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Prefácio 

 

 

 

Maria Helena Pereira Mirante
1
 

 

 

Olá, que bom que passou por aqui antes! Muito bom. Assim, poderei  

desafiá-lo, provocá-lo e estimulá-lo a ler, reler e repensar o meio ambiente na 

sua complexidade e simplicidade, partindo do pressuposto colocado por cada 

autor ao longo dos seus 21 capítulos. 

Por essa razão, digo que estamos mais uma vez diante do resultado da 

busca de novos conhecimentos. Busca incessante que não será suprida na 

viagem que farão por meio desta obra multidisciplinar de temas 

sistematizados nesta brilhante edição sobre a questão ambiental. Mergulhar 

através da leitura e reflexão dos capítulos resultantes do trabalho 

desenvolvido por pesquisadores comprometidos e apaixonados pela 

investigação propiciará ao leitor ampliar e aprimorar seu conhecimento, e, 

consequentemente, sua visão de mundo.  

Mister se faz ressaltar que o mundo que se abre ao leitor é vasto. O 

caminhar ao longo da jornada que lhe foi atribuída desde o momento que 

rompeu o seu vínculo com o útero materno, onde viveu, sobremaneira, 

“protegido” apresenta-se cada vez mais desafiador externamente frente a 

ação humana no meio, provocando mudanças e transformações que afetam 

de forma positiva e negativa os diferentes ecossistemas. 

Iniciou, a partir de então, o homem uma nova viagem, incumbido da 

responsabilidade de proteger, conservar e preservar os recursos 

fundamentais à sobrevivência e permanência do ser humano, bem como de 

todos os seres vivos na Terra. Essa responsabilidade implica buscar o 

equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a tutela do meio ambiente. 

Tornar prática e real a sustentabilidade na relação sociedade-natureza. 

                                                           
1 Profª Drª Universidade do Oeste Paulista, Faclepp Faculdade de Ciências e Letras de Presidente 
Prudente e Perita Judicial Ambiental. E-mail: madelainy1361@hotmail.com 
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Um caminho importante a trilhar com sucesso se dará por meio da 

educação. Há grande complexidade a ser desvendada e aplicada por meio da 

educação ambiental, que cotidianamente pode ser aplicada promovendo o 

despertar da percepção ambiental que carregamos e não praticamos 

integralmente em prol da manutenção e preservação dos recursos naturais e 

da vida no Planeta. 

Muitos são os desafios e oportunidades que se coadunam em face da 

necessidade urgente em formar atores socioambientais, objetivando a 

mudança de comportamento que, conjuntamente com a mudança no modo 

de produção, promoverá o equilíbrio tão desejado que, para muitos, ainda é 

utopia.  

O espaço do saber na universidade tem o papel de revelar boas novas 

no sentido de despertar a percepção ambiental e formar pessoas capacitadas 

de forma holística no modo de ver e enxergar o mundo, e ser capaz de 

colocar em prática o conhecimento apreendido e apropriar-se dele.  

Aprendizado que se dará teorizando com Tuan e Morin numa 

perspectiva sistêmica do meio ambiente. 

O futuro é um dia que ainda não vivemos. Nem por isso ele está longe. 

Razão pela qual já se pensa nas metas para o ano 2020 que bate à nossa 

porta, que até pouco tempo não éramos despertados para ele. O ano 2020 é 

apenas um prenúncio do que já estamos vivendo. O prenúncio de um futuro 

que desconhecemos, mas que queremos conhecer, vivenciar! 

Portanto, a oportunidade a nós revelada nessa busca é a de que 

estamos no caminho certo. O caminho da construção do conhecimento. 

Conhecimento contextualizador e inteligente de soluções aos inúmeros e 

complexos problemas que afetam o meio ambiente e, consequentemente, 

toda a vida existente no planeta. 

Visando a ampliar e aprofundar sua visão de mundo, recomendo ao 

leitor/pesquisador a viajar na leitura e reflexão nos diversos capítulos desta 

obra que, de maneira inteligente, apaixonante e comprometida, o fará ver 

além do visível que está posto nas discussões e resultados aqui 

sistematizados. Refletir, ainda, sobre o momento histórico, econômico, 

político, cultural e socioambiental pelo qual o mundo atravessa atualmente. 

Crise essa que afeta também o Brasil. 
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A estrada do saber, do conhecimento, do aprender, é fascinante. 

Fascínio que alimenta a imaginação e a nossa curiosidade em desvendar o 

novo, o desconhecido. 

Este é um momento único, novo e desconhecido para você, caro leitor. 

Desvendar o mundo científico não desvinculado da experiência, do empírico, 

é relevante no sentido de nos despertar para uma produção científica não 

alienante, mas sim reflexiva e crítica sob várias óticas e caminhos, 

procedimentos e técnicas no desejo de chegar ao objetivo inicialmente 

proposto. 

Então, tome gosto pelo saber, mergulhe nas próximas páginas, leia e 

conheça o que nos move e move o mundo: o conhecimento. 

Descubra que o ler e estudar aumenta sua potência na tomada de 

consciência, de saber da sua própria força, de seu desejo de conhecer o 

mundo e, ao mesmo tempo, desvendá-lo.  

Desvende-o pelos olhos da ciência e pelos olhos da Fé. Ou seja, 

acreditar que ainda é possível, nos anos vindouros, garantir aos que ainda 

não chegaram o encontro com uma natureza que lhes dará suporte 

sustentável à vida.  

Então? Se chegou até aqui, o desafio foi aceito. Siga em frente! 

Compartilhe, interaja! 

Finalizo agradecendo a oportunidade de poder participar, ensaiando 

essas palavras simples, porém sinceras, ao leitor e a todos os envolvidos e 

comprometidos com a ciência no contexto da formação e despertar da 

consciência socioambiental. 
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Capítulo 1 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS SETE SABERES DA COMPLEXIDADE 

 

Araci Asinelli-Luz
2
 

Daniele Saheb
3
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há consenso mundial sobre a crise socioambiental manifesto pela 

mídia em geral, bem como pela comunidade científica. A água, a 

superpopulação, o desmatamento da Amazônia, a fome, a crise energética, as 

mudanças climáticas, a degradação ambiental, as catástrofes ambientais, são 

alguns dos temas que frequentemente norteiam as discussões e as 

manchetes nos noticiários nacionais e internacionais. Esse fato, de certa 

forma, evidencia a fragilidade das políticas públicas para o meio ambiente, 

dos valores éticos e morais e do paradigma reducionista que orientou a 

relação ser humano e natureza por muito tempo.  

Também, principalmente, a partir da Carta de Belgrado (1975) e da 

Declaração de Tbilisi (1977), a Educação Ambiental (EA) desponta como 

possibilidade de resposta para o enfrentamento dos problemas decorrentes 

da crise que afeta a humanidade. De natureza transdisciplinar e 

interdisciplinar por excelência, a Educação Ambiental referenda a Educação 

como campo do agir-sentir-pensar ambiental enquanto prática educativa e 

práxis pedagógica que, por sua complexidade, supera a fragmentação do 

conhecimento e se debruça sobre a diversidade de fatores e variáveis 

imbricadas nas questões ambientais (DICKMANN, 2010). Assim sendo, ao 

                                                           
2 Doutora em Educação. Professora do Departamento de Teoria e Prática de Ensino, do Programa 
de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) e Programa de Pós-Graduação Teoria e 
Prática de Ensino (Mestrado Profissional), Setor de Educação da UFPR. Secretária Regional da 
SBPC. asinelli@ufpr.br 
3 Doutora em Educação. Professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Teoria e Prática de Ensino (Mestrado Profissional), Setor de 
Educação da UFPR. danisaheb@yahoo.com.br 
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longo de sua história, a Educação Ambiental, enquanto campo do 

conhecimento e de políticas públicas, tem servido a diferentes interesses, 

valores, sistemas políticos e orientações metodológicas.  

Enquanto essência da Educação, entendida como processo político 

exclusivo da formação de homens e mulheres na condição de seres 

socioambientais (é possível uma educação que não seja ambiental?), a EA 

tem sido apresentada como conteúdo curricular, como disciplina em 

diferentes níveis do ensino, como projeto, como programa e como orientação 

curricular, com diferentes objetivos, nem sempre com o consenso entre seus 

diferentes atores, o que denota ainda a necessidade de outros estudos, 

discussões e, provavelmente, novos paradigmas para que, por seu 

intermédio, possamos avançar efetivamente na solução de alguns dos 

conflitos socioambientais (ZAKRZEVSKI; SATO, 2001). Em momentos pontuais 

nesse capítulo utilizamos a expressão socioambiental para ressaltar a 

imbricada e interdependente relação entre homem/mulher-ambiente-

sociedade-natureza. 

A fim de contribuir com a reflexão sobre a relevância científica e social 

da Educação Ambiental na mudança de comportamento das pessoas, em prol 

de uma sociedade compromissada e corresponsável com as soluções dos 

problemas socioambientais e planetários, compartilhamos um recorte da tese 

em Educação denominada Os saberes socioambientais necessários à 

educação do presente e a formação do educador ambiental sob o foco da 

complexidade, defendida em 2013 junto ao programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGE, Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, de 

autoria de Daniele Saheb, sob orientação de Araci Asinelli da Luz, autoras 

desse capítulo. Nele focamos a complexidade inerente à Educação Ambiental 

e, a partir de três experiências formativas em Educação Ambiental em níveis 

de graduação, mestrado e doutorado, discutimos a importância dos sete 

saberes da complexidade propostos por Edgar Morin (2011) com o objetivo 

de analisar se os mesmos se encontram presentes nas concepções e nas 

práticas docentes dos (as) formadores(as) de educadores(as) ambientais
4
.  

 

 

                                                           
4 Nesse capítulo correspondem aos(às) professores(as) dos Cursos de Pedagogia e da Pós-
Graduação participantes da pesquisa relatada.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMPLEXIDADE 

 

Muitas são as correntes e representações da Educação Ambiental, 

cada uma com seu paradigma. Acreditamos que conhecê-las e compreendê-

las se faz necessário porque a forma como o(a) professor(a) a aborda e a 

apresenta em sala de aula repercute na construção da sua representação 

pelo(a) estudante.   

Além disso, propicia identificar convergências e divergências nos 

contextos de pesquisa e de intervenções pedagógicas, subsidiando as 

discussões e diminuindo os riscos de deformar a representação da realidade 

(SAUVÉ, 2005). Dentre as correntes da Educação Ambiental, que estão em 

consonância com o paradigma da complexidade que embasa a pesquisa aqui 

apresentada, destacamos as perspectivas crítica, a sistêmica, a humanista e a 

da moral e da ética.  

A perspectiva crítica pressupõe amplo diálogo entre educação, 

sociedade e natureza, marcadamente pelo pensamento freireano sobre os 

modelos de relações e mediações socioambientais que nos constituem como 

indivíduos. Com Freire (2002, p.42) compreendemos que a reflexão é o 

movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o pensar e o fazer, ou 

seja, no “pensar para o fazer” e no “pensar sobre o fazer”. O diálogo 

interdisciplinar permite que a complexidade da realidade e das problemáticas 

socioambientais sejam evidenciadas.  

 
[...] A urgência extrema desta reconcepção de homem e sociedade, 

não mais situando-se em enfrentamento cognitivo-tecnológico ante a 

natureza, mas nela inserindo-se em diálogo diagnóstico-interpretativo 

criterioso, teve como momento incisivo a falência da racionalidade 

economicista neoclássica [...]. Nessa conexão, Nosso Futuro Comum, 

também Relatório Brundtland (ONU, 1987) propõe desenvolvimento 

sustentável equidade social e o equilíbrio ecológico [...] (CARNEIRO, 

2006, p.24). 

 

Desta forma, a corrente crítica destaca o aprendizado e as soluções 

coletivas nos ambientes educativos de mobilização, reafirmando que a 

educação se dá na relação (GUIMARÃES, 2004). Somando-se a isso, a visão 

sistêmica destaca as contribuições da ecologia e objetiva superar a visão 

fragmentada de meio ambiente e evidenciar a interdependência 
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socioambiental. O diálogo entre ambiente-sociedade-natureza inclui no 

processo a categoria cultura que caracteriza a corrente humanista, baseada 

nas Ciências Humanas e Sociais, bem como a Geografia, seus contextos locais, 

sua dinâmica e seus componentes simbólicos. A compreensão de que as 

diversas correntes não são excludentes e têm em comum o fundamento da 

relação (homem/mulher-sociedade-natureza-cultura-ambiente) evidencia 

que a Educação Ambiental está designada também à construção de valores 

socioambientais, ou seja, é de ordem moral e ética, embora Leff (2001, p. 18) 

afirme que 
 

[...] a crise ambiental é uma crise da razão, do pensamento, do 

conhecimento” e a “degradação ambiental, o risco de colapso 

ecológico e o avanço da desigualdade e da pobreza são sinais 

eloquentes da crise do mundo globalizado. 

 

No Brasil, evidenciado menos por ações e mais por documentos 

oficiais como o são a Lei nº. 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental – PNAE e que determina a presença da EA em todos os 

níveis da educação formal, inclusive no Ensino Superior visando à formação 

de profissionais, a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – DCNEA, a EA 

aparece como componente imprescindível para minimizar problemas 

socioambientais, na perspectiva da complexidade. O Art.1º do PNAE descreve 

que a EA compreende  

  
[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (BRASIL, MEC, Lei 9795/99). 

 

Dada a multidimensionalidade do mundo e do ser humano, bem como 

a importância das atitudes e comportamentos humanos frente aos desafios 

ambientais, a qualidade da formação profissional, em especial a formação de 

professores(as) para exercer o papel de educador(a) ambiental merece 

destaque. Nesse sentido, os estudos de Morales (2007) e Torales (2006) 

enfatizam a práxis docente na (re)construção de aspectos teórico-

metodológicos na e da Educação Ambiental. A obra de Edgar Morin, 
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especialmente os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro (2011), dá o 

norte da análise sobre a complexidade necessária à formação para a 

Educação Ambiental. Com Morin compartilhamos que o conhecimento ético 

abre o diálogo em lugar de enclausurá-lo, revelando o que pode ser 

“determinado claramente, com precisão e exatidão, como as leis da natureza, 

mas, também, entrar no jogo do claro-escuro que é o da complexidade” 

(MORIN, 1997, p. 191). 

Os saberes propostos por Morin, originalmente como necessários ao 

futuro da Educação (1999), portanto, também à especificidade da Educação 

Ambiental, atualmente validados como necessários à educação do presente 

(MORAES; ALMEIDA, 2012) denominados As cegueiras do conhecimento: o 

erro e a ilusão; Os princípios do conhecimento pertinente; Ensinar a condição 

humana; Ensinar a identidade terrena; Enfrentar as incertezas; Ensinar a 

compreensão; e A ética do gênero humano, não se apresentam, no entanto, 

como solução à crise ambiental, mas como caminhos a todos os que pensam 

e fazem educação, oferecendo reflexões basilares à EA (SAHEB, 2013). 

A obra de Reigota sobre as representações sociais de meio ambiente 

(1995) evidencia a relação das representações de meio ambiente de 

professores(as) e os modelos de EA presentes em suas práticas pedagógicas, 

endossando a Teoria da Complexidade ao se referir à EA. “Os sistemas 

complexos possuem uma dupla característica: estar integrados por elementos 

heterogêneos, em permanente interação, e abertos, isto é, submetidos como 

totalidade (GARCIA apud REIGOTA, 1995, p.18). Isso exige, na perspectiva da 

complexidade, a “reforma do pensamento” (MORIN, 2011), capaz de 

concretizar uma Educação para a Era Planetária, onde “a história da vida 

humana é marcada inovações e criações, cujos impactos levam a humanidade 

ao desenvolvimento e a crises econômicas. O planeta torna-se cada vez mais 

interdependente" (MORIN; CIURAMA; MOTTA, 2003, p.11).  

Reformar o pensamento exige do indivíduo inserido em um tempo 

sócio-histórico-cultural outras concepções de vida, de relação ambiente-

sociedade-natureza, de mundo, de educação, e que refletem na sua maneira 

de agir-sentir-pensar no mundo. Os questionamentos que se impõem passam 

a ser múltiplos e deixa de existir uma única verdade. Com isso, a concepção 

de EA também é reformada e as disputas são trocadas por diálogos tecidos 

entre diferentes áreas, revelando outros caminhos epistemológicos possíveis 

(MORALES, 2007), acolhendo as dimensões socioeconômica, política, cultural, 
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histórica, afetivo emocional, pedagógica, contextualizada às realidades locais, 

regionais e globais (DIAS, 1992). Floriani e Knechtel (2003) nos relembram 

que as crises oportunizam respostas cognitivas para além da racionalidade 

científica, atingindo uma racionalidade ambiental. Desta forma a EA acende a 

um patamar de formação humana de valores socioambientais que, pelo 

pensamento complexo, mobiliza a ação reflexiva do pensar-agir ético. 

Almeida (2008, p.44), parafraseando Morin, lembra que vivemos entre a 

“alternativa da metamorfose da sociedade ou sua catástrofe”. Como 

educadores(as) ambientais que somos, compreendemos esse risco porque 

sabemos que ambiente, sociedade e natureza fazem parte de um mesmo 

fenômeno planetário. 

A ecologia dos saberes proposta por Moraes (2008) reafirma o caráter 

interdisciplinar e transdisciplinar da Educação Ambiental que, pela 

complexidade, vai sendo tecido junto entre o saber científico e humanístico, 

entre o saber acadêmico e o popular, entre o todo e as partes, respeitando 

culturas, contextos, histórias e relações, para atingir um nível de educação 

que desperte para uma “sociedade-mundo” (ALMEIDA, 2008, p.44). A 

complexidade, no entanto, exige um processo de religação ética de saberes 

que Morin descreve em fases: autoética (a ética individual que deve levar a 

uma ética para o outro); a socioética (da comunidade que a precede, a 

engloba e a transcende) e; antropoética (da espécie frente seu destino no 

planeta). (PETRAGLIA, 2010, p.39).   

Embora a produção acadêmica sobre a complexidade da Educação 

Ambiental se encontre em processo de consolidação, as referências aos 

aportes de Morin sobre o tema aparecem em matérias nacionais e 

internacionais, delineando um caminho sem volta para a sua compreensão 

enquanto mudança paradigmática que se opõe à epistemologia reducionista 

e fragmentada do conhecimento ambiental. A Teoria da Complexidade ainda 

é marginal no pensamento científico, epistemológico e filosófico (MORIN, 

2010) e deve ser concebida como desafio na formação inicial e permanente 

de professores(as) para, assim como a incompletude do ser humano (FREIRE, 

2002), pensemos a incompletude do conhecimento em lugar de sua 

mutilação (MORIN, 2010) que dificulta a compreensão da complexidade do 

real. 

A problemática ambiental é cada vez mais multidimensional e 

planetária, portanto sistêmica, impossível de ser resolvida pelo paradigma 
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moderno da simplificação. Problemas complexos exigem soluções complexas, 

por isso a teoria da complexidade se apresenta como caminho 

epistemológico possível para repensar a forma como a ciência se apresenta 

frente às crises planetárias (SANTOS, 2002).  

Na obra Ciência com Consciência (2010), Morin usa de metáforas e 

analogias para explicar os caminhos da complexidade, descrevendo-os como 

“avenidas que conduzem ao desafio da complexidade” (2010, p.177) cujos 

nomes são o acaso e a desordem, transgressão, complicação, organização e 

recursividade, que convivem uma eventual complementaridade entre eles. 

Viégas (2002) nos lembra a inexistência de mundo absolutamente 

determinado, sob o viés exclusivo da ordem, assim como um mundo 

absolutamente aleatório, considerado apenas a partir da ideia de desordem. 

Seriam, ambos, portanto, mundos pobres e mutilados; o primeiro, incapaz de 

evoluir, e o segundo, de nascer (MORIN apud VIÉGAS, 2002, p. 84). Assim, os 

conceitos de ordem, desordem e organização só podem ser concebidos com 

referência uns aos outros e via interações mútuas. Para a complexidade, a 

relação ordem/desordem, considerada repulsiva e oposta para a ciência 

simplificadora e reducionista, passa a ser comunicante e complementar, 

sendo o cerne para o desenvolvimento do mundo. Nesse panorama, refletir 

sobre a formação do(a) professor(a) e do(a) educador(a) ambiental a partir do 

paradigma da complexidade, é reagir aos modelos que apresentam artifícios 

da Ciência fragmentada, disjuntiva, excludente e reducionista frente a 

situações complexas, como o são as questões socioambientais. 

  Morin (2009, p. 31), ao propor aos(às) educadores(as) a reforma do 

pensamento em busca do pensamento complexo, entende que uma das 

finalidades da educação é fornecer aos(às) alunos(as) “uma cultura que lhes 

permita articular, religar, contextualizar, situar-se no contexto e, se possível, 

globalizar, reunir os conhecimentos que adquiriram”. E isso depende da 

atuação do(a) professor(a), por isso a urgência de reformas no seu pensar, 

sentir e agir tanto dentro da sala de aula como fora dela. O conhecer está 

condicionado ao ser, da mesma forma que o ser está condicionado ao 

conhecer. A ação de conhecer “está presente simultaneamente nas ações 

biológicas, cerebrais, espirituais, culturais, linguísticas, sociais, políticas e 

históricas [...] (MORIN apud PETRAGLIA, 2010, p.81). Essa concepção 

cognitivista é corroborada por outros(as) autores(as), tais como Maturana e 

Varela (1995) e Capra (2001), que defendem que a cognição, a aprendizagem 
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e a vida não estão separadas. Em sua concepção de complexidade, para 

Morin, o ato de conhecer inclui as experiências e ações humanas associadas à 

emoção, tais como a paixão, a dor e o prazer, afetando e deixando-se afetar 

por ela, de tal forma que a educação possa “transformar o conhecimento em 

sapiência” (2006, p.47). 

A formação docente diante dos aspectos epistemológicos e 

metodológicos propostos pelos sete saberes necessários à educação do 

futuro (MORIN, 2011), envolve aspectos das esferas política, econômica, 

social e cultural, de modo articulado e integrado, centra-se na complexidade 

na Educação e, por decorrência, na complexidade da Educação Ambiental. 

Por sua vez, essa escolha torna inadiável a reforma do pensamento em 

direção ao pensamento complexo capaz de auxiliar os(as) cidadãos/cidadãs a 

enfrentar eticamente os problemas ambientais de seu tempo.  

Ainda sobre a formação do(a) professor(a) para atuar frente à 

complexidade da Educação Ambiental, incluímos aqui quatro perspectivas 

apresentadas por Sacristán e Perez Gómez (1998), cujas especificidades não 

impedem que suas partes constituam um todo complexo: as perspectivas 

acadêmica, técnica, prática e de reconstrução social. Na perspectiva 

acadêmica o foco está na especialidade do(a) professor(a) em relação à 

disciplina de atuação ou algum enfoque temático; na perspectiva técnica a 

ênfase está no domínio técnico das aplicações do conhecimento científico, ou 

seja, na atuação técnica do(a) profissional, procedimento que pode ser 

chamado de racionalidade técnica; na perspectiva prática o foco é a 

“aprendizagem da prática, para a prática e à partir da prática” (p.363); na 

perspectiva da reconstrução social a ênfase está no ensino enquanto 

atividade crítica e ética, cuja intencionalidade  está na construção e 

desenvolvimento de valores. A perspectiva da complexidade não exclui 

nenhuma das habilidades apresentadas e busca sua interação num todo 

harmônico no processo de religação de saberes a partir de esforço 

transdisciplinar, rompendo com as dualidades e com a separação entre a 

natureza e a cultura.   

 

OS SETE SABERES DA COMPLEXIDADE AMBIENTAL 

 

A obra Os sete saberes necessários à educação do futuro foi escolhida 

como matriz referencial para refletir sobre a complexidade da educação 
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ambiental e da formação de professores(as) por se constituir como um rico 

estudo que expõe problemas essenciais frente à educação no século XXI, 

embora não seja um modelo e nem mesmo um conjunto de regras ou 

diretrizes sobre o que e como ensinar. No entanto, foi indicado e foi utilizado 

em diferentes países da Europa, da América Latina, nos Estados Unidos, 

Canadá e, em 2012, foi tema de Conferência Internacional realizada em 

Fortaleza, Ceará, em comemoração aos dez anos de lançamento da obra. Em 

sua origem era indicada a “toda sociedade e em toda cultura, sem 

exclusividade nem rejeição, segundo modelos e regras próprias a cada 

sociedade e a cada cultura” (MORIN, 2011, p.15). Por ocasião da Conferência 

Internacional em 2012, Morin afirma 

 
É preciso perceber que todos os nossos problemas de consumo, de 

alimentação, de agricultura, estão interligados, são problemas 

civilizacionais e devemos lutar contra seus efeitos negativos. [...] Se 

existe a possibilidade de trabalhar em educação a partir dos “Sete 

Saberes”, sugiro trabalhar por uma educação para uma nova 

civilização. Isso é muito importante! É preciso também repensar a 

questão da pobreza, por sua vez, ligada à desigualdade, que traz 

consigo a falta de solidariedade. Enfim, todos os problemas estão 

interligados. É preciso entender que não se pode isolar uma coisa, 

reformar uma coisa sem reforçar as outras. É importante saber que 

temos problemas de civilização e que, para resolver, devemos 

encontrar novos caminhos de reformas que possam conjugar-se em 

direção àquilo que chamo de metamorfose civilizacional. (MORAES; 

ALMEIDA, 2012, p. 43) 

 

As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão 

 

O erro decorre da subjetividade, da interpretação que cada sujeito faz 

do conhecimento a partir de sua visão de mundo e de seus princípios sobre o 

conhecimento. O conhecimento humano comporta em si mesmo a 

possibilidade do erro e da ilusão. O erro e a cegueira paradigmática impedem 

de se distinguir o real do alucinatório, o objetivo do subjetivo, o sonho da 

vigília. A "concepção bancária da educação" (FREIRE, 2002, p. 66), porque 

perpetua a contradição entre educador(a)-educando serve de exemplo de 

contexto que fomenta o erro e a ilusão. Essa configuração de relação 

educativa contribui para a formação de sujeitos com dificuldade em perceber 

e vivenciar as potencialidades inerentes ao mundo e ao conhecimento, o que 
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Morin apresenta como a cegueira do conhecimento ou o risco do erro e a 

ilusão. 

 

Os princípios do conhecimento pertinente  

 

O acesso ao conhecimento do mundo é necessidade cognitiva e 

funcional. É o conhecimento que permite o pensar de forma crítica e 

inovadora e, por meio da educação formal o(a) estudante se apropria e 

desenvolve as condições desejáveis para formular e resolver problemas 

essenciais, estimulando a sua inteligência geral. Nesse processo o(a) 

professor(a) é um mediador imprescindível para o acesso ao conhecimento 

pertinente. No entanto, o risco da hiperespecialização, leva os sistemas de 

ensino a manter antinomias - contradições - criando e alimentando 

disjunções entre as ciências e as humanidades, criando disciplinas fechadas 

em si mesmas que impedem o diálogo entre as ciências, negando o princípio 

do conhecimento pertinente à complexidade ambiental. Os problemas 

fundamentais da humanidade e os problemas globais não encontram 

respostas junto às ciências disciplinares.  

Freire, na obra Pedagogia da Autonomia (2002), afirma que não há 

docência sem discência, e que conhecer algo em profundidade legitima esse 

conhecimento. A pertinência de um conhecimento pode tornar os humanos 

mais humanos. 

 

Ensinar a condição humana 

 

Ao descrever a importância de se ensinar a condição humana, Morin 

destaca a diversidade do humano (físico, biológico, psíquico, cultural, social, 

político e histórico) e a dificuldade de vislumbrar sua complexidade quando 

sua unidade complexa é desmembrada em disciplinas estanques e que não 

dialogam entre si. Importante ressaltar que a condição humana não se 

restringe aos aspectos biopsicossociais, mas inclui as demais dimensões 

histórico-culturais em interrelação. Nessa perspectiva cada um(a) é, 

simultaneamente, indivíduo/sociedade/espécie, razão/afeto/pulsão e 

também cérebro/mente/cultura. 
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Ensinar a identidade terrena 

 

Como parte integrante do planeta e do Universo, todos os seres 

terrestres têm a mesma constituição das estrelas e dos planetas, o que leva a 

crer que os seus destinos estão interligados. Essa identidade dá outro sentido 

à relação ambiente-sociedade-natureza. Morin compreende o Cosmos como 

o maior dos sistemas, auto-organizador e autorregenerador, formado de 

ordens e desordens incessantes. Assim, ensinar a identidade terrena exige 

compreender que os indivíduos e as sociedades como um todo participam do 

processo de ordem/desordem/organização. A compreensão da complexidade 

do ser humano aliada à aprendizagem da identidade terrena, diz respeito ao 

desenvolvimento de capacidades para a compreensão da era planetária e dos 

problemas ambientais daí decorrentes, “um todo que se nutre de 

ingredientes múltiplos, conflitivos, nascidos de crise; ele engloba-os, 

ultrapassa-os e nutre-os de volta” (MORIN, 2011, p.56).  

 

Enfrentar as incertezas 

 

A reconstrução de uma sociedade sustentável em um contexto de 

crise, assim como a reforma do pensamento, exige a abertura para o novo, 

para o inusitado. É necessário o desapego da ideia de estabilidade 

proveniente das falsas certezas, inclusive as científicas, para a relação com as 

incertezas decorrentes de uma realidade em crise. A Educação do presente e 

do futuro, portanto, deve mostrar a possibilidade do surgimento do 

inesperado, a capacidade de planejar entre incertezas, que Morin denomina 

como o “ensino da ecologia da ação”, ou seja, tomar uma atitude em resposta 

a uma ação desencadeada.  “[...] saibamos, então, esperar o inesperado e 

trabalhar pelo improvável” (MORIN, 2011, p.92). 

 

Ensinar a compreensão 

 

Um dos cruciais saberes da educação na perspectiva da complexidade 

encontra respaldo junto ao Princípio seis da concepção de EA adotada pela 

política ambiental brasileira: “A Educação Ambiental deve estimular a 

solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de 

estratégias democráticas”. A esse respeito Morin (2011) descreve dois polos a 
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serem pensados: o planetário, relativo à compreensão entre os seres 

humanos, as relações entre pessoas e as diferentes culturas; e o individual, 

que inclui as relações particulares entre indivíduos próximos. Contrário à 

compreensão, encontramos no seio das relações interpessoais o egoísmo e o 

egocentrismo, o etnocentrismo e o sociocentrismo que, em comum, 

consideram-se o centro do mundo e julgam insignificante ou hostil tudo o que 

é estranho ou distante a si próprio (MORIN, 2011, p.96). Desconhecer ou 

negligenciar as partes em relação ao todo, ou o todo em relação às partes é 

excluir, discriminar, menosprezar, eliminar sinais e elementos que podem 

fazer parte do conhecimento pertinente. 

 

A ética do gênero humano 

 

O indivíduo e sociedade coexistem e a democracia favorece essa 

relação complexa no sentido em que mutuamente se ajudem, se 

complementem, se desenvolvam, se regulem e se controlem. Morin define a 

democracia como sendo “mais do que um regime político; é a regeneração 

contínua de uma cadeia complexa e retroativa: os cidadãos produzem a 

democracia que produz cidadãos” (2011, p.107). Na democracia o indivíduo 

expressa seus desejos e interesses, exercendo a solidariedade e assume a 

responsabilidade com o meio em que vive. Na democracia, a ética deve ser o 

amalgama de todas as relações dos indivíduos entre si e desses com o meio. 

Morin acredita que a ética pode e deve ser ensinada, visto que a escola 

deveria se constituir como um laboratório vivo da prática democrática. 

 

O DESIGN DA PESQUISA EMPÍRICA E OS CAMINHOS TRILHADOS 

 

A pesquisa de campo foi de natureza qualitativa e foi sendo delineada 

no decorrer do desenvolvimento do trabalho. Para tanto utilizamos a 

seguinte organização metodológica:  

 

a) A pesquisa bibliográfica, ancorada no diálogo com as obras de 

Edgar Morin, com destaque a Os sete saberes necessários à 

educação do futuro (2011), A cabeça bem feita (2000) e 

Introdução ao pensamento complexo (2006); como também com 

outros autores cujas pesquisas convergem para a complexidade 



Fórum Ambiental: uma visão multidisciplinar da questão ambiental - 27   

 

de Morin, como também em Educação Ambiental. Essa etapa 

possibilitou ampliar a reflexão acerca da formação de 

educadores(as) ambientais sob o enfoque do diálogo entre 

complexidade e a temática socioambiental. 

b) As entrevistas e observação de aulas no Programa de Pós 

Graduação (PPG). As entrevistas continham questões organizadas 

a partir de categorias que correspondem aos sete saberes de 

Morin, além de duas emergentes. 

c) O campo de pesquisa abrange uma universidade pública que atua 

na formação inicial e continuada de educadores(as) ambientais 

em Curitiba, Paraná. Para tanto foram selecionados dois cursos: a 

graduação em Pedagogia e o curso de pós-graduação stricto 

sensu, Mestrado e Doutorado, voltado à pesquisa sobre temática 

ambiental.  

 

A análise dos dados seguiu o processo de unitarização, subcategorias e 

categorização proposto por Bardin (2002), e possibilitou a comparação das 

situações semelhantes e diferentes encontradas nas entrevistas, com análise 

detalhada e a interpretação de cada uma das mesmas.  

No decorrer da análise outros temas surgiram em complemento às 

categorias inicialmente definidas, o que Moraes denomina como “categorias 

emergentes”:  

 
(...) as categorias emergentes são construções teóricas que o 

pesquisador elabora a partir das informações do corpus (...) no modelo 

misto de categorias, o pesquisador parte de um conjunto de categorias 

definido a priori, complementando-as ou reorganizando-as a partir da 

análise (MORAES, 2003, p. 198).  

 

Como categorias emergentes, a partir da análise das entrevistas, 

surgiram:  

1 – Percepção sobre os cursos e sobre a prática docente  

2 – Concepção sobre a EA na formação de educadores(as)  
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PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

Participaram da pesquisa oito professores(as), sendo três do Programa 

de Pós-Graduação - PPG e cinco professores(as) do Curso de Pedagogia. A 

seleção dos(as) participantes da pesquisa teve como critérios principais que 

fossem docentes nos cursos mencionados, tivessem aproximação à temática 

relacionada à educação ambiental – o que foi identificado pela ementa das 

disciplinas – e a disponibilidade em participar da pesquisa. Os(as) 

professores(as) selecionados do Curso de Pedagogia apresentam formação 

em Ciências Biológicas, Ciências Sociais e Pedagogia. A experiência 

profissional na docência varia de 08 a 32 anos. Quanto à Pós-Graduação, 

os(as) professores(as) têm titulação de Doutoramento junto a Programas de 

Educação, de Ciência Política e de Meio ambiente e Desenvolvimento.  

 

 
QUADRO 1 - QUESTÕES DA ENTREVISTA E ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 
 

n. Saberes Palavras-chave Questão Observação 

1 A cegueira do 
conhecimento 

Ilusão 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que você entende por 
cegueira do 
conhecimento?  
Exemplifique.  
As aulas na universidade 
contribuem para superar 
a ilusão, o erro e a 
cegueira? Por quê? 
Durante a formação do 
educador ambiental é 
importante considerar a 
subjetividade? Por quê? 

O professor estimula a 
participação dos alunos?  
Os alunos têm acesso a 
diferentes abordagens e 
autores sobre um 
mesmo tema? 
 

2  
Princípios do 
conhecimento 
pertinente 

 
 
Contexto 
Fragmentação 

É importante 
contextualizar uma 
informação durante as 
aulas? Se sim, como? 
O que você entende por 
fragmentação do 
conhecimento? Você 
procura superar a 
fragmentação do 
conhecimento em suas 
aulas?  
De que forma? 

O professor 
contextualiza as 
informações? Como? 
O professor estabelece 
relações entre o que 
está sendo discutido e 
outros aspectos? 
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n. Saberes Palavras-chave Questão Observação 

3 Ensinar a 
condição 
humana 
 

Diversas 
linguagens 
Condição 
humana 

Em suas aulas você 
utiliza filmes músicas, 
arte ou literatura como 
metodologia? Como? 
Por quê? 
Além da dimensão 
cognitiva, quais outras 
dimensões do educando 
devem ser levadas em 
consideração no 
processo. 

Foi possível identificar 
aspectos voltados à 
relação 
indivíduo/sociedade/  
Natureza? Como? 

4 Ensinar a 
identidade 
terrena 

Qualidade de 
vida 
Relações 
humanas e 
solidárias 
 

Você acredita que o 
curso trabalhe com 
questões 
socioambientais? Como? 
Por quê? 
As relações humanas 
são uma preocupação 
durante o 
desenvolvimento da 
disciplina? 

Foi possível identificar 
aspectos voltados à 
reflexão sobre 
sustentabilidade?  
 
Como se desenvolviam 
as questões referentes 
às relações humanas? 

5 Enfrentar as 
incertezas 

Incerteza 
Realidade 
imprevisível 
 
 
 

A universidade trabalha 
com estratégias que 
aceitam as incertezas, as 
novidades, o 
inesperado, o novo? Por 
quê? 
Em sua prática docente, 
você tem sempre o 
controle das ações 
planejadas? Explique. 

Demonstrou-se alguma 
proposta que 
possibilitasse a 
discussão de novidades? 
Que questionasse o que 
está posto? 
 

6 Ensinar a 
compreensão 
 

Compreensão 
intelectual 
Compreensão 
humana 
subjetiva 
 
 
 

Suas aulas contribuem 
para a compreensão da 
vida? 
As disciplinas do 
currículo do curso no 
qual você trabalha 
auxiliam o aluno a 
compreender o mundo e 
a ele mesmo? Como? 
 

Que aspectos 
demonstram possibilitar 
ao aluno uma 
compreensão do 
mundo? 
 

7 A ética do 
gênero 
humano 
 

Respeito à 
diversidade 
Democracia 
 

O ensino da convivência 
com respeito e com 
tolerância permeia de 
alguma forma suas 
aulas? 
Em suas aulas há 
situações que trabalhem 
a ética?Por quê? Como? 

Que situações 
demonstraram atitudes 
democráticas por parte 
do professor e dos 
alunos? 
 

Fonte: Saheb e Asinelli-Luz,2013, p.118-119. 
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O Quadro 1 sistematiza a organicidade do processo de coleta e análise 

dos dados. Assim, na primeira coluna à esquerda encontramos o número que 

corresponde às categorias de análise dos dados; a segunda coluna à esquerda 

traz as categorias de análise que correspondem aos saberes da complexidade  

propostos por Edgar Morin; a terceira coluna apresenta as palavras-chave ou 

indicadores que permitiram a manutenção das categorias escolhidas a priori; 

a quarta coluna traz as questões que foram formuladas na entrevista e que se 

relacionam a cada uma das categorias de análise; a última coluna mais à 

direita apresenta os aspectos levados em conta durante as observações de 

aula e que se relacionam às categorias de análise (sete saberes).  

A observação teve como intuito verificar se os saberes presentes no 

discurso dos(as) professores(as) também poderiam ser observados em sua 

prática pedagógica, e ainda, se os saberes não revelados no discurso 

aparecem na prática do(a) professor(a). Na análise documental para auxiliar a 

interpretação e discussão dos dados coletados foram incluídos o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do Curso de Pedagogia (2007) e o Regimento do 

Curso de Pós-Graduação que serviu de campo para a pesquisa. 

 

RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Categoria 1 – A cegueira do conhecimento: o erro e a ilusão 

  

Entender o processo de cognição humana, refletir sobre a 

subjetividade e exercitar a metacognição facilitam identificar o erro e a ilusão 

sobre o conhecimento. 

Embora a compreensão dos(as) formadores(as) (participantes da 

pesquisa) sobre a importância dos(as) estudantes acessarem diferentes 

posições sobre as teorias e algumas experiências relatadas de abertura a 

metodologias críticas e dialógicas, há  o consenso de que a universidade, seja 

na graduação, seja na pós-graduação, ainda está distante da 

institucionalização da complexidade enquanto paradigma para o ensino e a 

pesquisa. Não foi comentada a extensão universitária. O depoimento abaixo 

ilustra os dados analisados: 
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Eu acho que na universidade acontece isso sim de o professor se fechar 

em um autor ou em uma teoria como uma única explicação verdadeira 

e só trabalha ela. Por um lado é bom, porque eu acho que você precisa 

ter foco no que faz, por outro lado você corre esse risco do 

engessamento, de ilusão, de erro, que Morin fala. Ou seja, de você ser 

ao longo do tempo criar um pensamento muito fechado que você não 

é capaz de enxergar do lado. (PF3).5  

 

Diferentes depoimentos são indicativos da importância do(a) 

professor(a) no processo de aprendizagem crítica, o que coincide com o 

posicionamento de Moraes (2010, p. 27) “provocar mudanças e 

transformações na maneira de se perceber a realidade educacional e, acima 

de tudo, na maneira de viver/conviver (...)”. Apesar das falas dos(as) 

formadores(as) ressaltarem a importância da dimensão cognitiva e 

descreverem práticas pedagógicas reflexivas e de enfrentamento ao erro e à 

ilusão,  o que também foi constatado durante as observações de aula, a 

universidade ainda não contribui de forma consistente para superar a 

cegueira do conhecimento na perspectiva da complexidade.   

 

Categoria 2 – Os princípios do conhecimento pertinente  

 

O acesso aos diferentes bancos de dados e informações qualificadas, 

aliado à mediação competente de professores(as) formadores(as), facilita a 

contextualização e a refletir sobre a pertinência do conhecimento.  

Edgar Morin (2004, p.21), parafraseando Montaigne, comenta “mais 

vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia”, o que implica em 

uma nova postura diante do conhecimento, substituindo a quantidade pela 

possibilidade e habilidade de selecionar, organizar e articular saberes 

significativos. Para isso há a emergência de um “pensamento ecologizante” 

(p.24), isso é, contextualizá-lo à luz de indicadores culturais, sociais, 

econômicos, políticos e naturais. A ideia chave do conhecimento pertinente, 

para Morin, consiste em “inserir os conhecimentos parciais e locais no 

complexo e no global sem esquecer as ações do global sobre o parcial e o 

local” (2013, p.198). Nesse contexto o caráter interdisciplinar é 

imprescindível. Sobre isso assim se posicionaram alguns dos(as) 

participantes(as): 

                                                           
5 Identificação do participante onde P=pedagogia; F= sexo; 3= ordem da entrevista 
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Quanto maior o comprometimento entre os professores e os 

pesquisadores, maior a força dessa prática interdisciplinar e maiores as 

inspirações de um conhecimento diferenciado em relação ao campo 

em específico. (MM3)6.   

  

Esse mesmo aspecto foi observado durante uma das aulas, na qual 

o(a) professor(a), ao fomentar uma discussão sobre a interdisciplinaridade, 

esclareceu que existe uma diferença entre a interdisciplinaridade como 

orientação metodológica na pesquisa e como abordagem na prática 

pedagógica.  

 
Não se interdisciplinariza, quando não se tem fortalecido, claro, 

coerente as disciplinas. É um processo de mão dupla, então é preciso 

que a disciplinaridade esteja clara, os conceitos das disciplinas estejam 

claros, bem formulados, bem trabalhados pra que ela dialogue com 

outras, porque se não é um dialogo frágil, onde não existe uma força 

disciplinar pra constitui o processo interdisciplinar (PF5). 

 

Sobre isso, em busca da construção do conhecimento pertinente, a 

interdisciplinaridade ambiental necessita que os(as) formadores(as) avancem 

na construção de outra forma de pensar, sentir e agir e contribuam para a 

superação dos impasses na relação homem/mulher-natureza-sociedade. 

 

Categoria 3 – Ensinar a condição humana 

 

Pensar o ensino da condição humana envolve compreender as diversas 

dimensões que caracterizam o ser humano em sua complexidade e múltiplas 

relações com o mundo físico e social. A esse respeito Batalloso (2012, p. 179) 

sugere que “a primeira tarefa de uma pedagogia da condição humana teria 

que consistir na descoberta e na investigação analítica de todos aqueles 

fatores e contradições que incidem ou provoquem a desumanização de 

educadores e de educandos”. Os(as) formadores(as) entendem a importância, 

mas relatam as dificuldades em fazê-lo. 

 

 

                                                           
6  Código do participante M=PPG, M=sexo; 3=ordem da entrevista 
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Olha, trabalhar com as emoções na graduação é uma coisa complicada, 

que nós não trazemos, nem professores nem alunos, porque a 

passagem deles pelo sistema de ensino também não foi pautada por 

colocar essa dimensão como um elemento da formação educacional 

deles. Mas é uma dimensão que está presente, mas de uma forma 

indireta, na maneira como a gente trabalha, estimulando o aluno para 

que fale, discuta. É muito complicado você conseguir isso com uma 

turma de 40 alunos, mas enfim acho que até eu faço isso, mas de uma 

forma mais intuitiva do que sistematizada (MF2) 

 

Relatos como esse permeiam as falas dos(as) participantes. Valorizam 

o diálogo como metodologia frente aos conteúdos trabalhados, mas não 

descrevem formas práticas de como fazê-las. Percebem a necessidade do 

trabalho pedagógico que contemple a diversidade e o multiculturalismo. 

Esses aspectos também se fazem presentes em documentos da EA e no PPP 

do curso de Pedagogia, mas não foi encontrado no Regimento nem na 

apresentação do PPG, embora identificado durante a observação das aulas. 

 

Categoria 4 - Ensinar a identidade terrena 

 

Nas obras de Morin é comum identificar a importância da história 

planetária e da educação em particular para que homens e mulheres tomem 

consciência dela, embora reconheça o quanto isso é ignorado por ela (2011). 

Os(as) participantes da pesquisa relataram assuntos acerca da 

sustentabilidade que remetem ao ensino da identidade terrena e descrevem 

práticas pedagógicas, a partir da visão sistêmica, para enfatizar a relação 

homem/mulher e natureza. 

 
É essencial, mas acho que esse processo tem que se dar a partir do 

entendimento das relações sociais e dos estilos de vida, e muitas vezes 

os estilos de vida das pessoas não considera que nós fazemos parte de 

uma rede de interdependência com o meio natural. O excesso de 

consumo ou a despreocupação o uso de recursos, tudo isso vai dando 

indícios de que o ser humano perdeu essa conexão, essa relação. Não 

sei se isso é possível trabalhar no ensino superior a não ser com 

disciplinas de áreas muito especificas e pelo menos o que eu tenho 

percebido é que em áreas que não tem claramente uma relação com o 

meio natural, ou uma discussão com o meio natural, praticamente não 

é falado. Por exemplo, nas minhas disciplinas de práticas pedagógicas, 

de alfabetização é um tema que praticamente não surge (PF5). 
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Apesar de alguns poucos registros nos documentos analisados e de 

alguns relatos dos(as) participantes, o ensino da identidade terrena ainda se 

constitui como um desafio na formação de professores(as), possivelmente 

devido ao enfoque reducionista, que desconsidera aspectos sociais, políticos, 

ambientais e outros que são essenciais na abordagem da complexidade. 

 

CATEGORIA 5 - Enfrentar as incertezas 

 

Enfrentar e ensinar as incertezas decorre da percepção da 

incompletude do conhecimento, assim como a incompletude do ser humano. 

A universidade brasileira, centrada na cultura da racionalidade acadêmica não 

abre espaço para a complexidade enquanto concepção paradigmática.  

 
Como eu já mencionei, a universidade, os professores, nós 

trabalhamos ainda com base em uma forma de produzir conhecimento 

de acordo com um paradigma que não é o da complexidade. E os 

alunos são formados a partir desse modelo, que é o das certezas, então 

precisamos primeiro ter essa abertura, essa compreensão, que no PPG 

já existe pelo menos (MF2). 

 

A fragmentação do ensino em disciplinas e o predomínio de um 

modelo cartesiano e simplificador de educação vai consolidando a 

especialização como o alvo desejado, o que se reforça com as pesquisas. 

Os(as) estudantes, nesse processo disciplinar, assumem uma postura passiva 

diante do conhecimento e se restringem à aceitação de verdades absolutas. 

Destacamos a importância do(a) formador(a) como mediador da incerteza a 

partir de diálogos interdisciplinares. 

 

Categoria 6 - Ensinar a compreensão 

 

Em tempos de violências, intolerâncias étnico-racial e religiosa, 

discriminação por questões culturais, de gênero e orientação sexual, crise de 

valores, fundamentalismos, homofobia, redução da maioridade penal e 

tantos outros comportamentos que excluem, confinam e eliminam as pessoas 

do convívio social e do acesso aos direitos fundamentais, ensinar a 

compreensão abre a perspectiva para que a solidariedade e a paz 
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restabeleçam o respeito e o cuidado entre as pessoas e dessas com o 

ambiente natural ou planejado.  

Morin marca a importância da compreensão afirmando que “o outro 

não apenas é percebido objetivamente, é percebido como outro sujeito com 

o qual nos identificamos e que identificamos conosco, o ego alter que se 

torna alter ego” (MORIN, 2011, p. 95). Na perspectiva da complexidade, 

ensinar a compreensão é essencial para a superação dos preconceitos e 

enaltecer a diversidade como uma fantástica riqueza planetária, dos povos, 

nações, religiões e da multiculturalidade.  

 
Meu foco na disciplina é a relação professor-aluno, como eu trabalho 

com análise do discurso eu penso que o aluno tem que ter um espaço. 

O aluno também tem e precisa ser respeitado. Então eu discuto muito 

essa relação professor-aluno e conhecimento em termos de como se 

dá essa mediação, mas deixando um espaço pra que esse aluno ocupe 

ali. Então quando eu escuto estratégias de ensino, por exemplo, eu 

explico que não adianta você, variar recursos para a aula ser 

motivadora. Aprender é uma troca, uma relação, e nesse processo 

cada um tem uma função que deve ser respeitada (PF1). 

 

O ensino da compreensão, dentre os sete saberes, é o que está mais 

presente nos depoimentos dos(as) formadores quando focado no 

entendimento da importância relação professor(a)-estudante. No entanto, 

ainda se caracteriza como um desafio, pois a dicotomia entre razão e emoção 

ainda é frequente no ambiente acadêmico. A ausência de diálogo entre pares, 

a dificuldade da prática interdisciplinar e o pouco vínculo dos conteúdos 

trabalhados com a realidade social compromete a inserção desse saber no 

processo de formação de professores(as).  

 

Categoria 7 - A ética do gênero humano  

 

A crise ambiental e a crise de valores a que nos referimos no início 

desse estudo é uma crise ética. A formação para a cidadania é um dos pilares 

da Educação presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

que norteia os documentos curriculares tanto do Curso de Pedagogia quanto 

do PPG analisados. No entanto, a ética a que se refere Morin é a ética 

planetária, como um caminho para nortear as relações homem/mulher-

ambiente-sociedade-natureza. 
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Eu trabalho a questão de bioética em alguns temas, por exemplo, eu 

trabalho com a questão da clonagem, da fertilização em vitro, a 

questões dos embriões e nesse momento eu discuto um pouco das 

questões éticas e são umas discussões bastante interessantes. Assim 

também sempre que trago um tema que tem a questão ética mais 

forte envolvida a gente trabalha (PF3). 

 

Os depoimentos dos(as) participantes referem-se a temas regidos por 

legislações como o são as pesquisas que envolvem seres vivos. A ética do 

gênero humano ultrapassa a discussão de conceitos e aparece como essência 

do comportamento humano frente ao planeta, o que ainda não se faz 

presente intencionalmente nas propostas teórico-metodológicas da prática 

docente, em todos os níveis de ensino. É um dos desafios a enfrentar em prol 

da complexidade do conhecimento humano. Os saberes propostos por Morin 

propiciam reflexões em direção a uma proposta epistemológica e 

metodológica no âmbito da Educação Formal mundial onde é possível 

respeitar as diferentes culturas e diferentes contextos e capaz de 

compreender e a atuar em um mundo em crise.  

No entanto, embora os(as) participantes demonstrem em seus 

conteúdos, aspectos convergentes com os saberes da complexidade, muito 

ainda se deve avançar para que a reforma do pensamento aconteça. As duas 

categorias emergentes da pesquisa, não relacionadas aos sete saberes, não 

foram discutidas nesse capítulo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O capítulo apresentado se insere na temática ambiental com o foco na 

formação de educadores(as) ambientais/professores(as) a partir da Teoria da 

Complexidade de Edgar Morin. Os aspectos teóricos apresentados 

inicialmente esclarecem as concepções que norteiam esse estudo e que 

oportunizou o diálogo entre a concepção de complexidade presente na obra 

Os sete saberes necessários à educação do futuro (2011), de Edgar Morin e a 

Educação Ambiental, no tocante ao processo de formação de educadores(as) 

ambientais/professores(as). A pesquisa de campo relatada permitiu analisar 

se os sete saberes propostos por Morin se fazem presentes nas concepções e 
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na prática pedagógica dos(as) formadores(as) ambientais, no âmbito da 

formação inicial e continuada de professores(as) e pesquisadores(as).  

Para a pesquisa de campo utilizamos a perspectiva qualitativa de 

pesquisa junto ao Curso de Pedagogia e ao Programa de Pós Graduação em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, de uma mesma universidade pública, 

com três procedimentos de coleta de dados, a entrevista, a observação 

dirigida e a análise documental (PPP da Pedagogia e Regimento do PPG). 

Finalizamos o capítulo sem a pretensão de apresentarmos uma conclusão 

sobre o tema proposto, mas sim de propor reflexões e estimular o 

desenvolvimento de outros estudos na perspectiva da complexidade frente à 

Educação Ambiental. Nesse sentido, constatamos que os sete saberes de 

Morin se constituem como um importante legado que oferece subsídios à 

formação do(a) educador(a) ambiental/professor(a), tanto no que diz 

respeito à orientação dos aspectos curriculares como da prática pedagógica 

para a EA crítica, voltada à problematização das questões ambientais a partir 

da vida dos sujeitos envolvidos nos seus contextos.  

Embora presentes nos discursos dos(as) professores(as) 

formadores(as) e em práticas pontuais e esporádicas, ou seja, em atividades 

realizadas eventualmente, o pensamento complexo e os sete saberes ainda 

são insipientes. Os relatos sobre as práticas pedagógicas e ambientais 

revelaram que, apesar de tentativas solitárias e eventuais, ainda prevalece o 

modelo de ensino conservador alicerçado no pensamento cartesiano e 

reducionista, característico da universidade brasileira. No entanto, 

identificamos concepções de trabalho no campo ambiental condizentes com 

os sete saberes,  mesmo em quatro docentes que revelaram não conhecer a 

obra de Edgar Morin. 

Um achado relevante e que consideramos preocupante é a ausência 

de diálogos, discussões e reflexões teórico-metodológicas entre os pares do 

Curso de Pedagogia. Desse modo, a ausência de reuniões e encontros entre o 

corpo docente é prejudicial à integração do grupo, condição importante no 

processo de formação de educadores(as)/professores(as) ambientais, na 

perspectiva deste estudo. Dessa forma, práticas que se aproximam do 

paradigma da complexidade coexistem com práticas conservadoras e 

fragmentadas. Um(a) dos(as) participantes da pesquisa relatou ser esse um 

questionamento frequente apresentado pelos(as) estudantes nas avaliações, 

pois convivem com uma proposta metodológica e um referencial teórico 
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ancorados na complexidade, porém as práticas ainda são, em sua maioria, 

tradicionais.  

 Esses fatos demonstram a fragmentação entre a teoria e a prática e o 

distanciamento do modelo de transição para o pensamento complexo e a 

ecologia dos saberes socioambientais.  

No entanto, acreditamos que a abertura ao diálogo com os 

fundamentos científicos e filosóficos convergentes com a Teoria da 

Complexidade de Morin, possível para os(as) professores(as) (as) 

entrevistados, pode ser vista como um elemento importante no caminho para 

a transformação rumo à construção do pensamento complexo. Caminho este 

que implica em uma atitude audaciosa, persistente e intencional, ou seja, um 

processo de mobilização a partir do pensar complexo em busca da reforma do 

pensamento que, primeiro, necessita ser apreendido pelo(a) professor(a) 

para posteriormente ser ensinado e vivenciado aos estudantes. É um caminho 

que envolve um caráter epistemológico e reflexivo. Os(as) professores(as) 

participantes da pesquisa reconhecem a educação como meio natural e 

imprescindível para as grandes mudanças paradigmáticas, incluindo os estilos 

de vida e as formas de se relacionar com os ambientes.  Por outro lado, 

reconhecem que o modelo de educação brasileiro não cumpre esse papel, 

onde as dificuldades são estruturais, de precarização do trabalho, de 

concepções equivocadas, desde a Educação Básica até o Ensino Superior. 

Precisamos de um outro sistema de educação fundado na complexidade. 

Concordamos com Morin (2013, p.192) ao afirmar que “falta cada vez mais à 

educação a possibilidade de enfrentar os problemas fundamentais e globais 

do indivíduo, do cidadão, do ser humano. [...] Eles demandam uma forma 

complexa de pensar”.  

A Educação Ambiental tem sido discutida sobre a sua forma ideal de 

inserção na escola: como disciplina, obrigatória ou não, como conteúdo 

interdisciplinar ou mesmo como tema transversal ao currículo escolar. Mas é 

necessário registrar que todos(as) os(as) formadores(as) concordaram que a 

EA deve ter sua inserção como disciplina , obrigatória ou optativa, no 

processo de formação de educadores(as)/professores(as). Mesmo 

reconhecendo o seu caráter interdisciplinar, ressaltaram a necessidade de 

abordagem especifica da EA, sob o risco de que essa dimensão não seja 

trabalhada efetivamente durante a formação, devido a fatores limitantes 

como o podem ser o currículo que determina os conteúdos, o tempo pré-
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estabelecido e, em especial, a falta de preparo dos(as) próprios(as) docentes. 

Os(as) professores(as) formadores(as) afirmaram, ainda, acreditarem  que a 

formação atual de professores(as) não oferece o conhecimento pertinente 

necessário para promover a EA na escola.  

A pesquisa realizada constatou que o Programa de Pós-Graduação - 

PPG, mesmo apresentando a interdisciplinaridade como princípio em sua 

proposta estrutural, em seu PPP não apresenta a EA de forma explícita e, por 

isso, ainda encontra dificuldades na concepção e abordagem da Educação 

Ambiental. Os(as) participantes atribuem a presença da EA no curso à 

iniciativa e compromisso com a Educação de uma professora em especial, 

situação considerada preocupante  e que tem sua extinção anunciada se não 

houver a contrapartida de outros(as) docentes do curso no reconhecimento e 

valorização da Educação Ambiental como um caminho importante para a 

superação do pensamento reducionista. 

 O Curso de Pedagogia, campo da pesquisa apresentada, embora 

ofereça três disciplinas optativas que envolvem a temática socioambiental, 

não contribui de maneira consistente com a formação do(a) 

professor(a)/educador(a) para a Educação Ambiental. Embora o Projeto 

Político Pedagógico – PPP do curso registre a presença da temática durante a 

formação, na prática, a formação fica restrita a um pequeno número de 

estudantes.  

Reconhecemos que a ruptura com os modelos conservadores de 

formação de educadores(as) requer esforço e envolvimento de todos e todas 

as pessoas envolvidas, bem como da sociedade que oferece a demanda e 

recebe os resultados do investimento. A reflexão deve acompanhar a 

operacionalização do processo, cujos procedimentos metodológicos devem 

estar abertos às necessidades e emergências da atualidade. No entanto, a 

presente pesquisa que embasou esse capítulo possibilitou constatar que a 

formação inicial e continuada de 

educadores(as)/professores(as)/pesquisadores(as) ambientais requer uma 

reforma universitária de cunho conceitual, metodológico e curricular, possível 

com a reforma do pensamento, abandonando a prática fragmentada, a 

leitura linear de mundo e dos problemas ambientais para uma perspectiva 

complexa, de religação de saberes, de diálogo com a diversidade.  

A formação de educadores ambientais na perspectiva da 

complexidade se fundamenta na prática da autocrítica, da ética, do cuidado e 
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compromisso com a vida plena em âmbito planetário, responsabilidade frente 

à sustentabilidade ambiental e respeito à diversidade, reconhecendo as 

possibilidadesda condição humana, bem como seus limites. O paradigma da 

complexidade é inclusivo e relacional por excelência.  

É possível afirmar, a partir desse estudo, que teve como foco de 

pesquisa dois cursos de formação de professores(as), pesquisadores(as), 

educadores(as) envolvendo a temática ambiental, que a premissa da EA no 

paradigma da complexidade ainda não se concretiza na Universidade e 

devemos investir nessa perspectiva para podermos contribuir para a 

superação  dos sete “buracos” da educação constatados por Morin ao longo 

da construção de sua obra.  Os sete saberes necessários à educação do 

presente e do futuro são ingredientes importantes para a reforma do 

pensamento.     
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Capítulo 2 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O DESAFIO DA AMBIENTALIZAÇÃO 

CURRICULAR NAS UNIVERSIDADES 

 

Nelma Baldin
7
 

Andréa Heidemann
8
 

Vanilda Barbosa Galli
9
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Ambiental vem se fortalecendo nos espaços educacionais, 

numa tentativa de demonstrar atenção para as questões do meio ambiente e 

da cidadania e, cada vez mais nota-se o envolvimento de educadores e 

educandos com vistas à construção de ideias concretas de sustentabilidade e 

comprometimento social com os bens naturais, patrimoniais e coletivos. 

Neste contexto, este capítulo objetiva realizar uma revisão da literatura 

acerca dos temas Educação Ambiental e meio ambiente no espaço 

universitário, visando identificar as possibilidades e os desafios para a 

efetivação das práticas e da abordagem desses itens neste espaço específico. 

Inicialmente, traremos discussões sobre a Educação Ambiental (EA) partindo 

da relação estabelecida entre o ser humano e o meio ambiente, considerando 

as três esferas: universidade, sociedade e meio ambiente. Traremos à guisa 

deste estudo a discussão da Educação Ambiental como um eixo norteador na 

mudança de comportamento, pois acreditamos que isso é possível quando 
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formamos pessoas conscientes e sensíveis, sujeitos críticos e atentos aos 

problemas socioambientais e com vistas à transformação da sociedade. 

Neste sentido, a educação preocupada com o meio ambiente tem uma 

missão importante, pois poderá contribuir com a construção de uma 

sociedade consciente de suas práticas e que tenha como meta a justiça 

socioambiental. É neste contexto que a EA busca a relação, próxima, homem-

ambiente e, conforme se lê em Reigota (1998), é também permeada por 

vários campos do conhecimento, o que possibilita uma situação analítica da 

questão numa abordagem multirreferencial e com grande complexidade. 

Reigota (1998) ainda realça que a EA deve estar inserida em todas as fases da 

formação dos cidadãos, desde a educação infantil até os cursos de pós-

graduação. É o que chamamos de ambientalização do espaço educacional.  

A universidade, em nossa compreensão, exerce papel fundamental na 

preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente, tendo em vista 

que forma os profissionais que irão intervir no cotidiano da sociedade e que 

também multiplicarão as informações e as práticas apreendidas durante a 

vivência da formação profissional. Sendo assim, esta discussão articula 

aspectos de como se situa a Educação Ambiental na realidade acadêmica e 

como a academia tem se comportado diante da necessidade de inserir a EA e 

as questões do meio ambiente em seus currículos. De início, apontaremos 

alguns conceitos que se apresentam sobre a Educação Ambiental, buscando 

compreender as questões teóricas que envolvem esta temática com vistas a 

promover a cidadania planetária, onde sujeitos e meio ambiente possam 

viver e conviver em harmonia. Nesse sentido, destacamos que para a 

ocorrência de uma real mudança social na vida acadêmica em relação com o 

meio ambiente devemos recorrer à Educação Ambiental como elemento 

integrador dos sistemas educativos disponíveis na sociedade, para, assim, 

fazermos com que as comunidades tomem consciência do fenômeno do 

desenvolvimento e de suas implicações ambientais. Desse modo, poderão, os 

sujeitos, desenvolver uma autonomia crítica e então contribuírem para o 

equilíbrio da relação homem natureza – homem ambiente. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA APROXIMAÇÃO CONCEITUAL 

 

De início, nos aproximamos das bases conceituais de meio ambiente e, 

posteriormente, buscamos noções que cercam a Educação Ambiental. Sendo 
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assim, nos apropriamos do discurso de Dias (1992), que afirma: a Educação 

Ambiental é um conjunto de conteúdos e práticas ambientais orientadas para 

a busca do enfrentamento de problemas ambientais. Para o trato com esses 

desafios, o referido autor defende a interdisciplinaridade e a participação 

consciente de cada cidadão como fundamentos na resolução de tais 

problemas. Neste encaminhamento, a EA deve ser/estar situada numa 

amplitude considerável buscando não ignorar nenhum segmento da 

sociedade, desde o universo acadêmico até as organizações da sociedade 

civil. Dias (1992) afirma, ainda, que a prática da Educação Ambiental é uma 

importante ferramenta para a conquista de um meio equilibrado onde o 

homem tenha consciência de que precisa trabalhar de maneira sustentável, 

sem agredir e prejudicar o meio ambiente. 

Nesta mesma direção, Meirelles e Santos (2005, p. 34) também 

definem Educação Ambiental: 

 
A Educação Ambiental é uma atividade meio que não pode ser 

percebida como mero desenvolvimento de “brincadeiras” com crianças 

e promoção de eventos em datas comemorativas ao meio ambiente. 

Na verdade, as chamadas brincadeiras e eventos são parte de um 

processo de construção de conhecimento que tem o objetivo de levar a 

uma mudança de atitude. O trabalho lúdico e reflexivo é dinâmico e 

respeita o saber anterior das pessoas envolvidas. 

 

As autoras anteriormente mencionadas destacam que o maior desafio 

da Educação Ambiental é incentivar as pessoas a se reconhecerem capazes de 

tomar atitudes e mudar comportamentos nos seus respectivos cotidianos. 

Esse é também o entendimento de Nogueira (2010), que explicita: além do 

envolvimento de todos os segmentos da sociedade para um bem comum, faz-

se necessário que exista estímulo para o cidadão concretizar um exercício 

consciente da transformação do espaço onde vive. Neste enfoque, é 

necessário relacionar o progresso à busca incessante de melhor qualidade de 

vida para todos. A referida autora destaca, ainda, que a prática de uma vida 

saudável e solidária deva sobrepor-se à ênfase da cultura individualista e 

consumista. 

Sendo assim, mediante essa tendência de definir Educação Ambiental, 

entende-se, neste texto, que o conceito expresso por Reigota (1994) de que a 

Educação Ambiental surge com a preocupação de estabelecer uma “nova 
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aliança” entre a humanidade e a natureza e que não seja sinônimo de 

autodestruição, é aquele que corresponde ao que aqui se trabalha. Neste 

caso, é possível destacar que um dos objetivos da Educação Ambiental é a 

criação e ampliação de formas sustentáveis na relação sociedade-natureza, 

além de buscar soluções para os problemas ambientais e garantir condições 

necessárias para a sobrevivência das gerações futuras (SAUVÉ, 2005).  

Entende-se que a Educação Ambiental, por definição, é o elemento 

estratégico na formação de ampla consciência crítica das relações sociais. 

Nesse sentido, ela também pode ser considerada como uma ferramenta, um 

instrumento que transpassa toda formação acadêmica, fazendo com que o 

indivíduo tenha uma mudança de comportamento e de atitude na inserção 

humana na natureza e que, consequentemente, reflete na sociedade. 

Jacobi (2003, p. 198) em suas reflexões, alerta:  

 
A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma 

questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo, 

potencializando o engajamento dos diversos sistemas de 

conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade 

universitária numa perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, a 

produção de conhecimento deve necessariamente contemplar as 

interrelações do meio natural com o social, incluindo a análise dos 

determinantes do processo, o papel dos diversos atores envolvidos e 

as formas de organização social que aumentam o poder das ações 

alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que 

priorize novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na 

sustentabilidade socioambiental. 

 

Esta posição do autor fortalece a visão defendida por Nogueira (2010) 

e Dias (1992) de que a Educação Ambiental precisa estar presente no 

contexto de todos os atores sociais e que a universidade é um agente 

importante nesse processo de construção do conhecimento e na formação de 

profissionais capazes de exercer o compromisso da multiplicação dessas 

produções e práticas. Dias (1992, p. 67) afirma: “sabe-se que a maioria dos 

problemas ambientais têm suas raízes em fatores socioeconômicos, políticos 

e culturais, e que não podem ser previstos ou resolvidos por meios 

puramente tecnológicos”. Assim, destaca o autor sobre a importância da 

Educação Ambiental em todos os espaços de formação, incluindo as 

universidades, pois, dessa forma, pode-se esperar pela projeção de indivíduos 



Fórum Ambiental: uma visão multidisciplinar da questão ambiental - 47   

 

mais conscientes diante de suas atitudes, que chamaríamos de sustentáveis 

no que se refere ao meio ambiente.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E UNIVERSIDADE: DESAFIOS A 

SEREM TRILHADOS 

 

 

A questão da sustentabilidade, segundo Jacobi (2003, p.199), tem um 

enfoque centrado na “reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das 

alternativas que se configuram”, e compreende-se que o impacto dos seres 

humanos sobre o meio ambiente tem tomado proporções complexas e 

amplas.  

 
[...] a ideia de sustentabilidade implica a prevalência da premissa de 

que é preciso definir limite às possibilidades de crescimento delinear 

um conjunto de iniciativas que levem em conta a existência de 

interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos por meio de 

práticas educativas e de um processo de diálogo informado, o que 

reforça um sentimento de corresponsabilidade e de constituição de 

valores éticos (JACOBI, 2003, p. 199). 

 

Com este olhar específico para a sustentabilidade, fortalece-se a 
importância da Educação Ambiental que, para Reigota (2007), é a responsável 
por construir propostas pedagógicas com foco na conscientização e, 
sobretudo, na mudança de comportamentos sociais. Pádua e Tabanez (1998, 
p. 106) também refletem em seus textos sobre essa formação voltada para a 
preocupação com o meio ambiente, e que segundo suas impressões, 
“propicia o aumento de conhecimentos, mudanças de valores e 
aperfeiçoamento de habilidades”, pontos, esses, que na opinião desses 
autores são essenciais para a harmonização entre os indivíduos e o espaço 
onde vivem.  

Guerra e Figueiredo (2010, p. 204), destacam: 

 
[...] a redefinição do termo/conceito de sustentabilidade passa pela 

redescoberta da necessidade da discussão explícita sobre a 

ressignificação de nossos múltiplos valores e interesses conflitantes 

que estão em jogo e que dependem, fundamentalmente, de nossas 

escolhas.  
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Em outras palavras, esses autores afirmam que a sustentabilidade está 

pautada na nossa visão de mundo, de justiça social, de solidariedade e de 

compromisso social. A educação, quando preocupada com o meio ambiente 

assume um papel importantíssimo, pois não estamos mais com o olhar só da 

prevenção, mas também com preocupação com as consequências de uma 

relação equivocada do ser humano com os seus espaços de convivência, ao 

mesmo tempo em que se faz necessário prevenir-se com buscas de 

alternativas urgentes para se evitar maiores impactos para o meio ambiente. 

Jacobi (2003) define como o maior desafio para a formulação da Educação 

Ambiental o fato de que esta “seja crítica e inovadora” e que, acima de tudo, 

proporcione a transformação social. O autor enfatiza, ainda, que a base da 

Educação Ambiental deva estar ancorada na solidariedade, na igualdade e no 

respeito às diferenças. 

Reigota (2007) e Tozoni-Reis (2001) defendem que a Educação 

Ambiental realizada localmente é fundamental para a percepção das 

dinâmicas que ocorrem globalmente, entendendo que se o cidadão 

compreende as relações no âmbito da sua realidade, poderá projetá-las para 

dimensões ainda maiores construindo, então, valores pautados na 

pluralidade e na singularidade dos diferentes lugares do mundo. Reigota 

(2007), inclusive, vai além nesse entendimento quando expressa que a 

Educação Ambiental não pode estar sustentada apenas na transmissão de 

conteúdos específicos uma vez que lhe cabe estar atenta às várias questões 

que envolvem o indivíduo. 

A cidadania voltada para a sustentabilidade é entendida como o 

pertencimento a uma coletividade e está diretamente relacionada à Educação 

Ambiental. “A Educação Ambiental como formação e exercício de cidadania 

refere-se a uma nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, 

baseada, essa relação, numa nova ética, que pressupõe outros valores morais 

e uma forma diferente de ver o mundo e os homens” (JACOBI, 2003, p. 199). 

Assim, a Educação Ambiental tem o compromisso de construir um processo 

permanente de aprendizado que busque valorizar a cultura, a consciência 

local e a visão de mundo de cada cidadão. E ainda, outra contribuição 

importante neste mesmo sentido é de Lima e Knechtel (2012) quando os 

autores afirmam que a Educação Ambiental entende a cultura e a realidade 

em que o indivíduo está inserido, pois, dizem os autores, somente assim 
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teremos facilitado o diálogo e a construção de uma consciência crítica e 

preocupada com o meio onde vivemos. 

A inclusão dos temas Educação Ambiental e meio ambiente no 

contexto escolar tem se constituído em um grande desafio em todos os níveis 

de formação. Esta situação é afirmada por Kitzmann e Asmus (2012, p. 10), 

quando enfatizam que a crise socioambiental que vivenciamos “acontece 

tanto pela necessidade de desenvolver ações de Educação Ambiental, como 

ações de uma política pública de educação prevista na Política Nacional de 

Educação Ambiental”. Os autores destacam, assim, a necessidade urgente de 

se repensar a operacionalização desta política para que não se configure em 

um amontoado de legislação sem aplicabilidade. 

Complementando este debate Kitzmann e Asmus (2012, p. 12) 

definem, ainda, a questão da ambientação curricular como sendo “um 

processo de inovação, que realiza mudanças no currículo através de 

intervenções que visam integrar temas socioambientais aos seus conteúdos e 

práticas”. E nessa mesma linha de raciocínio, Gonzáles Munõz (1996) afirma 

que a ambientação curricular na dimensão das universidades precisa causar 

uma série de mudanças no sistema educativo, sejam essas mudanças 

conceituais ou metodológicas, estruturais ou organizacionais. E tudo isto, com 

o objetivo maior de democratizar o acesso à informação e às práticas que 

levam à mudanças de comportamento diante do meio ambiente. 

Para Tozoni-Reis (2001, p. 7), 

 
[...] a temática ambiental pode ser uma das sínteses possíveis da crise 

dos paradigmas da ciência e da organização social, pois os novos e 

profundos problemas colocados por ela não obtiveram resposta da 

ciência e não podem ser pensados – no sentido de sua superação – do 

modelo social, político e econômico de exploração da natureza e dos 

homens.  

 

A citada autora acredita, portanto, que o processo de formação dos 

acadêmicos de graduação das universidades traz, em sua base, 

condicionantes sociohistóricos.  

 
A complexa relação entre sociedade e educação define o cenário da 

formação dos educadores. Desta forma, não se pode pensar a 

formação dos educadores – e a formação dos educadores de 

educadores ambientais – como solução definitiva para problemas 
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socioambientais. Considerando a amplitude e a complexidade do 

campo de atuação profissional dos educadores ambientais, a 

universidade tem reduzido à função desses profissionais – todos 

aqueles que vão trabalhar com a temática ambiental – à dimensão 

técnica da atuação profissional no mundo do trabalho, mundo esse 

complexo e contraditório, mas concreto e histórico (TOZONI-REIS, 

2001, p. 8). 

 

É perceptível que para aquelas profissões que terão exigências em sua 

atuação da aplicação de técnicas e debates voltados à questão ambiental, 

como é o caso da Pedagogia, Enfermagem, Biologia, Ciências, Geografia, 

entre outras, a presença de conteúdos ambientais específicos seja nas 

disciplinas obrigatórias e/ou nas optativas aparece claramente. Porém, para 

aquelas profissões que não exigem este debate diretamente, percebe-se que 

os conteúdos nelas trabalhados ficam distantes dessas questões.  

Mesmo com as determinações legais e com as agravantes demandas 

sociais que constantemente se criam e exigem a presença da Educação 

Ambiental nos cursos superiores, as dificuldades associadas ao complexo 

processo de emergência de uma base epistemológica e de identificação 

enquanto área de construção de conhecimento em um espaço que se propõe 

transversal e interdisciplinar acaba por criar, para a EA, uma espécie de “não 

lugar”. Espaço, este, que a Educação Ambiental deveria ocupar.  

Para Rodrigues (2012, p. 9),  

 
[...] esse “não lugar” fica evidente ao analisarmos a produção científica 

que aborda a educação ambiental na formação inicial de professores 

de educação física. Apesar do crescente interesse pelo tema nos 

últimos anos, resultando em pesquisas e publicações que apresentam 

uma interessante diversidade de abordagens e propostas, essas 

aparecem espalhadas em diferentes textos, especialmente artigos em 

periódicos da área e eventuais trabalhos de conclusão de curso, como 

monografias, dissertações e teses. Apesar de similaridades entre as 

propostas apresentadas nos diferentes textos serem por vezes 

encontradas, há também uma grande diversidade de propostas, 

algumas inclusive contraditórias, ficando evidente que falta à área um 

documento que reúna essas propostas e suas principais características, 

tornando-se referência na questão. 

 

Esta realidade pode estar pautada na dimensão das relações sociais 

dessa área e de outras, que cobram, segundo Tozoni-Reis (2001, p. 6),  
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[...] o exercício de uma função social de síntese, isto é, que seja 

formado na perspectiva de integrar os conhecimentos e a cultura com 

formação socioambiental dos sujeitos ecológicos. Trata-se então de 

colocar, como eixo do processo de formação dos educadores 

ambientais nos cursos de graduação, a formação de um profissional de 

síntese.  

 

Uma pesquisa recentemente realizada com estudantes do curso de 

enfermagem aponta, conforme Bruzos et al (2011), que os alunos desse curso 

conseguem construir representações sociais sobre o conceito de meio 

ambiente e da relação da enfermagem com o meio ambiente. No entanto, 

segundo as autoras, esses conceitos apresentam-se como superficiais e não 

remetem ao exercício da criticidade.  

 
Diante dos desequilíbrios ambientais, esses futuros profissionais 

enfrentarão patologias que terão como fatores desencadeantes os 

problemas ambientais. Então, precisarão de ferramentas e habilidades 

trabalhadas durante a graduação, com embasamento teórico e 

reflexivo, para levantar e estabelecer possíveis causas ambientais, 

propondo intervenção que sejam eficazes e efetivas.  (BRUZOS et al., 

2011, p. 6). 

 

Dessa forma, é possível perceber que a ambientação nos currículos 

dos cursos de graduação ainda é frágil e deixa de apresentar uma educação 

superior que tenha como finalidade: 

 
[...] o estímulo à criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, destacando a formação de 

diplomados aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, colaborando 

para a sua formação contínua (SENA et al., 2010, p. 4).  

 

Confirma-se, assim, o entendimento de Tozoni-Reis (2001, p. 7):  

 
[...] a formação dos educadores ambientais no ensino superior se dá de 

forma assistemática, resumindo-se praticamente a três tipos de ações 

desconectadas: tratamento de temas ambientais nas disciplinas afins, 

disciplinas optativas de Educação Ambiental e formação educativo-

pedagógica – nas diferentes especialidades – oferecida pelas disciplinas 

da área de Educação nas licenciaturas. 
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Tozoni-Reis (2001, p. 7) nos alerta, ainda, que “estamos vivendo, na 

ciência e na sociedade, um momento de transição de paradigmas e, 

justamente no ensino superior, neste espaço social privilegiado de discussão 

científica, essa transição é sentida”. Mas, como bem expressa a já referida 

autora, embora sentida no ensino superior, essa transição não é 

“problematizada nas atividades de formação humana e profissional”. Esta 

abordagem da autora nos remete a uma reflexão sobre a relação entre o 

ensino e a construção de sujeitos coletivos. Sujeitos, esses, capazes de 

procederem a uma leitura crítica e de identificarem formas eficazes de 

intervenção. Para isto, reforça-se, aqui, a importância dos currículos e do 

comprometimento das universidades com a formação dos novos sujeitos. 

Baldin e Albuquerque (2012, p. 237), quando refletem sobre a 

importância da formação deste sujeito, coletivo, afirmam: “A apropriação 

crítica do conhecimento, no sentido da emancipação social e da afirmação, 

solidária e responsável, de um projeto e de um agir coletivo, constitui-se 

como eixo central da construção do indivíduo como sujeito político.” Nesse 

encaminhamento, identifica-se a certeza da necessidade de as universidades 

reverem suas ações diante da importância da Educação Ambiental e da 

discussão sobre as questões do meio ambiente. A inclusão da 

ambientalização nos cursos de graduação contribuirá, e muito, para fortalecer 

o compromisso da universidade com uma sociedade mais justa, humanitária e 

responsável. 

 

AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR: A EXPERIÊNCIA NA UNIVERSIDADE  
 

A universidade brasileira tem histórias mais recentes do que a maioria 

dos países latino-americanos de origem espanhola que tiveram as 

implantações universitárias a partir do século XVI. Neste mesmo período, em 

pleno Brasil Colônia, a ideia de implantar universidades era negada com o 

argumento de que este era um país novo e que essas instituições de ensino 

eram antiquadas, infrutíferas e pesadas e que o nosso país não tinha cultura 

para mantê-las (LEITE; MORASTONI, 1992). 

Este pensamento propagou-se correndo os séculos e, somente na 

década de 1920, a partir dos ideais positivistas baseados na necessidade da 

formação de homens cultos, aperfeiçoados e com gosto pela leitura e 
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retórica, é que se começou a discutir a importância da universidade em nosso 

país, considerando-se o objetivo, então latente, de se construir uma 

sociedade emergente e moderna (LEITE; MORASTONI, 1992). 

No entanto, embora despontasse a ideia e a aspiração de ensino 

superior e de universidades, no país, tal como a criação da Universidade de 

São Paulo na década de 1930, por exemplo, a visão de uma estrutura 

integrada de campus universitário somente vai surgir em 1961 com a criação 

da Universidade de Brasília. Um importante agente nesta configuração foi 

Anísio Teixeira que defendeu a criação de uma instituição moderna e pautada 

na cultura científica, ou seja, efetivando a produção do conhecimento e a 

profissionalização. Este pensamento acabou fortalecendo-se e foi ampliado 

em 1968 com a necessidade da extensão dos serviços universitários às 

comunidades onde essas instituições estavam inseridas e já disseminadas 

pelo país (LEITE; MORASTONI, 1992). 

Esse processo, histórico, da criação e implantação das universidades 

brasileiras vem sendo marcado por debates acerca de sua significação, do seu 

papel e de suas funções, principalmente no que diz respeito à sua relação 

com a sociedade. Esta preocupação tem ditado o compromisso com o 

fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Em decorrência disto, a 

questão da ambientalização no ensino superior, em nosso país, iniciou 

timidamente na década de 1980 com uma experiência vivenciada pela 

Universidade de Brasília e que culminou na organização do “I Seminário 

Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente”. 

Segundo Batista (2014, p. 187), “a incorporação da problemática 

ambiental como dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão insere-se ou 

deveria estar inserida nas demandas apresentadas nos segmentos 

acadêmicos, como prioridade do projeto institucional”. A referida autora 

acredita que a EA deve compor o conjunto de ações de responsabilidade 

social e da política das universidades diante dos problemas contemporâneos. 

Esse contexto também é analisado por Santos (2008, p. 205), quando este 

afirma que essa responsabilidade foi “raramente assumida no passado, 

apesar da premência crescente desses problemas e apesar de a universidade 

ter acumulado, sobre eles, conhecimentos preciosos”. 

É importante salientar, nesse contexto, a importância da condução da 

gestão das IES, que deve ser, na concepção de Marcomin e Silva (2009, p. 

107), 
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[...] generativa, dinâmica e integradora distinguindo-se absolutamente 

da administração tradicional clássica, burocrática, lenta, complicadora 

e fragmentadora, herdeira de tempos imperiais ou, mais 

recentemente, totalitários. É de ressaltar aqui que a desejável 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e gestão parece uma 

condição sinequa non para a inserção das questões ambientais no seio 

da universidade, dadas as características transversais, multi e até 

transdisciplinares da abordagem ambiental e de toda educação daí 

decorrente. Essa integração deverá refletir mudanças efetivas de 

conceitos, hábitos e práticas de gestão nos diversos níveis, da reitoria à 

sala de aula. 

 

Para incorporar essa função histórica, ou seja, o comprometimento 

com as causas ambientais, a universidade brasileira necessita, segundo 

Batista (2014, p. 187), de “uma revisão paradigmática acerca dos objetivos e 

conteúdos da formação de modo que possibilite novas tecnologias de 

abordagem do conhecimento, orientando mudanças de percepção e de 

valores”. Somente desta maneira poderá ser possível a construção de saberes 

que efetivem uma consciência ambiental que leve às ações comprometidas e 

orientadas pela busca da sustentabilidade socioambiental.  

Pode-se afirmar, quanto à implementação das políticas de Educação 

Ambiental, que “a participação das Universidades ainda é restrita a ações 

mais efetivas, originárias das políticas governamentais ou dos setores 

organizados da sociedade” (BATISTA, 2014, p. 187). Isto se deve, segundo a 

autora já referenciada, ao forte compromisso das instituições universitárias 

com a lógica da produtividade e de suas práticas desconectadas com a 

realidade da sociedade. 

Batista (2014, p. 188), ainda, afirma: “neste contexto, as demandas e 

os tensionamentos pela institucionalização da temática ambiental na 

educação superior e a defesa da perspectiva crítica feita pelos setores 

progressistas colocam a Universidade diante de uma encruzilhada”. De fato, 

se trilhar o caminho da EA, a universidade certamente entrará em conflito 

com os princípios capitalistas que hoje dominam a ideologia que funda essa 

instituição. 

Essa dificuldade de a universidade assumir este comprometimento 

com a EA reflete-se na ambientalização dos currículos dos cursos de 

graduação. Para Carletto et al. (2013), “o desafio que se coloca com a 
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chegada da EA no Ensino Superior é tratar as questões socioambientais de 

forma transversal, multi e transdisciplinar, refletindo em efetivas mudanças 

da reitoria à sala de aula”. Mais uma vez, portanto, é necessário lembrar, 

aqui, da importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

além, ainda, do envolvimento eficaz da gestão universitária no trato com as 

questões ambientais.  

Em pesquisas recentes, que procuraram analisar a situação da 

ambientalização nos cursos de graduação, evidencia-se alguns fatores que 

precisam ser melhor esclarecidos e também fortalecidos nos debates acerca 

da EA ao tratar-se da formação dos acadêmicos das diversas áreas do 

conhecimento. Entre esses fatores, podemos destacar: a existência de 

disciplinas sobre socioambiente em caráter de “isoladas” e que não 

conseguem atrair a atenção dos alunos; a visão reducionista das questões 

ambientais tanto por parte dos professores quanto dos discentes; a tendência 

conservadora das instituições de ensino e atrelada ao poder econômico; a 

presença desta temática apenas nos cursos que estão diretamente 

relacionados ao meio ambiente ou àqueles que estão atrelados à legislação; e 

o pouco investimento em capacitação dos docentes para trabalharem com 

efetividade o tema ambiental nos cursos do ensino superior (CARLETTO et al., 

2013). 

Neste sentido, está claro que não podemos reduzir a preocupação com 

a ambientalização da universidade a apenas 

 
[...] um processo de mudanças no quadro docente e nos currículos das 

disciplinas, ela requer um redimensionar das questões sob um novo 

foco de atenção à universidade como um todo: seus professores, 

gestores, alunos, funcionários, departamentos, cursos, currículos, 

disciplinas, estágios, projetos de pesquisa e de extensão, a comunidade 

local e regional onde a universidade está inserida. Neste ínterim, a 

universidade e seus agentes não são apenas elementos soltos na 

sociedade, mas representam o próprio complexus, o “fiomeio” em que 

são tecidas as relações homem-meio, logo, indissociáveis e indivisíveis. 

(MARCOMIN; SILVA, 2009, p. 113). 

 

Diante dessas evidências, acreditamos que mesmo com os avanços 

apontados nas últimas décadas as universidades brasileiras precisam ficar 

atentas às transformações sociais, econômicas e ambientais que estão 

ocorrendo, bem como precisam buscar, de maneira efetiva, a incorporação, 
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em seus cursos de graduação, de conteúdos novos, debates e reflexões que 

consigam contribuir na formação dos acadêmicos e estimulem a vivência da 

cidadania e da justiça social e ambiental.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mesmo tendo encontrado poucas referências teóricas sobre a 

temática que motivou a elaboração deste capítulo, entendemos que 

conseguimos apresentar elementos suficientes para a contribuição ao debate 

da inclusão da questão da “ambientalização” nos currículos das 

universidades. Representada, essa ambientalização, pela Educação 

Ambiental, que abriga as questões do meio ambiente. Ainda, este estudo 

identificou a importância dessa questão para futuros estudos e pesquisas.  

É preciso pensar em um modelo de desenvolvimento que proponha 

uma harmonização entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação 

do meio ambiente, dando ênfase à utilização racional dos recursos naturais. 

Isto significa dizer que deve ser, este, um modelo de desenvolvimento 

voltado para a sustentabilidade e que esteja diretamente relacionado com a 

superação da pobreza, com a satisfação das necessidades básicas de 

alimentação, saúde e habitação, com a utilização de fontes renováveis de 

energia e com um processo de educação e inovação tecnológica cujos 

benefícios sejam compartilhados por toda a sociedade. 

A preservação dos recursos naturais é fundamental para a melhoria da 

qualidade de vida das populações e o primeiro passo é promover a 

conscientização ambiental, o que será uma grande tarefa também das 

universidades. Ao lado disso, faz-se necessário conscientizar o homem por 

meio do conhecimento de que a relação homem versus ambiente não é o 

caminho, e que este processo somente poderá reverter se partirmos do que 

aqui chamamos de “sensibilização”. 

Educação Ambiental, portanto, é um exercício de cidadania que faculta 

a possibilidade de transformação ativa da consciência ecológica de cada 

cidadão e, consequentemente, da sociedade. E essa conscientização de 

respeito à natureza como um bem comum, considera a capacidade de 

regeneração dos recursos materiais e contribui para a distribuição equitativa 

da riqueza gerada. Dessa forma, leva a condições dignas de vida para as 

atuais e futuras gerações (SADER, 1992; PELICIONI, 1998).  
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A necessidade da introdução da EA e dos aspectos da ambientalização 

nos cursos de graduação das universidades brasileiras nos leva a refletir sobre 

o verdadeiro papel dessas instituições, e a repensar a importância do tripé 

formado pela relação ensino, pesquisa e extensão. Com isso, busca-se rever e 

ampliar a dimensão das contribuições proporcionadas pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES) com vistas à formação de cidadãos comprometidos com 

o contexto socioambiental onde vivem.  

É evidente a importância de as universidades reflexionarem sobre suas 

posturas e compromissos com a Educação Ambiental e com o meio ambiente. 

Ao mesmo tempo, é também possível observar que embora pontuais, 

existem experiências de universidades com o compromisso na formação de 

sujeitos coletivos capazes de concretizar a leitura da realidade. E também se 

entende que esses sujeitos serão capazes de reproduzir essa preocupação 

quando no futuro exercício de suas profissões.  

Assim, destacamos a importância de as Instituições de Ensino Superior  

investirem na formação de cidadãos que pensem o meio ambiente como a 

nossa “casa compartilhada”, onde nós, seres humanos, somos parte deste 

meio e não os seus “donos”. Para que isso ocorra é preciso, portanto, que 

formemos recursos humanos conscientes, críticos e éticos. A Educação 

Ambiental, em todos os níveis, tem procurado desempenhar esse difícil papel 

resgatando valores como o respeito à vida, ao social e coletivo e à natureza, 

entre outros, de forma a tornar a sociedade humana mais socialmente justa e 

feliz. Neste sentido reforçamos, aqui, que a Educação Ambiental e as 

questões do meio ambiente não devem ser preocupação específica de 

alguma área ou de algum curso somente, mas que devem estar presentes em 

todos esses espaços, via a ambientalização do currículo escolar.  
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Capítulo 3 

 

 

TEORIZANDO COM TUAN E MORIN NUMA PERSPECTIVA  

SISTÊMICA DO AMBIENTE  

 

Maria Betânia Moreira Amador
10

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Provavelmente a utilização do termo “teorizando” implique em 

pensar de forma a priorizar teorias como normalmente se está habituado no 

processo de pesquisa e divulgação das mesmas. Mas, em essência, o que se 

quer é tentar estabelecer um diálogo que, em tese, traz à tona elementos de 

reflexão e, também percepção de fragmentos de saberes passíveis de 

aplicação em infinitas possibilidades que, se bem conduzidas e/ou orientadas 

poderão surtir efeitos de médio e longo prazos numa perspectiva de mudança 

e, quem sabe, até mesmo de benéficas transformações que, embora, 

prioritariamente ao nível local, poderão galgar outras escalas de maior 

amplitude.  

Assim, um dos pontos de partida é falar de sistemas e sistemismo 

que, como bem coloca Bertalanffy (2009, p. 21), “os sistemas encontram-se 

em toda parte”, de diversas formas e são tratados desde o campo da ciência 

mais exigente em termos de tratamento científico, quanto por outros que 

realçam mais o subjetivismo que o objetivismo.  

Por outro lado, para tentar-se explicitar o que é sistemismo toma-se 

Vasconcellos (2002, p.147) que faz a seguinte afirmação sob o ponto de vista 

da reflexão: “pensar sistemicamente é pensar a complexidade, a instabilidade 

e a intersubjetividade”. Logo, fica claro que uma abordagem sistêmica de 

determinado fenômeno embute a dimensão complexidade, entendendo-se 

complexidade sob a concepção moriniana.  

                                                           
10  Profº Dr. da Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns. E-mail: 
betaniaamador@yahoo.com.br 
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A complexidade por si só se reveste de incerteza o que exige um 

olhar permeado de subjetivismos, mas ao mesmo tempo rico quanto a 

conhecimento diverso e, também, consistente, promulgando assim um realce 

das tessituras presentes em determinados casos. Embora se saiba que o todo 

reflete as partes e a partir das partes se pode ter uma ideia do todo, muitos 

acreditam ser inconsistente com o sistemismo a adoção da análise por 

considerar ser esse procedimento típico do modo de pensar reducionista. 

Porém com base, principalmente, em Branco (1989, p. 57) coloca-se que “a 

abordagem sistêmica – quer no terreno puramente conceitual, filosófico, 

quer no material – não pode rejeitar o processo analítico como ferramenta de 

trabalho que permita reconhecer a identidade e as propriedades de cada um 

de seus elementos em particular”.  

Assim, coaduna-se com a autora Vasconcellos (2002, p.148), já 

citada, quando a mesma afirma que “um cientista ou um profissional é 

sistêmico ou é novo-paradigmático, quando vive – vê o mundo e atua nele – 

as implicações de ter assumido para si esses pressupostos”. 

Nesse ponto faz-se uma interseção com a ideia de topofilia 

trabalhada por Yi-Fu Tuan em obra de mesmo nome (TUAN, 2012, p.135 - 

136), no qual “a palavra ‘topofilia’ é um neologismo, útil quando pode ser 

definida em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres 

humanos com o meio ambiente material” e, no caso especifico dos projetos 

de iniciação científica conduzidos em articulação com um projeto de cunho 

humanista, utiliza-se esse conceito na seleção dos bolsistas também com o 

intuito de, ao longo dos trabalhos de leitura e pesquisa, envolver a noção de 

apoderamento de ideias e conhecimentos adequando-se, na medida do 

possível, com o empoderamento desses sujeitos sob o ponto de vista 

ideológico da transformação do lugar. Ou seja, cada um desses alunos 

trabalha o seu lugar, despertando em si sua subjetividade afetiva associada 

ao conhecimento inerente das atitudes e ações da sociedade que o envolve 

cotidianamente. 

Dessa forma, a transformação positiva que se espera para a 

sociedade é fomentada não com a força ou a ignorância, mas com aquisição 

de conhecimento e o despertar do amor latente pelo lugar de cada um e sem 

o imediatismo contido no primeiro modo. Pode-se, então, trazer à tona Atlan 

quando realiza suas reflexões sobre a organização viva de imagens físicas e 

sua representação do ponto de vista da ciência:  
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Assim, a organização viva se afigura como um estado 

intermediário entre a estabilidade, a persistência imutável do 

mineral e, de outro lado, a fugacidade, a imprevisibilidade e a 

renovação da fumaça. De um lado, o sólido, do outro, o gás; e 

no meio se encontra o plano fugaz do turbilhão líquido 

(ATLAN, 1992, p. 238). 

 

 Portanto, sob essa concepção de vida ao mesmo tempo filosófica e 

metodológica de proceder expandem-se vertentes, embora de caráter local, 

com o propósito de fortalecimento indentitário sem prejuízo das outras 

formas de abordagem da mesma realidade. Acredita-se que o componente 

ético entre profissionais envolvidos ou não na questão, tanto na pesquisa 

quanto na extensão, contribua para a não interferência negativa nas ações 

deliberativas junto aos sujeitos envolvidos diretamente nos trabalhos em 

execução. 

 

Sistemismo como Opção Teórico-Metodológica  

  

Tendo-se claro a necessidade de se trabalhar homem e natureza em 

contexto, numa relação indissociável e permanente, abrem-se muitas 

possibilidades de segmentações de abordagem teórico-metodológicas. No 

entanto, devido à forte proliferação da opção marxista de tratar assuntos 

relacionados à sociedade, principalmente a partir dos anos 1960, vinculou-se 

nos centros acadêmicos e nestes inclui-se os de geografia, redutos de 

reprodução tanto de professores, quanto pesquisadores e técnicos com essa 

visão, e também com a forma simplista reducionista onde a busca da causa e 

efeito, praticamente com o objetivo claro de crer ou não crer se tornou a 

essência do proceder científico.  

 A abertura, ou melhor, dizendo, a reabertura para pensar e agir 

diferente se deu de forma tênue e, assim mesmo, em alguns poucos centros 

universitários e intelectuais quase que concomitante com a adoção do pensar 

marxista. Neste ponto sobressaem-se alguns teóricos como Ludwig Von 

Bertalanffy nos idos dos anos 1960 relacionando o sistemismo por um lado 

com o organicismo e, por outro, com o mecanicismo, oportunizando assim a 

colocação de vários outros adeptos dessa forma de pensar e fazer ciência. 

Outro nome de significância ímpar é o Edgar Morin que, em sua própria 
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construção intelectual teve momentos ora mais ligados ao marxismo 

autêntico, ora voltado à concepção metafísica, mas desaguando numa leveza 

de raciocínio que o consagrou denominado “pensar complexo”. 

 Talvez, esse seja um dos mais expressivos contributos de mudança 

de pensamento como ele mesmo, E. Morin, afirma, ou seja, através das 

pequenas ações, o que inclui valores, se pode pensar em reformular o 

pensamento desde o mais básico e complexo sistema que é o educacional 

para, enfim, galgar cada vez mais sistemas complexos da sociedade e da 

natureza. 

 Nessa esteira de nomes ilustres para o sistemismo e, por que não 

dizer para a complexidade também, surge Capra em década posterior, 

colocando de forma quase lúdica essas concepções do ser, do ambiente, das 

interligações e da necessidade de se proceder diferente daquele 

cartesianismo incrustado em tudo da vida, inclusive e mais seriamente no  

fazer científico. A partir daí houve, de forma mais clara e visível, muitas 

adesões, mas também conjecturas, tanto que seus escritos permeiam quase 

sempre os trabalhos que adotam a teoria complexa associada à abordagem 

sistêmica como caminho metodológico. 

 E, talvez, aqui resida uma questão das mais indigestas para o 

pesquisador que se arvora por esta rota, pois a mente cunhada no 

reducionismo se mostra tão enrijecida que, aparentemente, se esquiva em 

emblemas marxistas, principalmente, para encontrar elementos contra-

argumentativos e depreciativos ao mesmo tempo. 

 Nesse contexto, então, entende-se que deve haver mais leituras por 

parte desses, bem como que se procure contribuir nas formações 

universitárias de melhores cabeças que possam refletir com a característica 

da espiralidade e não da linearidade. A simplificação, a fragmentação, nunca 

perderão sua importância e necessidade, mas em termos de sociedade, o que 

implica a natureza, não se adequa bem essa relação causa e efeito como até 

então tem acontecido, com poucas exceções. 

 Assim sendo, além da chamada do Yi-Fu Tuan com suas obras que 

ressaltam a afeição pelo lugar, o lugar enquanto categoria de análise que 

reverbera quase diretamente na paisagem recheada de subjetivismos, nos 

quais os valores pessoais e, ao mesmo tempo, coletivos são elementos 

fundamentais para esse posicionamento que pode ser denominado de 

terceira via para transformar a sociedade, uma vez que nada é tão sólido e 
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duro quanto o cristal e nem tão fluido e fugaz quanto a fumaça, logo através 

do apoderamento de conhecimento juntamente com o empoderamento dos 

sujeitos em relação ao seu lugar, acredita-se que se pode, sim, transformar a 

sociedade para melhor mesmo que localmente. 

Muitos outros autores importantes poderiam ser alçados nesse 

texto, mas para ilustração da comunicação pretendida nesse trabalho, os aqui 

elencados são suficientes para se ter uma ideia da importância de se 

trabalhar de forma sistêmica mesmo que lado a  lado com o marxismo ou 

com as demais formas apresentadas no âmbito capitalista de fazer ciência. 

 

Colocações sobre a Abordagem Sistêmica em Forma Ligeiramente 

Modificada 

  

Ao optar-se pela realização desta abordagem teve-se, em primeiro 

plano, a intenção de dissolver eventuais querelas (disse-me-disse) sobre ser 

ou não ser o modelo marxista passível de análise no enfoque sistêmico 

convencional, aquele na forma de um sistema constituído de dois polos, um 

socialista e outro capitalista, em termos conceituais opostos, sem que com 

essa incursão se tivesse em mente afrontar a percepção sistêmica atualmente 

em curso – percepção, inclusive, objeto do que se expõe na segunda parte 

deste artigo. 

Para começar-se a argumentação até certo ponto especulativa, desta 

parte, recorreu-se intuitiva e aritmeticamente ao fato de que, para ser 

sistêmico parte-se do princípio que necessita haver pelo menos, dois 

componentes, podendo no caso de dois ser denominado bipolar e 

ultrapassado esse número chamar-se multipolar, caracterizando-se ambas 

compartimentações não só pelo número de componentes mas, 

principalmente, pela essência pragmático-conceitual de cada um desses, 

expressão ampliada de suas respectivas natureza e grandeza.  Sob tais 

delimitações configurativas iniciais poder-se-á(ia) eleger, como primeiro 

momento da iniciativa empreendida, uma composição bipolar de índole 

marxista-capitalista estrita e, na sequencia, outra multipolar ou 

multissegmentada de alcance mais atual e fortemente capitalista, com base 

na qual se chega/chegaria, conforme informado acima, ao enfoque teórico-

estrutural antecedente a esta segunda parte.  Esclarecendo-se de forma mais 

imediata esse posicionamento, ambas as construções poderiam ser ditas 
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ainda de estrutura multissetorial do tipo econômico, social, ambiental, entre 

outros, modo comum na atualidade. O primeiro polo da construção bipolar, 

nos termos acima encaminhados, seria movido por argumentos de natureza 

dialética e político-ideológica excludente, mantida pela força; enquanto que o 

segundo seria de natureza relativamente mais amena, harmoniosa, de 

encadeamento lógico entre as partes e evolução espontânea, permeada de 

sutilezas complexas – bem ao gosto do modo liberal conservador, onde as 

posições poderiam ser ditas convergentes e até msmo divergentes em 

sentido lato, mas nunca antagônicas em sentido estrito.  

Esse ponto de vista expositivo antecipa, pelo menos, dois 

esclarecimentos interrelacionados: um de que a estruturação sistêmico-

liberal, como acontecimento histórico, ressuscita algo no passado atribuído 

ao próprio Marx, ao se referir ao modelo sequencial do ramo socialista por 

esse chamado de utópico, enquanto ação política, por não ser capaz de 

causar transformações profundas na sociedade – ressuscitamento de uma 

utopia, isso se comparado com o que ocorreu com o modelo socialista real 

desse – e outro recorrente,  esse agora de significado mais altivo do ponto de 

vista teórico-estrutural, de que o sistema bipolar teria se metamorfoseado 

em unipolar ou simplesmente multissetorial, conforme posto nas colocações 

anteriores – quando a metamorfose, em tese, ressalte-se, poderia ter 

ocorrido também para o lado socialista, certamente nesse de forma  nada 

espontânea –  de  modo  que,  além  de  se  resgatar  o registro histórico de 

ambos os momentos, o exposto dá algum fôlego para se poder 

preliminarmente afirmar que a análise sistêmica poderia  sim ser aplicada a 

ambas as situações descritas, respeitada, evidentemente, a individualidade 

de cada uma delas, sendo que a forma socialista requereria, além de 

motivação acadêmica  do pesquisador, a inclusão de  considerações sobre a  

defasagem temporal à análise – ponderando-se ainda que, mesmo em se 

tratando de algo na condição de resíduo/reminiscência histórica, a 

abordagem de quaisquer tema sempre traz algo de enriquecedor. 

A questão da abordagem sistêmica atual não ter interesse suficiente 

pelo modelo marxista pode até fazer algum sentido, considerando-se, entre 

as possíveis razões, que o sistemismo não constitui preocupação teórica 

explícita de Karl Marx, entretanto, quanto a sua proposta não ser passível 

desse tipo de análise, a estória pode ser dita outra. Um exame cuidadoso da 

interpretação marxista revela que a mesma refere-se a um sistema real 
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estratificado, mesmo quando o estrato seja ainda um tanto embrionário 

como é o caso da indústria, na dimensão econômica, à época – além de 

agricultura, trocas, talvez questões ambientais – dependendo a análise, 

portanto, mais do corte agregado que interesse ao pesquisador. Mesmo 

admitindo-se que a realidade viesse conter um tecido social sem segmentos, 

ao lado de outras dimensões, tal condição não induz a que se possa/pudesse, 

sem argumentos suficientes, simplesmente excluir a análise. O que se 

apresentaria como mais imediato, nessa situação, seria ter a categoria social 

como diferenciada, homogênea, de comportamento equitativo direcionado 

para um todo social equilibrando-se daí com as demais partes. Em momento 

algum a análise de Marx subentende uma realidade sem segmentos e, 

portanto, potencialmente contrário ao sistemismo - mas o que claramente 

propõe é ter-se, ao final de um processo de maior prazo, uma dimensão 

social única e tal acontecimento, certamente, poderia levar a uma situação 

analítica global diferenciada, mas nunca não segmentada. Por fim entende-se  

que Marx (1818-1883) não desdizeria Smith (1723-1790) quanto às vantagens 

da divisão organizacional do trabalho, em si, mas, com certeza, o que dele 

jamais se poderia esperar é que abriria mão de suas convicções no sentido de 

favorecer a existência de mais-valia, nas relações sociais.   

Retomando-se um pouco mais a argumentação sistêmica bipolar, ou 

por ultimo multissetorial, arquitetadas a partir da construção teórica de Karl 

Marx, conforme posicionado acima, onde se recorreu inicialmente a uma 

dimensão capitalista contraposta a outra de índole socialista-marxista, cuja 

natureza politico-ideológica de ambas repousaria em bases diametralmente 

opostas, antagônicas irreconciliáveis, a primeira real pré e pós e a segunda 

até certo ponto presumida, em que pese sua implantação parcial no mínimo 

dolorosa tempos atrás. Mantida a parte posições ideológicas, é possível 

arguir-se daí que talvez esteja na baixa efetividade, dos dias atuais, a recusa 

de alguns em considerar a estrutura marxista de interesse para a análise 

sistêmica, nos moldes acima colocados; desde já, porém, considera-se 

oportuno argumentar contra tal entendimento, por considerar-se o mesmo 

não suficientemente potente para justificar a recusa, devido, entre outras 

razões, a presença epistemológica dessa estrutura e seu equacionamento 

analítico enquanto macrossistema bipolar, e por último, multissetorial, 

mesmo admitindo-se sua condição de reminiscência histórica. 
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Avançando-se um pouco mais nessa prospecção sociopolítica, lembra-

se que, como é de conhecimento público, existe no pensamento marxista um 

modo de produção capitalista que comprime a força de trabalho ativa, 

extraindo dessa máxima mais-valia; contrapondo ao mesmo uma alternativa 

socialista, a ser implantada, com eliminação da propriedade privada de meios 

de produção – eliminação mediante luta armada, entendida por Marx como o 

único modo efetivo de desalojar, definitivamente, formas sociais desiguais 

sedimentadas através de séculos – de modo que ao final do processo de 

implantação dessa nova era sociopolítica, a parte do produto excedente, 

antes expropriada pelos detentores do capital, estaria agora sendo 

automática e inteiramente restituída a seus reais criadores, no âmbito de 

uma sociedade de classe única ou sem classes.   

Hoje em dia, entretanto, o que se pode afirmar, cômoda e 

seguramente, transcorrido o tempo e modificações conceituais abruptas 

sobre a posse/legitimidade da posse de tal excedente, é que a revolução 

socialista real, tanto em foco como concomitante e principalmente em escala, 

é um acontecimento regressivo; e assim sendo traz consigo, pelo menos 

filosoficamente, tanto perda na universalização dos direitos gerais dos 

indivíduos (a cada um de acordo com sua capacidade, a cada um de acordo 

com suas necessidades) quanto perda na contenção de outras formas de 

desvirtuamento social, por exemplo, perda no enxugamento da corrupção 

institucional semiaberta que prospera na gestão da coisa publica ou mediante 

deterioração das pessoas associada à produção, comércio e consumo de 

drogas. 

Os motivos dessa regressão, vale ressaltar, não devem ser total ou 

mesmo majoritariamente creditados a K. Marx, o qual, apesar da incômoda 

combinação perseguições/deslocamentos espaciais forçados (fuga, inclusive 

envolvendo toda família)/ concessões especiais (asilo político em outros 

países), sempre acreditou e se dedicou inteiramente em vida ativa a seu 

projeto socialista;  mas sim a que, apesar de seus atributos como pensador-

autor bem  como articulador-doutrinador ímpar, há de se admitir que existem 

limitações processuais intrínsecas à mente humana quando se trata do ato de 

prever com precisão, em  particular no que se refere a transpor a fronteira 

aberta que leva ao futuro, reforçadas ademais pelo lado antropológico-

cultural diversificado de inúmeras nuance/heterogeneidade igualmente 

embutidas na mente/ação das pessoas, tornando impossível obter-se 
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unanimidade sustentável em larga escala/longo prazo, notadamente em 

questões de natureza sociopolítica.  

Como outro grande redutor há de se acrescentar que, relativamente 

não houve/não há, tanto nas gerações à época como nas posteriores, em 

parte devido a um contexto político menos favorável, tantos pensadores e 

articuladores-gestores como Rousseau, Marx, Trotsky, Lenin e alguns outros, 

quantos seriam necessários para levar adiante a aposta socialista; e ainda, 

principalmente, que os contra, em sentido amplo tempo-espaço, equiparáveis 

ou não aos da época, sempre estiveram a postos, de modo que veio a se 

tornar fato algo não previsto e, muito menos, aceitável por Marx, qual seja: 

“o fato de que seu modelo socialista se tornaria, de certa forma, como o dito 

por esse de seus contemporâneos socialistas menores, também utópico”, 

devido concretamente à insuficiência de pro-condições reais efetivas, o que 

implica, cabe afirmar, na reedição de um dito popular bastante utilizado no 

Nordeste do Brasil, qual seja, “o de que o feitiço teria se voltado contra o 

feiticeiro”. 

 

Aplicação do sistemismo ao estudo de componentes geomorfológicos com 

características de patrimônio histórico geográfico  

 

No Agreste de Pernambuco, encontram-se diversas paisagens 

geomorfológicas, entre as quais algumas se sobressaem pela sua beleza, 

como também contribuição para a denominação de lugares entre outros 

valores não tangíveis com potencial para, eventualmente, promover a 

visitação turística sistemática e/ou, também, tornarem-se patrimônios do 

lugar. Essas paisagens, então, podem ser abordadas de forma sistêmica, 

interdisciplinar, procurando-se perceber as possíveis interrrelações existentes 

em seu entorno e sua complexidade favorecendo-se, assim, o apoderamento 

de conhecimentos científicos que, agregados ao empírico poderão, quiçá, no 

futuro facilitar o empoderamento de indivíduos que, através da Topofilia, 

poderão promover mudanças que se espera positivas em seus lugares, o que 

necessita também de um olhar sistêmico sobre tais paisagens 

geomorfológicas. 
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Nesse contexto tem-se que paisagem, segundo Ab’Saber (2003, p. 09), 

nada mais é do que uma herança. “Na verdade, ela é uma herança em todo o 

sentido da palavra: [...] heranças de processos de atuação antiga, 

remodelados e modificados por processos de atuação recente.” Também é 

esse autor, na mesma obra, que enfatiza ser necessário se conhecer melhor 

essas paisagens em termos mais racionais para que se possa incentivar a 

preservação do equilíbrio fisiográfico e ecológico sem, no entanto, enveredar 

na questão do ecologismo utópico. Por sua vez, Cavalcanti ( 2014, p. 19) 

afirma que: 

As paisagens acumulam a história de processos tectônicos, 

geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e culturais, mas são, antes de tudo, 

entidades de ordem do presente, pois constituem o resultado geoecológico e 

visível da interação de elementos e processos naturais e culturais. 

E vai além endossado, ainda, por Rodriguez e Silva (2004) citados na 

mesma obra (2014, p.13), quando considera que a paisagem possui “um 

conteúdo dinâmico, geoecológico e cultural”.  Ou seja, os vários fatores, quer 

sejam de ordem física, humana ou cultural, são capazes de operar 

transformações em variadas escalas geográficas e temporais nesses 

compartimentos geomorfológicos. Outro autor, Passos (2007) traz em 

determinado contexto inicial do prefácio de sua obra “Uma geografia 

transversal e de travessias”, com base no filósofo Michel Serres, algumas 

questões que são inerentes à paisagem para reflexão, quais sejam: 

 
 O retorno da paisagem: foi preciso esperar o fim dos Trinta 

Gloriosos para que se tivesse um olhar de interesse pela paisagem, 

há muito tempo esquecida, notadamente pelos gestores do 

território; 

 A relação entre paisagem e sistema; 

 A abordagem sensível, poética e cultural que marca o retorno da 

paisagem através da imagem do arco-íris. 

 

Porém, importa ressaltar a questão da importância do sistema, uma 

vez que a perspectiva da pesquisa que se vem realizando tem como 

prioridade utilizar a abordagem sistêmica para entendimento da 

complexidade da paisagem geomorfológica evidenciada em cada subprojeto 
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que se apresenta no contexto da iniciação científica. Envolve ainda como 

categoria de análise importante o lugar, o qual segundo Tuan (1974, p.129) o 

termo “topofilia associa sentimento com lugar”. 

 

A paisagem, também  

 
[...] pode ser entendida como sendo intimamente ligada à cultura e à 

ideia de que as formas visíveis são representações de discursos e 

pensamentos. Assim, a paisagem aparece como um lugar simbólico. É 

agora a maneira de ver, compor e harmonizar o mundo que a torna 

importante. A paisagem se faz através da criação de uma unidade 

visual onde o seu caráter é determinado pela organização de um 

sistema de significação. O local é, então, complexo, com múltiplos 

patamares de significados (COSGROVE, 1995, p. 42 apud SCHIER, 2003, 

p. 84).  

 

 Ainda no decorrer do estado d'arte sobre paisagem Schier (2003, p. 

82) coloca que: 

 
Paisagens são, em quase todas as abordagens dos séculos XIX e XX, 

entidades espaciais que dependem da história econômica, cultural e 

ideológica de cada grupo regional e de cada sociedade e, se 

compreendidas como portadoras de funções sociais, não são produtos, 

mas processos de conferir ao espaço significados ideológicos ou 

finalidades sociais com base nos padrões econômicos, políticos e 

culturais vigentes (SCHIER, 2003, p. 82). 

 

Ainda, dentro da diversidade conceitual em que se encontra o termo, 

Georges Bertrand (1971, p. 2) traz que “a paisagem não é a simples adição de 

elementos geográficos disparatados. É uma determinada porção do espaço, 

resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, 

fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua 

evolução”. Então pode-se perceber que Bertrand não privilegia nem a esfera 

natural nem a humana na paisagem e demonstra certa facilidade em enxergar 

a paisagem de forma homogênea, entendendo que sociedade e natureza 

estão relacionadas entre elas formando uma só “entidade” de um mesmo 

espaço geográfico, segundo a colocação de Schier (2003, p. 80), com a  qual 

se está de acordo. 
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Sob essa ótica acredita-se que se pode fomentar o empoderamento 

futuro de indivíduos locais através do apoderamento de conhecimentos 

pertinente e de base sistêmica, o que corresponde também a uma postura 

interdisciplinar de entendimento e trabalho associado com a concepção de 

complexidade defendida por Edgar Morin. Além de que se julga pertinente, 

ainda, perseguir uma transformação da realidade local, quiçá em médio 

prazo, conjugando a ideia de ver, sentir, perceber o mundo não de uma forma 

rígida e radical, mas com a leveza característica da fumaça. 

Assim, a sustentabilidade que se almeja em termos ambientais 

também pode se mostrar eficiente em termos de preservação, conservação 

e/ou convívio com certos compartimentos geomorfológicos que respondem a 

paisagem de variadas formas, entre as quais a patrimonial demandando, em 

consequência uma gestão que não fique restrita aos gestores municipais, mas 

que envolva a participação da sociedade civil. 

 

METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos e técnicos seguem a orientação 

sistêmica, principalmente, por se entender que a complexidade dos 

fenômenos físicos, sociais, econômicos e ambientais dá sentido a um todo. 

Assim sendo, entende-se também que, mesmo tendo-se a perspectiva 

sistêmica, não se pode prescindir da análise, conforme Branco (1989). 

Ademais, considera-se ser o pensamento sistêmico contextual, pois requer 

que para se compreender alguma coisa seja necessário que determinado 

componente faça parte de um contexto maior, de um ambiente. Suertegaray 

(2005, p. 41), por sua vez, afirma que para entender a natureza no âmbito da 

Geografia, “não se deve recorrer ao sistemismo como uma teoria 

interpretativa da natureza, mas sim como um caminho analítico – um 

método”. 

Em sequência, opta-se por um trabalho de análise morfodinâmica da 

paisagem seguindo-se as proposições de Tricart (1977), cuja metodologia 

posteriormente foi adaptada por Correa e Azambuja (2005). Nessa 

abordagem verificam-se as influências antropogênicas que, por sua vez, 

dizem respeito a vários componentes naturais de um geossistema como 

mudanças de umidade e regime de salinidade de solos, modificações de 

vegetação, entre outros. Esses índices determinam o estudo variável de um 
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geossistema em relação à estrutura primitiva e reflete-se em seu modelo num 

contexto da dinâmica da paisagem.  

Entre as técnicas necessárias aos trabalhos de campo, além do 

material e procedimentos intrínsecos à análise morfodinâmica, também 

incluem-se fotografias, entrevistas, histórias de vida e aplicação de 

formulários com moradores e frequentadores desses espaços escolhidos para 

estudo dos(as) alunos(as) de iniciação científica. E, claro, levantamento sobre 

o estado dʾarte dessas paisagens. Inicialmente tem-se “Os Caldeirões de 

Lajedo-PE” (Figura 1) para estudo e, a “Pedra Furada” em Venturosa-PE” 

(Figura 2).  
 

Figura 1: Imagem dos Caldeirões de Lajedo- PE Figura 2: Imagem da Pedra Furada em 

Venturosa-PE 

 
 

Fonte: Arquivo de J. Lisboa 2014; Amador 2008. 

 

Segundo Dias (2013, p.74), “a área dos caldeirões de Lajedo é 

catalogada pelo Plano de Preservação dos Sítios Históricos do Interior (PPSHI) 

e o Plano Diretor de Lajedo a classifica como área de proteção ambiental 

(APA), com lei específica para assegurar sua preservação e conservação”. 

Logo, as questões pertinentes ao entendimento sistêmico dessas áreas de 

lajedos, ou caldeirões como são mais conhecidas, carecem ainda de um 

estudo no âmbito de uma geografia complexa. No entanto, observa-se que o 

ponto forte dos caldeirões e sua assimilação local com a história do município 

carreando, em sua trilha, a percepção de seu valor patrimonial, ambiental e 

turístico. 

Quanto à Pedra Furada, foi tombada pelo município de Venturosa-PE 

em 1986 e se constitui em afloramento rochoso de origem granítica com 

aparência de matacão. Trata-se de “uma estrutura Pré-cambriana onde a 
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ação combinada da erosão diferencial, que ao longo do tempo erodiu as 

partes mais frágeis, e a queda de blocos por solapamento, elaborou formas 

singulares” (COSTA, 2000 citado por AMADOR, 2008, p.81). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

 Como resultados parciais encontram-se, em ambos os trabalhos, a 

constatação de impactos ambientais provenientes em particular da visitação 

e, no caso específico do município de Lajedo da ocupação desordenada das 

terras em volta dos caldeirões, o que, de certa forma, aponta para a 

necessidade de um reforço na educação ambiental  em termos gerais e, 

também a montagem de estratégias tanto do setor público quanto privado 

para a administração adequada desses locais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

                                                                                             

Logo, tanto os Caldeirões como a Pedra Furada são paisagens 

geomorfológicas que apresentam significativa importância para seus 

respectivos municípios além de, também, evidenciarem potencial turístico 

ainda incipiente.      

 

REFERENCIAL  

 
AB’SABER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

ATLAN, Henri. Entre o cristal e a fumaça: ensaio sobre a organização do ser vivo. Tradução de 

Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992. 

AMADOR, Maria Betânia Moreira. A visão sistêmica e sua contribuição ao estudo do espaço 

pecuário de Venturosa e Pedra no agreste de Pernambuco. São Paulo: Blucher Acadêmico, 

2008. 

______. Sistemismo e sustentabilidade: questão interdisciplinar. São Paulo: Scortecci, 2011. 

______. O pensamento de Edgar Morin e a geografia da complexidade. Revista Científica da 

ANAP Brasil, n. 2, ano 2, p. 60 – 76. 2009. 

BERTALANFFY, Ludwig von. Teoria geral dos sistemas: fundamentos, desenvolvimento e 

aplicações. 4 ed. Tradução de Francisco M. Guimaraes. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

BERTRAND, George. Paisagem e geografia física global: um esboço metodológico. Revista 

IGEO/USP, São Paulo: USP, 1971. (Caderno de ciências da terra). 

BRANCO, Samuel Murgel. Ecossistêmica. Uma abordagem integrada dos problemas do meio 

ambiente. São Paulo: Ed. Edgar Blucher Ltda., 1989. 



Fórum Ambiental: uma visão multidisciplinar da questão ambiental - 75   

 

BRITO,  Sulivan Pereira. A sociologia e a abordagem sistêmica. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 1989. 

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. 28 ed. 

Tradução de Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2007. 

______. O tao da física: um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. 27 ed. 

Tradução de Jose Fernandes Dias. São Paulo: Cultrix, 2008. 

CAVALCANTI, Lucas Costa de Souza. Cartografia de paisagens: fundamentos. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2014. 

CORREA, Antonio Carlos de Barros; AZAMBUJA, Renata Nunes. Avaliação qualitativa em 

microescala de estabilidade da paisagem em áreas sujeitas a desertificação no ambiente 

semiárido do nordeste do Brasil. In: XI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada.  Anais 

....  São Paulo: USP, set. 2005. 

DIAS, Paulo Henrique. Lajedo: uma historia de lutas, conquistas e glorias. Recife: Ed. Do Autor, 

2013. 

GALBRAITH, John Kenneth. A era da incerteza, historia das ideias econômicas e suas 

consequências. Tradução de F. R. Nickelsen. 2 ed. Revisada. São Paulo: Pioneira, 1980. 

KAUTSKY, Karl. A questão agraria. São Paulo: Proposta, 1980. 

MARIOTTI, Humberto. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que não se pode 

fazer. São Paulo: Editora Atlas S/A, 2013. 

MARX, Karl. O capital. v I e II. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1975. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 4 ed. Tradução. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

PASSOS, Messias modesto dos (Org.).  Uma geografia transversal e de travessias: o meio 

ambiente através dos territórios  e das temporalidades. George e Claude Bertrand. Maringá: 

Ed. Massoni, 2003. 

PENA-VEGA,  Alfredo; ALMEIDA, Elimar Pinheiro de. (Orgs.). O pensar complexo: Edgar Morin e a 

crise da modernidade. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. 

PENA-VEGA,  Alfredo. O despertar ecológico: Edgar Morin e a ecologia complexa. Tradução de 

Renato Carvalheira do Nascimento e Elimar Pinheiro do Nascimento. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2003. 

ROBINSON, Joan; EATWELL, John. An introduction to modern economics. Tradução de Heitor 

Pinto de Moura Filho. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979. 

ROUSSEAU, Jean-Jaques. O estado como promotor da “vontade geral”. In: GALLO, Silvio. A 

filosofia politica moderna e o conceito de estado. Disponivel em: 

http://www.cedap.assis.unesp.br/cantolibertario/textos/0109.html. Acesso em: 09 out. 

2011. 

SCHIER, Raul Alfredo. Trajetórias do conceito de paisagem na geografia. In: RA’E GA, Curitiba, n. 

7, p. 79-85, 2003. Editora UFPR. Disponível em: 

<www.geoplan.net.br/…didatico/Schier_2003_conceit...>. Acesso em: 30.  Abr. 2014.  

SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. O atual e as tendências do ensino e da pesquisa em 

geografia no Brasil: Revista do Departamento de Geografia, n. 16, p. 38 – 45, 2005. 

Disponível em: <http://www.geografia.fflch.br/publicacoes/RDG/RDG 16/Dirce Maria 

Antunes Suertegaray.pdf>.  Acesso em: 11 fev. 2007. 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Tradução 

de  Lívia de Oliveira. Londrina: Eduel, 2012. 

http://www.cedap.assis.unesp.br/cantolibertario/textos/0109.html
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140430&app=1&c=genieo2a.42&s=genieo2a&rc=genieo2a&dc=&euip=191.243.216.17&pvaid=838157af86814dd59714673e65197551&dt=Desktop&fct.uid=9addddd71414467dbffd56a8645d2524&en=8lDtv8QA6BAbs1oNVUBdo8Js1maJkG6RcjbtNpo46YKfjHSjbmmTnQ%3d%3d&du=www.geoplan.net.br%2fmaterial_didatico%2fSchier_2003_conceit...&ru=http%3a%2f%2fwww.geoplan.net.br%2fmaterial_didatico%2fSchier_2003_conceito%2520de%2520paisagem.pdf&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&pct=http%3a%2f%2fsearch.genieo.com%2fclick_track%3fquery%3dRA%e2%80%99E+GA%2c+Curitiba%2c+n.+7%2c+p.+79-85%2c+2003.+Editora+UFPR+79%26channel%3d_42&ep=1&mid=9&hash=0596243129F56D1C4100991FDD5EE431
http://www.geografia.fflch.br/publicacoes/RDG/RDG%2016/Dirce%20Maria%20Antunes%20Suertegaray.pdf
http://www.geografia.fflch.br/publicacoes/RDG/RDG%2016/Dirce%20Maria%20Antunes%20Suertegaray.pdf


76 - Allan Leon Casemiro da Silva, Sandra Medina Benini e Leonice Seolin Dias (Orgs)  

TRICART, Jean. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: IBGE: Diretoria Técnica: SUPREN, 1977. 

VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Complexidade e pesquisa interdisciplinar: epistemologia e 

metodologia operativa. 4 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

VASCONCELLOS, Maria Jose Esteves de. Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência. 

Campinas, SP: Papirus, 2002. 

VITTE, Antonio Carlos (Org.). Contribuições à história e à epistemologia da geografia. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

 



Fórum Ambiental: uma visão multidisciplinar da questão ambiental - 77   

 

Capítulo 4 

 

 

METAS NACIONAIS DE BIODIVERSIDADE PARA 2020, 

REPRESENTATIVIDADE ECOLÓGICA E EFETIVIDADE DE MANEJO DAS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Elaine Aparecida Rodrigues
11

 

Rodrigo Antonio Braga Moraes Victor
12

 

Marco Aurélio Nalon
13

 

Mauricio Lamano Ferreira
14

 

Edgar Fernando de Luca
15

 

Katia Mazzei
16

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora os recursos naturais e a biodiversidade sejam reconhecidos 

como fundamentais para a manutenção do bem-estar humano e para o 

desenvolvimento econômico e social, ambos são ameaçados pela contínua 

diminuição de áreas naturais, com consequente extinção de espécies vegetais 

e animais a um ritmo alarmante (MEA, 2005).  

Rápidas alterações nas condições atmosféricas, aquecimento da 

temperatura decorrente do contínuo aumento nos níveis de CO, 

fragmentação de habitats, poluição, sobrepesca e caça excessiva, espécies 

invasoras e agentes patogênicos, e expansão das atividades humanas são 
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apontados como os maiores estressores ecológicos, cuja tendência de 

intensificação no futuro e de sinergia entre si indicam possível cenário de 

extinção em massa visto apenas cinco vezes em 540 milhões de anos 

(BARNOSKY et al., 2011). 

Em reconhecimento à gravidade da crise ambiental e de como ela 

pode afetar os principais desafios de desenvolvimento do Planeta, o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) promoveu em 

1992 a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como ECO 92. Nessa oportunidade, 

diversos acordos foram firmados, com destaque para a Convenção Quadro 

das Nações Unidades sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB) (MMA, 2015; CDB, 2015). A CDB representou um 

passo importante na busca de um regramento para a utilização sustentável 

dos recursos naturais e da conservação da biodiversidade (SOARES, 2001).  

A partir da ratificação da CDB, foram implementados diversos planos e 

estratégias pelos países signatários, com destaque para as políticas de 

conservação e restauração da biodiversidade baseadas na proteção de 

espécies e de habitat, com definição de áreas especialmente protegidas 

(OLALDE, 2010). 

Durante a X Reunião da Conferência de Partes do Convênio sobre 

Diversidade Biológica (COP 10), realizada entre 18 e 29 de outubro de 2010 

no Japão (Nagoya) foram adotadas 47 decisões estratégicas. No âmbito deste 

estudo, destaca-se a Decisão X/2, que instituiu o Plano Estratégico para a 

Biodiversidade, definindo o período 2011-2020 como prazo para o 

cumprimento das chamadas “Metas de Aichi para a Diversidade Biológica” 

(CDB/UNEP, 2010).  

Tomando as metas globais como marco flexível, cada país signatário 

estabeleceu suas metas nacionais e regionais. No Brasil, as Metas Nacionais 

de Biodiversidade estão disciplinadas por meio da Resolução CONABIO nº 6, 

de 3 de setembro de 2013 (CONABIO, 2013) e foram construídas a partir de 

um amplo processo de participação social (TORRESI et al., 2012;  WEIGAND JR 

et al., 2011). 

Este presente estudo enfoca a Meta 11, a qual estabelece a 

necessidade de conservação dos sistemas naturais, terrestres e costeiros ou 

aquáticos, por meio de sistemas de áreas protegidas que devem ser 

administradas de maneira eficaz e equitativa, ecologicamente representativas 
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e bem conectadas. A referida Meta 11 apresenta elevada importância para o 

fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

(BRASIL, 2000). 

Estabelecido por meio da Lei Federal 9.985/2000 e regulamentado 

pelo Decreto Federal 4.340, de 22 de agosto de 2002, o SNUC definiu uma 

série de diretrizes e normas visando à modernização e a efetividade da gestão 

e do manejo das áreas protegidas (BRASIL, 2000; 2002).  

As unidades de conservação (UC) brasileiras são áreas instituídas pelo 

poder público (federal, estadual e municipal), cuja função é proteger a fauna, 

a flora, os recursos hídricos, o solo, as paisagens e os processos ecológicos 

pertinentes aos ecossistemas naturais, além da proteção do patrimônio 

associado às manifestações culturais. O processo de identificação de áreas 

prioritárias e de criação de unidades de conservação deve ocorrer a partir de 

um olhar abrangente, complexo e multiescalar, que considere desde grandes 

fragmentos de formações pouco alteradas até remanescentes menores de 

ecossistemas modificados, mas que prestam importantes serviços 

ecossistêmicos para a comunidade local. 

No Estado de São Paulo, essa perspectiva deve considerar a dimensão 

total do território paulista, com seus 248.209 km
2
 e seus 641 municípios 

abrangidos pelos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Deve-se ter em conta que 

esses biomas apresentam distintas fitofisionomias que abrigam uma 

megadiversidade biológica com espécies endêmicas, raras e ameaçadas de 

extinção, sendo considerados hotspot de biodiversidade pelo elevado índice 

de endemismo e diversidade biológica que apresentam (MYERS et al., 2000). 

Ao se considerar as unidades de conservação estabelecidas no Estado 

de São Paulo em conformidade com o SNUC e registradas no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação (CNUC/MMA), constituiu objetivo 

deste estudo avaliar o nível atual de alcance da Meta Nacional 11 de 

Biodiversidade para 2020 (Meta de Aichi) em termos de representatividade 

ecológica e indicadores efetividade de manejo para o Estado de São Paulo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a construção de resultados que suportassem o objetivo do estudo 

foram obtidas informações oficiais das UC paulistas no Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação (CNUC) (CNUC/MMA, 2015) e foram levantados 
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dados territoriais junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015). 

Na plataforma CNUC foi utilizada a opção <CONSULTA POR UC>. 

Visando diminuir a margem de erro, o levantamento de dados foi realizado 

por estratificação de primeiro nível, a partir da seleção do critério de busca 

“estado” por ordem alfabética crescente. Com a ativação da seleção de 

<ESTADO>, o resultado da consulta permite acesso por link a(s) UC 

encontrada(s), com apresentação de informações resumidas das 

características físicas, biológicas, turísticas, gerenciais e os dados 

georreferenciados das UC de todo o território nacional. Os dados 

disponibilizados nessa primeira página de acesso somente foram utilizados 

quando no link “saiba mais sobre essa unidade de conservação” não havia 

informações disponíveis. O referido link apresenta informações mais precisas 

sobre as UC, tendo em vista tratar-se de visualização dos dados cadastrais da 

unidade. 

Os dados das UC foram levantados no período de período de 27-31 de 

agosto de 2015 (CNUC/MMA, 2015a). O trabalho de coleta dos dados foi 

realizado por dois codificadores bolsistas em iniciação científica e toda a base 

de dados e as respectivas fontes passaram por um processo de validação por 

um pesquisador revisor, visando identificar inconsistências ou não 

conformidades que comprometessem a análise dos dados. Estes foram 

estruturados na planilha eletrônica BIODIVERSIDADE.  

Considerando os objetivos desse estudo, os códigos de análise 

selecionados foram organizados em variáveis com as seguintes 

correspondências: “estado”, “nível de administração”, “município”, 

“categoria”, “nome”, “área”, “ano de criação”, “conselho consultivo”, “plano 

de manejo”, “alterações ocorridas após a criação”.  

Para a construção do sistema de categorias foram consideradas a 

natureza das mesmas, ou seja, o tipo de informação que cada variável 

representa, os princípios organizadores do referencial, o processo de 

codificação e de treinamento para a coleta dos dados. Por razões estatísticas, 

foram atribuídos números aos valores de código para a maioria das variáveis. 

Para identificação de aspectos ou dimensões que pudessem servir 

como critérios de análise foi utilizado referencial teórico relativo às fontes de 

obrigações internacionais no Direito Internacional do Meio Ambiente e sua 

incorporação pela legislação brasileira. Considerou-se o enfoque 
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ecossistêmico (CDB/UNEP 1999a; 1999b; 2001) e em especial Plano 

Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020) (CDB/UNEP, 2010)  e os estudos 

decorrentes da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2003; 2005; 2005a). 

Essa base foi utilizada para análise do contexto nacional e estadual de 

criação de UC. No tocante ao escopo “efetividade de gestão”, a referida Meta 

Nacional 11 abarca uma série de indicadores qualitativos e quantitativos; para 

esse estudo, foram verificados o nível de implementação dos planos de 

manejo e de estabelecimento de conselhos gestores, variáveis essas de 

análise direta previstas no SNUC (BRASIL, 2000). Após o levantamento dos 

dados, os mesmos foram tratados por meio de estatística simples e os 

resultados discutidos com base no referencial teórico utilizado na construção 

das categorias de análise. Para a análise de representatividade fitoecológica 

para o Estado de São Paulo, foram utilizados dados de biomas do Estado de 

São Paulo disponibilizados pelo IBGE confrontados com as informações do 

mapeamento da vegetação nativa do Estado de São Paulo e corrigidos em 

função desse refinamento obtido pelo levantamento em escala de 1:25.000 

disponibilizado em dados georeferenciados (INSTITUTO Florestal, 2010).  

Para essa análise de representatividade ecológica foram consideradas 

as UC estaduais, de proteção integral e de uso sustentável, integrantes do 

Sistema Estadual de Florestas – SIEFLOR (SÃO PAULO, 2006; 2009). Essas 

informações foram confrontadas com as preconizações da Meta Nacional 11 

de Biodiversidade para 2020 (CONABIO, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação e sua implementação no Estado de São Paulo 

 

A vasta dimensão territorial do Brasil lhe confere uma diversidade de 

regiões com características geomorfológicas, climáticas, políticas, sociais e 

culturais distintas, em um território que se estende por 8,5 milhões de km
2
 

(IBGE, 20015). Em termos ecológicos, sua heterogeneidade e grande extensão 

territorial promove uma distribuição espacial de diversos grupos taxonômicos 

com características peculiares que contribuem para a dinâmica dos 

ecossistemas locais.  
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Considerado um país megadiverso da região Neotropical, o Brasil 

abriga aproximadamente 49 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixe 

de água doce, mais de 500 mamíferos, quase 1500 espécies de anfíbios e 

repteis e aproximadamente 1700 espécies de aves. Dentre os invertebrados, 

estima-se que o Brasil seja a residência de mais de 115 mil espécies de 

artrópodes (LEWINSOHN e PRADO, 2005), espalhadas em cinco biomas 

continentais e com o maior sistema fluvial mundo, incluindo dois dos 

dezenove hostspots mundiais (Mata Atlântica e Cerrado) (PRATES e IRVING, 

2015). 

Embora a biodiversidade contribua com muitos aspectos do bem-estar 

humano, a ação do homem provoca, com frequência, para a perda 

irreversível da biodiversidade da vida na Terra; essa perda, nos últimos 50 

anos, ocorreu a um ritmo nunca antes observado na história da humanidade 

(MEA, 2005b). 

Em decorrência das taxas alarmantes de perda da diversidade 

biológica, a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) foi estabelecida como 

instrumento para coordenar os esforços nacionais e facilitar a conservação da 

biodiversidade, sendo seus objetivos principais: i) a conservação da 

diversidade biológica; ii) a utilização sustentável dos seus componentes; e iii) 

a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados do uso dos recursos 

genéticos. Desde o início de sua implementação, em 1992, foram realizadas 

13 Conferências das Partes (COP), órgão diretivo da Convenção que promove 

sua aplicação por meio das decisões que adota nas reuniões periódicas, com 

aprovação de 367 Decisões (CDB, 2015). 

O Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB) durante a Conferência das Organizações das Nações Unidas 

(ONU) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992. Este convênio foi 

pioneiro ao abordar a tutela da diversidade biológica no âmbito internacional, 

incorporando entre seus objetivos um conjunto de valores inovadores para o 

desenvolvimento sustentável (PRATES e IRVING, 2015), com aprovação pelo 

Congresso Nacional brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 1994 

(BRASIL, 1994; 1998). 

Diante das consequências da perda da biodiversidade para o Planeta, 

em 2002, a COP da CDB estabeleceu o Plano de Metas para o período 2002-

2010, com o objetivo de alcançar, para 2010, “uma redução significativa do 

ritmo de perda da biodiversidade, em nível mundial, regional e nacional, 
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como contribuição à redução da pobreza e em benefício de todas as formas 

de vida na terra” (CDB, 2002; CDB, 2006). Todavia, constatou-se em 2010, que 

as metas acordadas pelos governos do mundo não foram alcançadas e que as 

medidas a serem tomadas nos próximos dez ou vinte anos determinarão, no 

próximo século, se as condições ambientais das quais dependem a 

humanidade permanecerão relativamente estáveis (CDB, 2010b). 

Com base nessa avaliação, a Décima Reunião da Conferência das 

Partes, celebrada em Nagoya, Japão no ano de 2010, adotou para o período 

de 2011-2020 um Plano Estratégico para a Diversidade Biológica revisado e 

atualizado, que incluiu as Metas de Aichi para a Diversidade Biológica. A 

finalidade do plano é promover uma aplicação eficaz do Convênio, por meio 

de um enfoque estratégico que compreenda uma visão, uma missão, 

objetivos estratégicos e metas compartilhadas (as “Metas de Aichi”), de modo 

a impulsionar todas as partes e interessados diretos a desenvolver ações para 

a consecução dos objetivos (CDB, 2010).  

O Plano Estratégico para a Diversidade Biológica inclui 20 metas, 

organizadas em cinco objetivos que compreendem tanto aspirações de longo 

prazo em nível mundial como um marco flexível para o estabelecimento de 

metas nacionais ou regionais (CDB, 2010). 

Entre os diversos mecanismos estabelecidos pela CDB ao longo de sua 

existência e reforçado por meio do Plano Estratégico para a Diversidade 

Biológica 2011-2020, destaca-se o sistema de áreas protegidas como um 

componente essencial das estratégias de conservação nacionais e mundiais 

(SECRETARIA del CDB, 2004), figurando como aspecto central do artigo 8 

sobre “Conservação in situ” do Convênio sobre Diversidade Biológica (CDB, 

1992; BRASIL, 1994), com destaque para a Meta 11 do Plano Estratégico para 

a Diversidade Biológica (CDB, 2010). A Tabela 1 apresenta a referida Meta 11 

em âmbito global e sua definição para implementação em escala nacional. 

No Brasil, embora a primeira unidade de conservação (UC) tenha sido 

criada em 1934, com o estabelecimento da Floresta Nacional de Lorena, em 

São Paulo (BRASIL, 1934), somente no ano de 2000 foi instituído o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (BRASIL, 2000), 

considerado um modelo sofisticado e inovador para a política nacional de 

conservação da natureza e uma conquista da legislação ambiental brasileira, 

contribuindo para os avanços na política de expansão e gestão da área 
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protegida por unidades de conservação nas três esferas de governo (federal, 

estadual e municipal) (SOUSA et al., 2011). 
 

Tabela 1. Meta 11 do Plano Estratégico para a Diversidade Biológica, em escala mundial e 

nacional 

Escala Meta 11 – Expandir e implementar sistemas de áreas protegidas 

 
 
 

Mundial 

Até 2020, pelo menos 17% de áreas terrestres e de águas continentais e 10% de áreas 
marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial importância para biodiversidade 
e serviços ecossistêmicos, terão sido conservados por meio de sistemas de áreas 
protegidas, geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente representativas e 
satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais de conservação, e 
integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas.1 

 
 
 
 

Nacional 

Até o ano de 2020, serão conservadas, por meio de unidades de conservação previstas 
na Lei do SNUC e outras categorias de áreas oficialmente protegidas, como APPs, 
reservas legais e terras indígenas com vegetação nativa, pelo menos 30% da Amazônia, 
17% de cada um dos demais biomas terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras, 
principalmente áreas de especial importância para biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos, assegurada e respeitada a demarcação, regularização e a gestão efetiva 
e equitativa, visando garantir a interligação, integração e representação ecológica em 
paisagens terrestres e marinhas mais amplas.2 

Fonte: 1CDB (2010); 2CONABIO (2013). 

 

As UC são espaços com características naturais relevantes, que têm a 

função de assegurar a representatividade de amostras significativas e 

ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do 

território brasileiro e das águas jurisdicionais, de modo a preservar o 

patrimônio biológico existente, ao mesmo tempo em que asseguram o uso 

sustentável dos recursos naturais e possibilitam o desenvolvimento de 

atividades econômicas sustentáveis em seu interior ou entorno para as 

comunidades envolvidas (BRASIL, 2000). 

O SNUC é formado pelas UC federais, estaduais, municipais e 

particulares, distribuídas em doze categorias de manejo diferenciadas quanto 

à forma de proteção e uso permitidos, incluindo desde unidades de proteção 

integral, que necessitam de maiores cuidados em decorrência de sua 

fragilidade, às unidades de usos sustentável cujos recursos naturais podem 

ser manejados de forma sustentável (Tabela 2) (BRASIL, 2000; MMA, 2011).  

O SNUC prevê o estabelecimento de reserva da biosfera, como modelo 

de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, visando 

a preservação da biodiversidade, o desenvolvimento de pesquisa, o 

monitoramento e a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida das populações (BRASIL, 2000, Art. 41). Da mesma forma, 
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regulamenta os mosaicos de UC, “quando existir um conjunto de unidades de 

categorias diferentes ou não, justapostas ou sobrepostas e outras áreas 

públicas ou privadas”; neste caso, “a gestão deverá ser feita de forma 

integrada e participativa, considerando seus distintos objetivos” (BRASIL, 

2000, Art. 41). 

 
Tabela 2. Distribuição das unidades de conservação, por categorias de manejo e esfera 

administrativa 

Grupo Categoria de manejo 
Esfera 

Federal Estadual Municipal 

Proteção 
Integral 

(PI) 

Estação Ecológica 32 58 1 

Monumento Natural 3 28 11 

Parque Nacional/Estadual/Municipal 71 195 95 

Refúgio da Vida Silvestre 7 24 1 

Reserva Biológica 30 24 6 

TOTAL PI 143 329 114 

Uso 
Sustentável 

Floresta Nacional/Estadual/Municipal 65 39 0 

Reserva Extrativista 62 28 0 

Reserva Desenvolvimento Sustentável 2 29 5 

Reserva de Fauna 0 0 0 

Área de proteção Ambiental 32 185 77 

Área de Relevante Interesse Ecológico 16 24 8 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 634 147 1 

TOTAL US 854 452 91 

Outras figuras de 
proteção 

Reserva da Biosfera1 -- -- -- 

Mosaico de UC1 -- -- -- 

TOTAL UC (PI + US) 954 781 205 

Fonte: Dados consolidados do CNUC/MMA (2015b). Nota: 1Para as figuras de proteção “Reserva 

da Biosfera” e “Mosaico de UC”, o CNUC não apresentou dados inseridos. 

 

Consoante legislação ambiental brasileira, toda unidade de 

conservação é uma área protegida, embora nem toda área protegida seja 

uma unidade de conservação, já que o universo de áreas protegidas no Brasil 

abarca outras categorias de espaços com características e objetivos distintos 

(BASTOS et al., 2014).  

A compreensão da existência de outros espaços protegidos que não se 

constituem em unidade de conservação é de suma importância para o 

entendimento do alcance e das limitações do presente estudo. A Tabela 3 

apresenta categorias diversas de áreas protegidas na esfera federal, embora 
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não totalize o universo de tipologias de espaços protegidos existentes no 

Brasil. 

Tendo em vista a metodologia adotada para o levantamento das 

informações sobre áreas protegidas brasileiras, baseada nos dados 

disponíveis no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC/MMA, 

2015), ressalta-se que somente foram consideradas aquelas áreas 

estabelecidas como integrantes do SNUC e devidamente registradas no 

Cadastro.  

 
Tabela 3. Tipos de áreas protegidas disciplinadas pela legislação federal  

Área Protegida Disciplinamento Legal 

Unidade de Conservação  Lei 9.985/2000 (SNUC) / Decreto 7.758/2006 

(PNAP) 

Áreas de Preservação Permanente (APP) Lei 12.651/2012 (Código Florestal) 

Reserva Legal Lei 12.651/2012 (Código Florestal) 

Terras Indígenas Decreto 7.758/2006 (PNAP*) 

Territórios Quilombolas Decreto 7.758/2006 (PNAP*) 

Florestas Públicas Lei 11.284/2006 

Jardins Botânicos Resolução CONAMA 339/2003 

Fonte: Adaptado de Bastos et al. (2014). 

 

Como o CNUC é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente e 

alimentado pelos órgãos gestores das próprias unidades (BRASIL, 2000), 

existe uma diferente entre aquelas UC registradas no Sistema e o número de 

unidades efetivamente instituídas. Mesmo com a previsão legal de que 

somente as UC inseridas no CNUC possam ser beneficiárias de recursos de 

compensação ambiental além de serem prioritárias para a aplicação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 2000), 

nem todas as UC instituídas estão registradas no Sistema.  

Em que pese a existência dessas diferenças (quer pelo número de UC 

cadastradas ser menor que aquelas instituídas, quer pela existência de outros 

tipos de áreas protegidas além das UC) os dados analisados referem-se às 

informações oficiais disponibilizadas para análise da temática e se 

configuram, inquestionavelmente, como subsídios à proposição de políticas 

públicas em âmbito nacional e regional, constituindo-se como melhor 

instrumento consolidado das referidas informações. 

A Tabela 4 apresenta a análise da contribuição das unidades de 

conservação estabelecidas em território brasileiro para o cumprimento da 



Fórum Ambiental: uma visão multidisciplinar da questão ambiental - 87   

 

Meta Nacional 11 de Biodiversidade para 2020, em termos de 

representatividade ecológica por bioma. 

 
Tabela 4. Área protegida como UC por bioma, em km2, em 2015, percentual protegido, nível de 

cumprimento da Meta Nacional 11 de Biodiversidade para 2020, em termos de 

representatividade ecológica e área que falta ser protegida para atingimento da Meta por bioma. 

Bioma 
 

Unidades de Conservação Alcance da Meta 11 

Área (Km2) 
Percentual 
protegido 

Nível de 
cumprimento (%)1 

Área que falta ser 
protegida Km2 

Amazônia 1.117.509 26,6 88,7 142.056 

Mata Atlântica 100.881 9,0 52,9 89.106 

Cerrado 168.189 8,2 48,2 178.639 

Caatinga 62.697 7,6 44,7 78.052 

Pantanal 6.948 4,6 27,1 18.749 

Pampa 4.838 2,7 15,9 25.542 

Área continental 1.461.061 17,2 101,2 -13.667 

Área marinha 52.767 1.5 15,0 302.813 

Fonte: Dados consolidados do CNUC/MMA (2015c). Nota: 1Conforme CONABIO (2013), até o ano 

de 2020, serão conservadas, por meio de unidades de conservação e outras categorias de áreas 

oficialmente protegidas, pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais biomas 

terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras. 

 

Em que pesem as dificuldades inerentes aos processos de 

estabelecimento de unidades de conservação, as dimensões territoriais que 

acompanham os índices necessários ao alcance do cumprimento do 

percentual de área a ser protegida, que representa 821.290 km
2
, exigem um 

esforço coordenado nos três níveis de governo para estabelecimento dessas 

áreas protegidas.  

Pode-se inferir que os biomas brasileiros apresentam níveis desiguais 

de proteção. Comparando-se os dados de UC estabelecidas com os índices 

nacionais de proteção por bioma que integram a Meta Nacional 11 de 

Biodiversidade para 2020 (CONABIO, 2013), apenas os Biomas Amazônia e 

Mata Atlântica alcançaram nível de cumprimento acima de 50% para o ano de 

2015, sendo a situação mais preocupante para o Pantanal (27,1%), Pampa 

(15,9) e Área Marinha (15%) (Mar Territorial mais a Zona Econômica Exclusiva 

– ZEE). 

Os desafios inerentes à ampliação e a efetividade de manejo do SNUC 

assumem uma proporção de maior significado ao se considerar que para 

enfrentar problemas como falta de representatividade, impactos dos 
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assentamentos humanos dentro e no entorno das áreas protegidas, retirada 

ilegal de espécies da fauna e da flora, turismo não sustentável, impacto de 

espécies invasoras e vulnerabilidade frente às mudanças climáticas, as áreas 

protegidas necessitam estar melhores localizadas, desenhadas e gerenciadas 

(MEA, 2005) tendo como questão central a representatividade ecológica em 

relação às diversas fitofisionomias brasileiras. Esse detalhamento é 

apresentado para o Estado de São Paulo. 

 

Cumprimento da Meta Nacional 11 de Diversidade para 2020 no Estado de 

São Paulo  

 

Em São Paulo foi criada a primeira UC brasileira, a Floresta Nacional de 

Lorena, em 1934 (BRASIL, 1934); desde então, o Estado totaliza 206 áreas 

especialmente protegidas nas diversas categorias de manejo do SNUC 

(CNUC/MMA, 2015). 

Em uma leitura histórica do processo de criação de UC, procurou-se 

estabelecer uma correlação entre o número de UC instituídas em diversos 

períodos, sendo: de 1934 a 1964, período de 30 anos, compreendido entre o 

Estado Novo e o início da Ditadura Militar; de 1965 a 1985, correspondente à 

Ditadura Militar no Brasil, com duração de 20 anos; de 1986 a 2000, período 

de 14 anos anterior ao SNUC; de 2001 a 2010, contexto de 9 anos após o 

estabelecimento do SNUC; e de 2011 a 2015,  período que corresponde ao 

início do Plano Estratégico para Diversidade Biológica (Figura 1). 

Analisando em conjunto os dados de 1934 a 1985, verifica-se que, em 

um período de 50 anos, foram criadas 57 áreas protegidas em São Paulo (o 

que representa a média de 1,1 unidade a cada ano). De 1986 a 2015, ou seja, 

em 27 anos, foram instituídas no Estado 153 UC, representando, em média, o 

estabelecimento de 5,7 unidades/ano, índice este bastante expressivo, 

considerando toda a complexidade inerente à institucionalização dessas áreas 

especialmente protegidas. Em relação à esfera administrativa, as UC 

estaduais constituem 52% do total de unidades (109); as áreas particulares 

configuram 27% (56), seguidas das unidades municipais com 13% (27) e das 

federais com 9% (18).  

Destaca-se o papel do então Serviço Florestal do Estado de São Paulo 

(SÃO PAULO, 1911), cuja gênese remonta aos idos de 1896, com a instalação 

de um Horto Botânico com campos de experimentação e serviço florestal 
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(SÃO PAULO, 1896). Posteriormente transformado Instituto Florestal em 1970 

(SÃO PAULO, 1970), sua atuação possibilitou o desenvolvimento de uma 

política de reflorestamento no Estado bem como o estabelecimento de um 

sistema estadual de unidades de conservação. Esse sistema estadual foi, ao 

longo do tempo, encorpado por outras iniciativas estaduais, incluindo 

universidades, anterior à criação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

(1986) e já em seu âmbito. 

 
Figura 1. A criação de unidades de conservação no Estado de São Paulo em um contexto 

histórico. 

 
Fonte: Elaborado a partir da base de dados do CNUC/MMA (2015a) 

 

Assim, em menos de 10 anos da primeira unidade de conservação 

criada no Brasil na esfera federal, o Estado de São Paulo instituiu duas 

unidades em 1941: o Parque Estadual de Campos do Jordão e o Parque 

Estadual do Morro do Diabo. De 1934 a 1964, o Estado de São Paulo 

promoveu a criação de 13 unidades de proteção integral, totalizando 974 km
2
 

de áreas protegidas, enquanto em nível federal foi instalada apenas a Floresta 

Nacional de Lorena, com 2,49 km
2
 (Tabela 5). 

No período subsequente (de 1965 a 1985) a tendência estadual de 

criação de UC se manteve em relação às unidades federais: o Estado instituiu 

33 áreas protegidas abrangendo um território de 16.947 km
2
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nível federal, no Estado de São Paulo, foram criadas 9 UC, abrangendo uma 

área de 6.852 km
2
, destacando o protagonismo do estado de São Paulo. 

O período 2001-2010 registrou o recorde de criação de UC entre todos 

os anteriores, sendo a maior parte estabelecida na 2ª metade da década. Isso 

se deveu basicamente a 4 fatores: i) a retomada de uma política mais 

orientada a essa política pública, ii) o início da criação das RPPN estaduais 

pela Fundação Florestal, iv) o aumento percentual significativo (embora baixo 

em números absolutos) das UC municipais e iii) o desdobramento de uma 

unidade de conservação, o Parque Estadual Jacupiranga, em 14 UC no ano de 

2008, com a constituição do Mosaico Jacupiranga – MOJAC. Embora com 

aumento efetivo de área no balanço entre ampliação total e desafetações, 

esse número acabou por “inflacionar” as estatísticas desse período. Destaca-

se nesse período a criação de 3 APA marinhas, que passaram a abarcar cerca 

de 50% do mar territorial paulista e, dessa forma, superar em muito o 

atingimento das metas de proteção marinhas para o estado. Resta, 

naturalmente, o desafio da implementação dessas UC. 

 
Tabela 5. Primeiras unidades de conservação estaduais instituídas no Estado de São Paulo, no 

período de 1934-1964 

Nome da Unidade Área (km2) Ano Criação 

Parque Estadual de Campos do Jordão 83,41 1941 

Parque Estadual Morro do Diabo 344,41 1941 

Estação Ecológica de Itapeti ,89 1952 

Estação Ecológica de Itaberá 1,80 1957 

Estação Ecológica de Xitué 29,62 1957 

Estação Ecológica de Ibicatu ,76 1958 

Parque Turístico do Alto do Ribeira 357,76 1958 

Estação Ecológica de Bauru 2,87 1961 

Parque Estadual do Jaraguá 4,88 1961 

Estação Ecológica de São Carlos  ,75 1961 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso 131,55 1962 

Parque Estadual de Porto Ferreira 6,11 1962 

Estação Ecológica de Bananal 8,84 1964 

Fonte: Elaborado a partir da base de dados do CNUC/MMA (2015a) 

 

Fator semelhante ocorreu no período seguinte com o desdobramento 

da Estação Ecológica da Jureia em 6 unidades distintas, com a constituição do 

Mosaico da Jureia, em 2013, após sucessivos embates judiciais. A despeito de 
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registrar novamente aumento real total de área, esse número eleva um 

pouco artificialmente as estatísticas de criação de UC. Observa-se igualmente 

nesse período considerável criação de RPPN e apenas 1 unidade estadual 

inteiramente nova, o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema. 

Outras ações relevantes recentes são observadas no âmbito do 

governo estadual, como o estabelecimento, em 2014, do Sistema de 

Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado 

de São Paulo – SIGAP - Decreto Estadual 60.302/2014 (SÃO PAULO, 2014a). 

Da mesma forma que o SNUC instituiu e disciplinou uma série de 

categorias de áreas protegidas, o SIGAP, em âmbito estadual, configura-se 

como instrumento complementar de informação e gestão das UC e demais 

áreas protegidas paulistas (SÃO PAULO, 2014b).  

Em relação ao número de total de áreas no Estado, a maioria, é de uso 

sustentável (57%), o que corresponde a 82% da área protegida (Tabela 6). 

 
Tabela 6. Distribuição das unidades de conservação por grupos de manejo 

Grupo de Manejo 

Unid. Conservação Área protegida (km2) 

N unidades % Área % 

Proteção Integral 90 42,86 9.440 17,54 

Uso Sustentável 120 57,14 44.377,93 82,46 

TOTAL 210 100,00 53.817,93 100,00 

Fonte: CNUC/MMA, 2015 

 

Em uma análise da representatividade ecológica das áreas protegidas 

no Estado de São Paulo, deve-se considerar que o território paulista é 

abrangido por dois biomas, Mata Atlântica e Cerrado, com regiões 

fitoecológicas distintas. A distribuição da cobertura vegetal nativa, segundo 

os dados do Inventário Florestal do Instituto Florestal (INSTITUTO, 2010), é 

apresentada na Tabela 7. 
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Tabela 7. Distribuição da cobertura vegetal nativa no Estado de São Paulo 

Bioma Região Fitoecológica 

Superfície original Vegetação Nativa 

 Área (ha) %  Área (ha) %  

Mata 

Atlântica 

Flor.  Ombr. Densa 4.954.124 19,9 2.139.691 43,2 

Flor. Ombr. Mista 354.918 1,4 123.965 34,9 

Flor. Est. Semidecidual 8.954.369 36,0 692.262 7,7 

Mangue 52.311 0,2 21.592 41,3 

Restinga 590.542 2,4 392.553 66,5 

Cerrado Cerrado 9.980.135 40,1 974.575 9,8 

Total (ha) 24.886.400  4.344.638 17,5 

Fonte: Adaptado de PAGANI et al. (2015) 

 

O bioma Cerrado recobre 40,1% do território e o bioma Mata Atlântica 

recobre 59,9%. Comparando a vegetação remanescente em cada região 

fitoecológica observa-se que os ambientes mais degradados são o do Cerrado 

e o da Floresta Estacional Semidecidual que ocorrem da porção oeste do 

estado principalmente sobre a Depressão Periférica, Cuesta e Planalto 

Ocidental. Nas encostas da Serra do Mar, em trechos do Planalto Atlântico e 

Serra da Mantiqueira encontram-se ambientes mais preservados, 

principalmente por suas declividades. 

Considerando as UC de proteção integral e uso sustentável estaduais 

integrantes do Sistema Estadual de Florestas (SIEFLOR) (SÃO PAULO, 2006; 

2009) para análise de representatividade fitoecológica, foi obtida a 

distribuição apresentada nas tabelas 8 e 9.  

 
Tabela 8. Distribuição das Unidades de Conservação estaduais de Proteção Integral do SIEFLOR, 

por bioma e região fitoecológica, percentual de cobertura no Estado e percentual de vegetação 

nativa existente em UC de proteção integral 

Bioma Região Fitoecológica 

UC Proteção Integral Veg. Nativa 

Área (ha) %  Área (ha) % 

Mata 

Atlântica 

Flor. Ombr. Densa 730.586 14,7 670.409 91,8 

Flor. Ombr. Mista 18.827 5,3 13.196 70,1 

Flor.Est. Semidecidual 84.006 0,9 59.097 70,3 

Mangue 2.645 5,1 2.523 95,4 

Restinga 119.864 20,3 111.742 93,2 

Cerrado Cerrado 30.963 0,3 17.144 55,4 

Total (ha) 986.891 4,0 874.112 88,6 

Fonte: Adaptado de PAGANI et al. (2015) 
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As unidades de conservação de proteção integral estaduais cobrem 4% 

do território paulista, contendo em seu interior 88,6% de vegetação nativa. 

Verifica-se que, no caso das UC de uso indireto, aquelas estabelecidas nas 

regiões fitoecológicas de Cerrado (55,4%), Floresta Ombrófila Mista (70,1%) e 

Floresta Estacional Semidecidual (70,3%) apresentam os menores percentuais 

de vegetação nativa em seu interior.  

 
Tabela 9. Distribuição das Unidades de Conservação estaduais de Uso Sustentável do SIEFLOR, 

por bioma e região fitoecológica, percentual de cobertura no Estado e percentual de vegetação 

nativa existente em UC de proteção integral 

Bioma 

Região  

Fitoecológica 

UC Uso Sustentável Veget. Nativa   

Área (ha) % Área (ha) %  

Mata 

Atlântica 

Flor. Ombr. Densa 1.100.020 22,2 516.944 47,0 

Flor. Ombr. Mista 21.306 6,0 10.424 48,9 

Flor. Est. Semidecidual 383.114 4,3 73.427 19,2 

Mangue 4.781 9,1 4.100 85,8 

Restinga 106.403 18,0 57.696 54,2 

Cerrado Cerrado 698.586 7,0 82.858 11,9 

Total (ha) 2.314.210 9,3 745.449 32,2 

Fonte: Adaptado de PAGANI et al. (2015) 

 

Já as UC estaduais de uso sustentável (Tabela 9) cobrem 9,3% do 

território paulista, abrigando em seu interior 32,2% de vegetação nativa. Para 

essa análise, foram excluídas as Áreas de Proteção Ambiental (APA), com 

2.211.713 ha, tendo em vista que essa categoria de UC representa somente 

0,4% de área protegida com 48,3% de vegetação nativa em seu interior. 

Os dados de regiões fitoecológicas do Estado de São Paulo foram 

correlacionados com as informações georreferenciais das referidas UC 

estaduais (INSTITUTO FLORESTAL, 2010), procedendo-se à identificação e 

seleção das áreas de vegetação nativa de cada UC e, a partir desse resultado, 

foi elaborada estimativa de representatividade ecológica com base nas Metas 

Nacionais para Conservação da Biodiversidade (CONABIO, 2013) (Tabela 10). 
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Tabela 10. Cumprimento da Meta Nacional 11 de Biodiversidade para 2020 no Estado de São 

Paulo, em termos de representação ecológica, em 2015 

Bioma Região Fitoecológica 

Vegetação nativa 

Original Meta 17% 

UC 

(PI e US) 

% 

Original 

Restaur 

(ha) 

Mata 

Atlântica 

Flor. Ombr. Desnsa 4.954.124 842.201 1.830.605 37,0  

Flor. Ombr. Mista 354.918 60.336 40.133 11,3  

Flor. Est. Semidecidual 8.954.369 1.522.243 467.121 5,2 829.981 

Mangue 52.311 8.893 7.426 14,2  

Restinga 590.542 100.392 226.267 38,3  

Cerrado Cerrado 9.980.135 1.696.623 729.549 7,3 722.048 

Total (ha) 24.886.400 4.230.688 3.301.101 13,3  

Fonte: Adaptado de PAGANI et al. (2015). 

 

O quadro de áreas protegidas estaduais em São Paulo, correlacionado 

à Meta Nacional 11 de Biodiversidade para 2020, no tocante ao escopo 

“representatividade ecológica”, permite inferir que as áreas protegidas do 

Estado representam 13,3% de sua superfície, restando 3,7% para atingir o 

referido indicador da Meta de Aichi. 

Esse resultado global refere-se à soma de duas situações antagônicas 

quando observado o status de conservação de cada região fitoecológica. Para 

a Floresta Ombrófila Densa e Restinga, o índice de proteção de 17% foi 

atendido em dobro. Todavia, para a Floresta Estacional Semidecidual e o 

Cerrado a situação é muito grave, já que além de apresentarem índices baixos 

em relação ao indicador, não há vegetação disponível para ser protegida, 

havendo necessidade de um intenso trabalho de recuperação dessas 

formações além da criação de áreas protegidas em seus remanescentes. 

Nota-se que a conservação da biodiversidade no estado de São Paulo 

enfrenta o grande desafio de vencer o desequilíbrio na representação dos 

ecossistemas conservados. Os dados apresentados se referem aos 

ecossistemas terrestres, havendo o esforço de se promover a proteção dos 

ecossistemas de águas continentais por meio da implantação de UC marinhas. 

A exemplo de outros países, os mananciais hídricos estratégicos devem, 

igualmente, ser transformados em UC, incluindo os leitos dos rios e as áreas 

adjacentes (matas ciliares e várzeas) (SÃO PAULO, 2014b).  

É importante observar que, em 2013, o estado de São Paulo possuía 

aproximadamente 533 mil ha de Reserva Legal, com 409 mil ha averbados, 

área essa correspondente a apenas 2,6% da área rural do Estado. Em relação 
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às áreas de áreas de preservação permanente (APP), especificamente as 

faixas hídricas (marginais de rios e nascentes). Destaca-se que estas áreas 

ocupam cerca de 2,6 milhões de ha, cerca de 10% da área do estado, ou seja, 

quase 2,5 vezes maior que aquela ocupada pelas UC de proteção integral. 

Todavia, somente 23,6% encontram-se cobertos por vegetação nativa (SÃO 

PAULO, 2014b).  

Tendo em vista que cada uma das Metas Nacionais para a 

Biodiversidade 2020 envolvem uma série de indicadores qualitativos e 

quantitativos, no tocante ao escopo “efetividade de gestão”, foram 

verificados o nível de implementação dos planos de manejo e de 

estabelecimento de conselhos consultivos, variáveis essas de análise direta 

previstas no SNUC (BRASIL, 2000).  

O plano de manejo é documento técnico obrigatório para todas as 

unidades de conservação, estabelecendo o seu zoneamento e as normas de 

uso e manejo da área e dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade; sendo o mesmo elaborado 

com fundamento nos objetivos gerais da UC (BRASIL, 2000, Capítulo I, Art. 2º, 

Inc. XVII). A Tabela 11 apresenta a situação das UC estabelecidas no Estado de 

São Paulo no tocante aos referidos planos de manejo 

Daquelas UC instaladas no território paulista (N=210), apenas uma 

pequena parcela (15%) possui plano de manejo, constituído por 9% de UC 

estaduais; 3% municipais e 2% federais; esse resultado global indica a 

fragilidade na efetividade de gestão das UC instaladas em São Paulo 

independente da esfera de gestão. O manejo de uma unidade implica na 

elaboração e compreensão de um conjunto de ações necessárias à gestão e 

uso sustentável dos recursos naturais em qualquer atividade desenvolvida no 

interior ou no entorno da UC (ICMBio, 2015a); o plano de manejo deve 

abranger a área da unidade, sua zona de amortecimento e os corredores 

ecológicos, incorporando medidas que promovam a integração da UC à vida 

econômica social local (BRASIL, 2000, Art. 27, parágrafo 1º).  

 
  



96 - Allan Leon Casemiro da Silva, Sandra Medina Benini e Leonice Seolin Dias (Orgs)  

Tabela 11. Unidades de conservação com planos de manejo no estado de São Paulo, por esfera 

administrativa e categoria de manejo, em 2015 

Grupo Categoria de manejo 

Planos de Manejo  

Federal Estadual Municipal 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Proteção 

Integral 

(PI) 

Estação Ecológica 2 1 6 19 -- -- 

Monumento Natural -- -- 0 2 0 1 

Parque Nac/Est/Mun 1 0 10 24 5 14 

Refúgio da Vida Silvestre -- -- 0 1 -- -- 

Reserva Biológica -- -- 0 2 1 1 

TOTAL PI 3 1 16 48 6 16 

Uso 

Sustentável 

Floresta Nac/Est/Mun 1 2 2 3 -- -- 

Reserva Extrativista 1 0 0 2 -- -- 

Res. Desenv. Sustentável -- -- 0 7 -- -- 

Reserva de Fauna  -- -- -- -- -- -- 

Área Proteção Ambiental 0 4 1 28 1 4 

Área Rel. Inter. Ecológico 1 5 0 2 -- -- 

Res. Part. Patr. Natural 0 42 0 13 0 1 

TOTAL US 3 53 3 55 1 5 

TOTAL UC (PI + US) 6 54 19 103 7 21 

Fonte: CNUC/MMA (2015a). 

 

Complementarmente, ao se analisar as UC com plano de manejo por 

esfera administrativa (Federal=6; Estadual=19; Municipal=7) em relação ao 

número total de áreas em cada esfera (Federal=60; Estadual=122; 

Municipal=28), constata-se que o melhor índice é obtido em nível Municipal 

(25%), seguido do Estadual (15%) e Federal (10%). Como a elaboração de 

planos de manejo não se resume apenas à produção do documento técnico, 

mas envolve tanto a produção do referido documento como o processo de 

planejamento em si, essas ferramentas são fundamentais e reconhecidas 

internacionalmente para a gestão da UC (ICMBio, 2015b), devendo haver um 

grande esforço por parte dos órgãos gestores e de toda a sociedade na 

melhoria dos índices atuais. 

Em que pese o Estado de São Paulo ser protagonista na esfera 

administrativa de implementação de UC no território paulista (58% estão na 

esfera estadual), dessas unidades (N=122), apenas 31% possui plano de 

manejo, sendo que destas (N=19), 84% são unidades de conservação de 

proteção integral. Embora essas áreas protegidas mais restritivas apresentem 

o melhor índice de manejo no conjunto das UC (proteção integral e uso 
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sustentável), em uma análise apenas da referida categoria de proteção 

integral, 75% ainda não apresenta o documento técnico.  

O conselho gestor é o principal instrumento de relacionamento entre 

UC e a sociedade, com o objetivo de promover uma gestão compartilhada da 

UC. Cada UC deve ter seu próprio conselho, presidido pelo órgão que a 

administra e deve ser formado por representantes da sociedade e dos órgãos 

públicos federais e municipais. O conselho pode ser: i) consultivo: Parque 

Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica, Monumento Natural, Refúgio 

da Vida Silvestre e Florestas Nacionais; ii) deliberativo: Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Extrativista. O SNUC não especifica o 

tipo de conselho para a categoria Área de Proteção Ambiental (BRASIL, 2000), 

todavia, mas a maioria vem tratando seus conselhos como consultivos.  

Categorias de UC com conselhos não regulamentos: Área de Relevante 

Interesse Ambiental, Reserva de Fauna e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (ICMbio, 2015b) (Tabela 12). 
 

Tabela 12. Unidades de conservação com conselho gestor no estado de São Paulo, por esfera 

administrativa e categoria de manejo, em 2015 

Grupo Categoria de manejo 

Conselhos Implantados 

Federal Estadual Municipal 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Proteção 

Integral 

(PI) 

Estação Ecológica 2 1 4 21 -- -- 

Monumento Natural -- -- 0 2 1 0 

Parque Nac/Est/Mun 1 0 10 24 5 14 

Refúgio da Vida Silvestre -- -- 0 1 -- -- 

Reserva Biológica -- -- 0 2 0 2 

TOTAL PI 3 1 14 50 6 16 

Uso 

Sustentável 

Floresta Nac/Est/Mun 3 0 0 5 -- -- 

Reserva Extrativista 1 0 2 0 -- -- 

Res. Desenv. Sustentável -- -- 5 2 -- -- 

Reserva de Fauna  -- -- -- -- -- -- 

Área Proteção Ambiental 3 1 19 10 3 2 

Área Rel. Inter. Ecológico 1 5 2 0 -- -- 

Res. Part. Patr. Natural 0 42 0 13 0 1 

TOTAL US 8 48 28 30 3 3 

TOTAL UC (PI + US) 11 49 42 80 9 19 

Fonte: CNUC/MMA (2015a). 
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Os indicadores relativos ao conselho gestor (Tabela 12), apresentam-

se melhores em relação ao plano de manejo. Do total de UC estabelecidas em 

território paulista (N=210), 29% possuem conselhos instalados. Em termos 

gerais, verifica-se o melhor índice de implementação para as UC estaduais 

(20%), seguidas das federais (5%) e das municipais (4%). Por outro lado, ao se 

examinar o número de conselhos instalados em cada esfera (Federal=11; 

Estadual=42; Municipal=9) em relação ao total de UC (Federal=60; 

Estadual=122; Municipal=28), as unidades estaduais apresentam melhor 

indicador (34%), seguidas das municipais (32%) e das federais (18%). 

Com relação às unidades de esfera estadual (N=122) com conselho 

gestor instalado (N=42), embora as áreas de proteção integral totalizem 52% 

das unidades estabelecidas, estas representam somente 33% das áreas 

protegidas com conselho constituído. 

Por fim, cabe ressaltar que a instituição do SIGAP no Estado de São 

Paulo, contribui com a implantação, em nível estadual, do Plano Estratégico 

para a Diversidade Biológica 2011-2020, promovendo com o alcance dos 

objetivos da Convenção da Diversidade Biológica: conservação da 

biodiversidade, uso sustentável dos recursos biológicos e repartição 

equitativa e justa dos benefícios advindos do uso dos recursos genéticos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas públicas de conservação da biodiversidade baseadas na 

proteção de espécies e de habitats no Brasil foram definidas, sobretudo, em 

escala de planejamento macro e meso, o que pode ser observado em função 

do número significativamente maior de UC de nível federal e estadual 

existentes, em detrimento das áreas protegidas de escala municipal; esse 

quadro se repete quer em escala nacional, quer no âmbito do Estado de São 

Paulo. 

Verificou-se que os desafios a serem superados para cumprimento dos 

indicadores quantitativos de conservação dos ecossistemas preconizados pela 

Meta Nacional 11 de Biodiversidade são de dimensão continental: a título de 

comparação, dos 26 estados brasileiros, apenas Amazônia, Pará e Mato 

Grosso apresentam área superior aos 821.290 km
2
 a serem protegidos. A 

maioria dos estados (16) expressa uma combinação vegetal envolvendo dois 

ou mais biomas e uma diversidade de fitofisionomias decorrente desse 
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mosaico, revelando que o cumprimento do referido indicador da Meta se 

expressa em níveis qualitativos a partir da análise das formações de cada 

bioma em cada um dos Estados brasileiros. 

No território paulista, o nível desproporcional de proteção em termos 

de fitofisionomia a partir das UC estabelecidas e a análise dos indicadores 

diretores de efetividade de gestão destas UC previstos no SNUC, denotam 

que, embora o Estado de São Paulo apresente um protagonismo relevante, o 

atingimento da Meta Nacional 11 para 2020 depende do estabelecimento de 

um plano de ação completo, complexo e em várias escalas.  

Esse planejamento deve envolver os três níveis de governo, com ações 

diretas para aperfeiçoamento dos sistemas de gestão das UC instaladas. No 

tocante ao estabelecimento de novas áreas protegidas, é fundamental: i) 

empoderamento do ente municipal para a ampliação das UC em âmbito local; 

ii) consideração das distintas fitofisionomias existentes no Estado, bem como 

das áreas de mananciais e outras áreas fornecedoras de serviços 

ecossistêmicos; iii) definição de diretrizes quantitativas de áreas a serem 

efetivamente protegidas nos próximos 5 anos, considerando que o nível atual 

de cumprimento decorre de uma política de criação de UC iniciada em 1934.  

A complexidade do desafio a ser superado exige, igualmente, uma 

gama de ações complexas e articuladas entre si para se configurarem como 

respostas apropriadas de governança, que levem em conta a importância dos 

ecossistemas para o bem-estar das pessoas. 
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INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a legislação ambiental prevê uma série de leis, resoluções e 

decretos que definem a largura de área preservada que deve ser mantida ao 

longo dos cursos d’água, denominadas área de preservação permanente 

(APP). 

Dentre as legislações ambientais mais discutidas está o Código 

Florestal Brasileiro, que, mesmo com a nova redação dada pelas Leis Federais 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012) e 12.727 de 17 de outubro 

de 2012 (BRASIL, 2012a) conservou como parâmetro para a delimitação da 

APP a ser mantida ao longo de cursos d’água a largura destes. As referidas 

leis, dentre outras disposições, revogam a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 

Em continuidade às acepções presentes no novo Código Florestal, 

quanto às áreas de preservação permanente, é oportuno transcrever, os 

artigos 3º e 4º, os quais estabelecem, respectivamente, a definição dessas 

áreas e a largura destas ao longo de cursos d’água: 
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19 Profª Adjunta da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: damarispadilha@gmail.com 
20 Prof. Assistente da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: ednerb@gmail.com 
Publicado em Journal of Biotechnology and Biodiversity. v.4, N.4: pp. 299-309, Nov, 2013. 
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Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

[...] 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 

ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

(Quadro 1): 

 
Quadro 1: Largura das áreas de preservação permanente em função da largura dos cursos 

d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Largura mínima em ambas as margens.  

 

Embora as mudanças sofridas pelo Código não tenham alterado os 

valores de largura de APP, tampouco o balizador para essa definição, ou seja, 

o fator preponderante para se definir a largura de APP continua sendo a 

largura do curso d’água, pode-se observar que houve uma modificação 

significativa em relação ao ponto a partir do qual se deve delimitar a APP. 

Com a nova lei a APP deverá ser demarcada desde a borda da calha do leito 

regular. 

O Código Florestal de 1965 determinava que a APP fosse delimitada a 

partir do nível mais alto. Para tanto se precisava definir o que seria o nível 

mais alto. Assim, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) editou a 

Resolução nº 303, a qual em seu inciso I definia o nível mais alto como sendo 

aquele corresponde ao nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso 

d’água perene ou intermitente. 

Largura do curso d'água (metros) Largura da APP (metros)* 

Menos de 10 30 

Entre 10 e 50 50 

Entre 50 e 200 100 

Entre 200 e 600 200 

Maior que 600 500 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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Durante este período de mudanças na legislação ambiental brasileira, 

surgiram diversas dúvidas sobre a vigência de algumas resoluções do 

CONAMA, em especial a Resolução nº 303 que regulamentava o art. 2º do 

Código Florestal de 1965 (Lei Federal nº 4.771), dispunha sobre os 

parâmetros, as definições e os limites de áreas de preservação permanente e, 

revogava a resolução do CONAMA 004/1985. Embora a referida resolução 

não esteja expressamente revogada nas Leis 12.651/2012 e 12.727/2012, 

cabe destacar que, neste caso, ocorre uma revogação tácita, haja vista, que a 

mesma foi criada para regulamentar um artigo da Lei Federal nº 4.771/1965, 

a qual foi revogada. 

Neste sentido, torna-se oportuno trazer à tona reflexões de 

operadores do Direito, expostas por Milarè (2009), os quais criticam os limites 

estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA em virtude do entendimento de 

que o CONAMA teria extrapolado a sua competência, por estabelecer, em 

atos infralegais, restrições ao direito de propriedade, rendendo ensejo a 

frequentes questionamentos quanto à legalidade e constitucionalidade de 

suas resoluções. 

Entre as reformulações do Novo Código Florestal Brasileiro destacam-

se a possibilidade de redução das faixas de APP ao longo dos cursos de água 

apresentadas no Quadro 1, em pequenas propriedades rurais e em áreas 

urbanas consolidadas. 

Embora haja uma ampla legislação sobre o tema, nem sempre as 

condicionantes legais são respeitadas e, por vezes, o desrespeito se dá em 

razão da falta de clareza das próprias leis (ou das diferentes interpretações 

que a legislação faculta). Além disso, existe a dificuldade técnica de aplicação 

das leis a campo, ou seja, delimitar as larguras de áreas de preservação ao 

longo dos cursos d’água, visto que cada curso, bem como cada bacia 

hidrográfica em que se situa, apresenta características únicas e distintas entre 

si. Essa afirmação pode ser evidenciada pela presença de mais de um bioma 

no mesmo Estado, como é o caso do RS, o qual apresenta o Bioma Mata 

Atlântica e o Bioma Pampa, biomas estes com características bastante 

distintas, considerando-se, ainda, que o último não ocorre em nenhum outro 

Estado brasileiro. 

A rigorosidade na fixação da largura da APP em função da largura do 

próprio curso d’água incita alguns questionamentos, como por exemplo: 

apenas este parâmetro satisfaz adequadamente as necessidades ecológicas 
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de preservação para todos os diferentes biomas, ecossistemas ou formações 

florestais? 

Sabe-se que a efetividade das áreas de preservação permanente (APP) 

depende de diversos fatores e suas interrrelações. Segundo Metzger (2010), 

um importante aspecto que deve ser observado e levado em consideração é 

o serviço ambiental que se espera das áreas de preservação permanente, ou 

seja, deve-se considerar se essas áreas terão função de corredores ecológicos, 

de filtros naturais, de canais para infiltração de água, de estabilizadoras de 

margens, entre outros.  

O mesmo autor faz outras indagações, das quais também se partilha, 

tais como: será que a largura das faixas de APP não deveria variar em função 

da topografia da margem, do tipo de solo, do tipo de vegetação, ou do clima, 

em especial em razão da pluviosidade local?  

As dificuldades de demarcar essas larguras de APP são mencionadas 

por diferentes autores, como, Lima; Zakia (2004). Estes autores ressaltam que 

os limites da zona ripária, sob o ponto de vista geomorfológico, não são de 

fácil delimitação, e podem variar ao longo da microbacia e entre diferentes 

microbacias, em função das diferenças de clima, geologia e solos. A extensão 

da zona ripária também poderia ser delimitada com base em critérios 

ecológicos, ou seja, a fim de cumprir a função de corredor de fluxo gênico ao 

longo da paisagem, assim como visando atender às dimensões mínimas que 

garantam a sua sustentabilidade. 

Assim, com base no exposto, o presente trabalho busca na revisão de 

literatura subsídios para um melhor entendimento sobre as divergências nas 

fixações de APPs do novo código florestal, compilando os resultados de 

alguns estudos que demonstram a necessidade de se considerar a base 

científica existente, na definição dos inúmeros parâmetros legais da área 

ambiental. Concomitantemente às discussões, espera-se incentivar estudos 

correlacionados, com vistas à definição de respostas que atendam aos 

distintos serviços ambientais das APPs. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A fim de delinear a elaboração deste trabalho utilizou-se pesquisa 

bibliográfica em livros, em teses, em dissertações, em anais de eventos, bem 

como em artigos publicados em periódicos compilados ao Sistema Capes. No 
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intuito de buscar subsídios para entender a relação entre a largura de áreas 

vegetadas e os serviços ambientais que estas podem oferecer, analisaram-se, 

especificamente, estudos que abordassem os temas: corredores ecológicos; 

estabilização de taludes fluviais; filtro de poluentes e, infiltração da água. A 

escolha dos referidos serviços deu-se pela relevância dos mesmos, o que é 

justificado pelo grande número de estudos relacionados aos temas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Serviços Ambientais das APPs 

Os serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos são considerados 

bens e serviços providos pelo ambiente que contribuem direta ou 

indiretamente para o bem-estar humano. Os provedores destes serviços são 

aqueles que fazem aumentar a capacidade dos ecossistemas de restaurar ou 

melhorar suas funções (ATANAZIO, 2011). 

Dentre os locais que apresentam como finalidade a prestação destes 

serviços, estão as áreas de preservação permanente. Na definição legal 

destas, destaca-se a expressão “coberta ou não por vegetação nativa” 

(BRASIL, 2012), a qual, segundo Milaré (2009) demostra a intensão do 

legislador de proteger não só as florestas e demais formas de vegetação 

natural, mas também aos locais ou às formações geográficas de inserção 

funcional dessas áreas, isto é, há uma preocupação em manter a ação mútua 

entre a cobertura vegetal e sua preservação e a manutenção das 

características ecológicas da sua área de ocorrência. 

Neste sentido, as florestas, sejam nativas ou não, podem oferecer uma 

infinidade de bens e serviços ambientais. 

Dentre estes serviços, conforme Bochner (2007), maior importância tem sido 

dada, nos últimos anos, aos bens de uso direto, ou seja, os recursos naturais 

comercializáveis, como madeiras e extrativos. Além disso, existem serviços 

indiretos ou intangíveis oferecidos pelas florestas, que garantem a 

sustentabilidade das diversas atividades econômicas, como, a regulação da 

disponibilidade e da qualidade das águas, a redução da amplitude térmica, a 

redução da concentração de poluentes atmosféricos, a fixação de CO2, a 

ciclagem de nutrientes e a conservação do solo. 

Andrade; Fasiaben (2009) salientam que a importância dos serviços 

ambientais para o sistema econômico e para o bem-estar das gerações atuais 
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e futuras é cada vez mais reconhecida, sendo um exemplo ilustrativo a 

criação, pela administração de Barack Obama, da divisão de Serviços 

Ambientais e Mercados dentro do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos. 

Mattos et al. (2007), ao estudarem a valoração ambiental de APPs, em 

Viçosa (MG), por meio do método de valoração contingente, em que se 

medem as preferências individuais a partir da disposição a pagar, nesse caso 

pela recuperação ou preservação das APPs da microbacia, concluem que a 

demonstração do valor monetário das APPs revelou a importância das 

mesmas para as pessoas e como a preservação dessas áreas afeta o seu bem-

estar, isto é, sua qualidade de vida. Neste sentido, com intuito de aprimorar a 

compreensão sobre este assunto, serão discutidos alguns dos principais 

serviços ambientais das áreas de preservação permanente, ao longo dos 

cursos d’água. 

 

Corredores Ecológicos 

 

Os corredores ecológicos são áreas da superfície terrestre, cobertas 

por vegetação, que possibilitam a interligação dos fragmentos florestais 

isolados na paisagem, em especial unidades de conservação, facilitando o 

fluxo gênico vegetal e animal (METZGER, 2010; RODRIGUES et al., 2009; 

AYRES et al., 2005; SGROTT, 2003; CÂMARA, 1996). O aumento dessa 

conectividade reduz a probabilidade de que eventos ambientais imprevisíveis 

eliminem parte significativa das espécies e de seu patrimônio genético 

(RODRIGUES et al., 2009; AYRES et al., 2005). 

Além disso, a vegetação também confere a melhoria nas condições de 

fornecimento de abrigo e sustento para a fauna aquática e terrestre (SGROTT, 

2003; SOARES; PEREZ FILHO, 1997). 

Entre as áreas que naturalmente desempenham a função de 

corredores ecológicos destacam-se as áreas de preservação permanente, em 

especial, aquelas localizadas em paralelo aos cursos d’água. 

A influência da constituição de um corredor ecológico no ambiente dá-

se em função do que se espera do mesmo. Segundo Laurence; Laurence 

(1999) os benefícios dos corredores podem estar relacionados à largura, à 

extensão, à conectividade e à sua qualidade. Metzger (1997) refere-se ainda à 

topografia e à largura das áreas de influência da mata ciliar, entre outros 
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fatores, mas sem dúvida o fator mais importante é a largura, o que está de 

acordo com as observações de Lees; Peres (2008). Nesse contexto, deve-se 

considerar que, em razão das variações entre os tipos florestais quanto às 

características de estrutura, de composição florística, de microclima, entre 

outras, muitas espécies da floresta tropical, por exemplo, poderiam ser mais 

sensíveis aos efeitos de bordadura e, em virtude disso, levariam a uma 

exigência de corredores mais largos do que espécies similares localizadas em 

floresta temperada (Laurence; Laurence 1999). Essa mesma constatação foi 

relatada por Viana; Pinheiro (1998), ao analisarem alternativas para a 

atenuação de problemas relativos à conservação da biodiversidade em 

fragmentos florestais, os quais explicaram que o fator de forma é um 

parâmetro útil para a análise da vulnerabilidade dos fragmentos, sobretudo 

por perturbações ocasionadas pelo efeito de bordadura. Este fator 

corresponde à relação entre a área de um fragmento florestal e o seu 

perímetro. 

Ao considerarem-se as matas ciliares como tendo função de 

corredores ecológicos, pode-se concordar com Viana; Pinheiro (1998), 

quando estes aduzem que o reflorestamento de matas ciliares deve levar em 

conta o fato das futuras florestas apresentarem um baixo fator de forma. Por 

exemplo, uma mata ciliar de 30 x 1000 m apresenta um fator de forma de 0,3, 

o que é extremamente baixo. Com base neste fator, Viana; Pinheiro (1998) 

recomendaram que o plantio nas bordas das matas ciliares seja diferenciado. 

Salamene et al. (2011) constataram que 63% da APP do Rio Guandu no 

Rio de Janeiro, consistem em áreas que distam mais de 100m das demais 

matas, o que pode dificultar a dispersão de propágulos e, consequentemente, 

a regeneração dessas áreas. Os estudos de Lees; Peres (2008) demonstraram 

que muitas espécies de aves e mamíferos florestais no Sul da Amazônia usam 

corredores de mata ciliar e que os remanescentes florestais que formam 

corredores estreitos não fornecem habitat adequado para diversas espécies. 

Entre os resultados observados com mamíferos arborícolas no Norte 

de Queensland, na Austrália, Laurence; Laurence (1999), descreveram a 

ocorrência de um gradiente em abundância de duas espécies mais 

dependentes da floresta tropical, as quais mostraram-se fortemente 

influenciadas pela largura do corredor. Os três remanescentes florestais que 

continham as espécies de gambás, variaram de 200 a 490 m de largura. 
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Os mesmos autores destacam, ainda, que a presença de falha na 

continuidade do corredor (espaço não vegetado), para espécies de mamíferos 

arborícolas, pode torná-lo intransitável. Recomendam evitar, inclusive, 

clareiras estreitas (10 a 80 m), afirmando que a continuidade do corredor é 

fundamental para a manutenção de algumas espécies.  

Em estudo de corredores ripáreos estreitos e altamente perturbados 

em uma paisagem florestal fragmentada em torno de Alta Floresta - Mato 

Grosso, Lees; Peres (2008) observaram vertebrados típicos de habitats 

desmatados e depauperados, enquanto que em corredores de maior largura 

(> 100 m) e mais bem preservados, verificou-se ampla variedade de espécies. 

Para essa determinação Lees; Peres (2008) consideraram como corredores 

menos perturbados aqueles que apresentaram  um perfil de dossel mais 

elevado e mais uniforme, enquanto como corredores perturbados foram 

considerados aqueles que apresentaram uma sequência histórica de 

exploração seletiva de madeira e mortalidade de árvores, ocasionada pelos 

efeitos de borda. 

Outra observação importante de Lees; Peres (2008) é o fato de a 

restrição de movimento de gado, ao longo das matas ciliares, e sua exclusão 

de áreas-chave ao lado de córregos desmatados permitirem a regeneração do 

corredor e facilitarem a restauração da conectividade. 

Laurence; Laurence (1999) sugeriram que espécies de mamíferos 

essencialmente florestais necessitam de corredores de pelo menos 200 m de 

largura. Para os pequenos vertebrados tropicais (<20 kg), corredores de pelo 

menos 200 m a 300 m de largura poderiam ser suficientes, pelo menos para 

corredores de comprimento limitado (<3 km). 

Segundo Lees; Peres (2008), embora a largura do corredor tenha sido, 

em seus estudos, o mais importante determinante de riqueza de espécies, 

houve ainda forte interação entre a largura e o grau de perturbação de 

floresta, ou seja, os corredores mais largos geralmente apresentaram-se 

associados a uma estrutura de dossel mais intacta. 

A largura mínima de 30 m para cursos d’água mais estreitos do que 10 

m, de acordo com a legislação brasileira, mostrou-se insuficiente em 

comparação com o limite crítico de largura de aproximadamente 400 m nos 

resultados de Lees; Peres (2008) para áreas em floresta tropical. Atentos à 

ressalva de Laurence; Laurence (1999) ao fato de que estudos aplicados em 

áreas de climas diferentes podem apresentar resultados diversos, poder-se-ia 
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afirmar que, caso Lees; Peres (2008) repetissem as suas observações em área 

de clima temperado, poderiam encontrar outros resultados. Independente 

disso, Lees; Peres (2008) recomendam que, faixas ribeirinhas devem 

apresentar, sempre que possível, largura superior a 400 m (200 m de cada 

lado do curso d’água), particularmente ao longo de cursos com mais de 10 m. 

Assim, mesmo em áreas de preservação permanente, localizadas ao 

longo de cursos d’água, com objetivo de exercer a função de corredores 

ecológicos, constata-se, muitas vezes, a descontinuidade de áreas florestadas, 

em razão da falta de cumprimento da legislação que doutrina o tema. No 

entanto, mesmo em áreas com as larguras de APPs em conformidade com as 

exigidas pela legislação, não se pode afirmar com propriedade que cumprem 

o papel desejado, em razão dos possíveis efeitos de borda e das 

peculiaridades de cada indivíduo que integra determinado sistema. 

 

Estabilização de taludes fluviais 

 

A importância da estabilidade de áreas situadas em encostas e de 

taludes fluviais tem ganhado destaque especial nos últimos anos, haja vista o 

aumento de acontecimentos envolvendo desastres naturais, principalmente 

nas áreas urbanizadas. 

Segundo Denardi (2007), os taludes fluviais são áreas susceptíveis à 

ocorrência de perturbações, nas quais ocorrem inúmeros eventos 

indesejáveis, a exemplo de desmoronamentos, assoreamentos, corrosão nas 

margens e queda de árvores. Isto ocorre naturalmente devido à força e à 

direção das águas, potencializado pelas alterações inadequadas (ou 

negativas) na cobertura vegetal. A vegetação forma uma camada protetora 

entre a atmosfera e o solo (STYCZEN; MORGAN, 1995), sendo que os 

benefícios de proteção ou de estabilização oferecidos pela vegetação 

dependem do tipo de vegetação e do tipo de processo de degradação da 

encosta (ARAÚJO et al., 2005). 

As funções hidrológicas e ecológicas exercidas pela vegetação que 

recobre taludes fluviais levaram diferentes autores ao consenso de que esta 

promove o tamponamento entre os cursos de água e as áreas próximas 

cultivadas, a recarga dos aquíferos subterrâneos por meio de canais formados 

no solo pelas raízes das plantas e a resistência do solo das margens de rios 

devido à malha formada pelas raízes (DAVIDE et al., 2000; CARPANEZZI, 2000; 
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SOARES; PEREZ FILHO, 1997). As raízes atuam como fibras resistentes à 

tensão de tração, de compressão ou de cisalhamento, fazendo com que a 

ruptura por cisalhamento do solo envolva, necessariamente, a resistência à 

ruptura do sistema solo-raiz (FIORI; CARMIGNANI, 2001).  

Para Styczen; Morgan (1995), os componentes do sistema radicular 

colaboram para a resistência mecânica do solo, enquanto o tronco, os galhos 

e as folhas - componentes da parte aérea da vegetação - absorvem a energia 

dos agentes erosivos, reduzindo-a até atingir o solo. Provavelmente, a 

intensificação dos processos de geração do escoamento direto deve 

contribuir para o aumento da erosão fluvial e, com certeza, a ausência da 

proteção mecânica que as raízes da mata ciliar oferecem às margens também 

contribui para a degradação (LIMA, 2008). 

A vegetação ripária exerce uma influência significativa sobre a 

geomorfologia fluvial por afetar a resistência ao fluxo de água (HICKIN, 1984) 

- isto porque a água que flui nos cursos não está isolada à complexa interação 

com a área ripária (COELHO et al., 2011) - a resistência mecânica do solo em 

taludes, o armazenamento de sedimento, a estabilidade de leito e a 

morfologia do canal (COELHO et al. 2011; HICKIN, 1984).  

A vegetação de mata ciliar ajuda a estabilizar taludes e reduzir a 

erosão, visto que as raízes mantêm o solo “unido” (CRJC, 2012). Além disso, 

em pequenos cursos d’água, o controle da erosão pode ser satisfatório se 

houver a cobertura do talude com arbustos e árvores ou grama, em uma faixa 

com largura em torno de 10 m, enquanto que, para a proteção dos taludes 

em fluxos maiores, a manutenção de 15 m de largura da faixa vegetada é 

suficiente (CRJC, 2012). 

No entanto, de acordo com Kobiyama (2003), para que a vegetação 

ripária atue como estabilizadora de taludes é recomendável o estudo do perfil 

do solo. Entende-se, neste caso, que a análise do perfil do solo é importante 

para se conhecer o comportamento do sistema radicular das plantas.  

Considerando-se o exposto em estudos relacionados ao serviço da 

vegetação ciliar como estabilizadora de margens, observa-se que devem ser 

considerados diversos fatores na definição da largura da faixa vegetada 

necessária para a estabilização de taludes fluviais, antes de afirmar que 

determinada largura de APP às margens de um curso d’água garantirá este 

serviço. 
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Filtro de Poluentes 

 

O efeito direto da mata ciliar na manutenção da qualidade da água de 

uma microbacia tem sido demonstrado em diversos experimentos (LIMA, 

2008). Estudos sobre a influência de zonas ripárias na qualidade da água 

demonstram sua eficiência para reduzir impactos provenientes de poluição 

difusa (sedimentos, nutrientes e pesticidas) e pontual, sobre corpos d’água. 

As práticas de restabelecimento da qualidade da água possuem como meta a 

redução da intensidade, da magnitude ou da frequência do distúrbio 

(CHECCHIA; GUINDANI, 2003). 

Conforme Brito et al. (2009) a falta ou a deficiência da vegetação nas 

margens dos rios pode aumentar a diferença no tamanho das partículas 

contaminantes, tendo-se a degradação da mata ciliar como o fator 

preponderante na contaminação do rio por sedimentos que, no geral, não são 

transportados pela corrente. 

Os mecanismos para reduzir as alterações oriundas da poluição difusa, 

podem envolver o tratamento, a conversão ou a alteração prévia de 

substâncias antes da sua entrada nos corpos d’água (CHECCHIA; GUINDANI 

meio do espaço e do tempo. A habilidade que as zonas ripárias possuem de 

modificar, incorporar ou concentrar substâncias num sistema lótico pode ser 

adotada como forma viável de restaurar e manejar corpos d’água (CHECCHIA; 

GUINDANI, 2003). No Quadro 2, encontram-se alguns valores de largura de 

mata ciliar encontrados na literatura e suas respectivas referências, para 

cumprir a função de filtro de poluentes.  

“A qualidade físico-química da água é preponderantemente 

influenciada pelas características de ocupação do solo da zona ripária em 

comparação com a influência da ocupação da respectiva bacia de drenagem” 

(COELHO et al., 2011).  

Dependendo da largura e da complexidade da faixa de vegetação ciliar, 

50-100% dos sedimentos e dos nutrientes que lhes são inerentes podem 

decantar e serem absorvidos pelas plantas ou carregados em escoamento 

lento da água. Faixas mais largas com vegetação florestal são, ainda, mais 

eficazes do que faixas estreitas e aquelas vegetadas com grama (CRJC, 2012). 
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Quadro 2: Resumo de informações referentes a valores de largura de mata ciliar, encontrados na 
literatura e suas respectivas referências, para cumprir a função de filtro de poluentes. 
 

Fonte Objeto de estudo 

 
Largura 

mata ciliar 
 

Resultados e condições 

Connecticut 
River Joint 
Commissions 
(CRJC, 2012) 

Avaliar a necessidade 
de diferentes larguras 
de faixas vegetadas 
para remover 
sedimentos em função 
da declividade da 
encosta 

10 m 
Remoção da maioria dos sedimentos 
para encostas mais suaves do que 15 
% 

> 10 
Larguras maiores para enconstas > 
15% ou onde carga de sedimentos for 
grande 

CRJC (2012) Literatura 

30 m Remoção da maioria dos poluentes  

150 m 
Para a remoção da maioria dos 
poluentes em solos argilosos 

Coelho et al. 
(2011) 

Avaliar a influência do 
uso e ocupação do solo 
na qualidade da água 

 

Não é possível afirmar que a largura 
de 30 m para a APP paralela aos 
cursos d’água é a mais adequada 
A largura depende do enfoque da 
conservação ou, do serviço ambiental 
que se espera da mesma 

Borin et al. 
(2010) 

Avaliar dois sítios 
experimentais (3-5 
anos), na região do 
Vêneto (Nordeste da 
Itália) 

Faixa 
vegetação 

jovem 

Redução de 33% escoamento total, 
nitrogênio em 44% e fósforo em 50% 

Faixa 
vegetação 
madura* 

Reduçao de 100% de NO3-N e fósforo 

Borin et al. 
(2010) 

Eficiência da faixa de 
proteção de vegetação 
como barreira útil a 
herbicidas 

Faixa 
vegetação 

Madura 
Redução de 60 a 90% 

Abu-Zreig et 
al. (2003) 

Avaliar a remoção de 
sedimentos e 
nutrientes em 
diferentes laguras de 
faixas  

5 m 
Remoção de sedimentos, no entanto, 
não são tão eficazes para a remoção 
de Fósforo (P) 

15 m Remoção de sedimentos e de fósforo 

Large e Petts 
(1992) 

Diferentes larguras de 
mata ciliar com efeito 
tampão 

2m a 200 
m 

Correlações restritas à qualidade da 
água, desconsiderando-se a ocupação 
do solo além da APP, a conectividade 
biológica e a diversidade de habitats 

Pinay e 
Décamps 
(1988) 

Avaliar campos 
agrícolas 

30 m 
Redução de nitratos da água do lençol 
freático 

* As faixas de vegetação considerada madura eram compostas por uma linha de árvores (1 m de 
largura) e uma faixa de 5 m de grama, e apresentavam mais de 20 anos (Borin et al., 2010). 
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Com base no exposto, conclui-se que a faixa de valores de definição 

sugerida para a variação da largura da faixa marginal, quando se considera a 

área de preservação permanente destinada à filtragem de poluentes, é 

bastante ampla, variando em razão de motivos semelhantes aos observados 

para os demais serviços, como, por exemplo: tipo e uso do solo, declividades 

das vertentes, tipo de cobertura vegetal da área marginal e, especialmente, 

de acordo com o tipo de poluente que observa. 

 

Infiltração da Água 

 

A infiltração da água no solo é um processo importante da fase 

terrestre do ciclo hidrológico, uma vez que determina quanto de água da 

chuva penetra no solo e quanto escoa superficialmente (LIMA, 2008). 

Martins; Paiva (2001) conceituaram a capacidade de infiltração como a 

taxa máxima com que um determinado solo pode absorver água, em uma 

dada condição. É um parâmetro da mais alta importância no processo de 

transformação de chuva em vazão. Seu valor depende do conteúdo de água 

no solo, permeabilidade, temperatura do solo e da profundidade da camada 

impermeável, grau de compactação e cobertura vegetal. A cobertura vegetal 

confere a melhoria nas condições de infiltração da água e na regularização do 

regime hídrico (SOARES; PEREZ FILHO, 1997), bem como a mitigação do 

hidrograma - redução de enchente e regularidade do deflúvio (KOBIYAMA, 

2000). 

Conforme Lima (2008), a cobertura vegetal é um dos importantes 

fatores que podem influenciar a condição superficial do solo. De fato, a 

presença da vegetação e da camada de material orgânico (serrapilheira) 

fornece proteção contra o impacto das gotas da chuva, reduzindo a 

compactação e a desagregação do solo. Ademais, a cobertura florestal, 

especialmente aquela com desenvolvimento de sub-bosque, em regiões com 

maior energia erosiva, tende a diminuir o transporte de sedimentos ou perda 

de solo, pela quebra da energia cinética das gotas de chuva, favorecendo a 

manutenção de taxas elevadas de infiltração (LIMA, 1986). Trimble; 

Weitzman (1954) ratificaram essa observação, pois ao instalar pluviógrafos 

debaixo da copa, verificaram que, no piso florestal, a precipitação interna 

chegou com intensidade reduzida em até 20%, relativamente à intensidade 

da precipitação incidente. Da mesma forma, corroboram dessa colocação os 



116 - Allan Leon Casemiro da Silva, Sandra Medina Benini e Leonice Seolin Dias (Orgs)  

resultados obtidos por Rodrigues et al. (2007) ao comparar a capacidade de 

infiltração em quatro áreas distintas: mata nativa, área recuperada, 

reflorestamento e solo exposto. Conforme os mesmos autores, a taxa de 

infiltração é maior na mata nativa, justificada pela existência de grande 

quantidade de raízes de diversos diâmetros e profundidades, bem como de 

túneis e cavidades criados pela fauna que habita o solo.  

Logo, sob condição de cobertura de floresta natural, a exemplo da 

área de zona ripária não antropizada, a taxa de infiltração é, normalmente, 

mantida em seu máximo (LIMA, 2008). Essas áreas auxiliam, ainda, na recarga 

de aquíferos subterrâneos (HINKEL, 2003). A referida recarga é definida como 

a infiltração descendente de água através do solo e/ou do fluxo sub-

superficial lateral de unidades hidrológicas adjacentes (BREDENKAMP et al., 

1995). 

Ao considerar outras características da vegetação ripária, Silva (2003) 

classificou algumas funções da zona ripária e adotou a manutenção da 

morfologia do rio e proteção a inundações como uma delas, uma vez que a 

vegetação ribeirinha preserva os meandros do curso de água, diminuindo a 

velocidade de escoamento superficial e aumentando a capacidade de 

infiltração de água durante as inundações. Segundo o mesmo autor, também 

pelo aumento da capacidade de infiltração, diminui-se a quantidade de água 

que chega diretamente ao rio, ou seja, reduzem-se os picos de cheia. A CRJC 

(2012) em estudo que reúne algumas informações a respeito de largura de 

faixas ripárias, afirma que, para que se tenha um efetivo controle de cheias, a 

vegetação ciliar deve conter mais de 60 metros a contar do leito do rio. 

Ademais, Baumhardt (2010) em estudo envolvendo microbacias 

experimentais, observou que em bacias onde existe cobertura florestal 

(natural ou plantada) aliada à zona ripária com pouca ou nenhuma 

intervenção antrópica, há indícios de maior regularização do deflúvio e 

atenuação dos picos de cheia, ainda que a quantidade de água escoada no 

canal ao longo do tempo seja menor em relação à bacia de campo 

monitorada, em função da maior evapotranspiração de bacias florestadas. 

Portanto, no que ser refere ao serviço de infiltração de água, pode-se 

concluir que, pelo fato do solo florestal apresentar, normalmente, boas 

condições de infiltração, qualquer área florestada constitui importante fonte 

de abastecimento de água para os aquíferos (LIMA, 2008). No entanto, em 

locais onde o lençol freático é superficial (zona ripária, planícies costeiras e 
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áreas alagadiças), a cobertura florestal provoca, pela evapotranspiração, o 

rebaixamento natural do lençol freático. 

 

Perspectiva geral 

 

A largura mínima necessária de vegetação ciliar deve fornecer os 

benefícios esperados, de acordo com o serviço ambiental proposto, com um 

custo aceitável (CRJC, 2012). 

Ousa-se dizer que, sem os estudos da dinâmica que ocorre na área 

ripária, não há como se concluir se os “limites” ou distâncias expressos 

numericamente para faixas marginais são compatíveis com os “princípios” da 

preservação em consonância com as funções para as quais são propostos, 

hoje estabelecidos na legislação vigente (HINKEL, 2003).  

No entanto, Metzger (2010) aduz que o “conhecimento científico 

obtido nestes últimos anos permite não apenas sustentar os valores indicados 

no novo Código Florestal” de 2012 em relação à extensão das áreas de 

preservação permanente, mas, na realidade, “indicam a necessidade de 

expansão destes valores para limiares mínimos de pelo menos 100 m (50 m 

de cada lado do rio), independentemente do bioma, do grupo taxonômico, do 

solo ou do tipo de topografia”.  

Silva (2003) concluiu, ao revisar este assunto para seu estudo, que a 

grande variação das faixas para uma mesma função (diferença entre a largura 

mínima e máxima) dá-se em razão das diferentes metodologias empregadas e 

todos os outros parâmetros envolvidos na determinação: tipo de solo, tipo de 

vegetação, declividade, vazão do efluente etc. 

Outro aspecto ressaltado pelo autor é que a maioria dos trabalhos 

pesquisados avalia a eficiência de faixas vegetativas sob o aspecto da redução 

de nutrientes. Isto pode ser explicado em virtude de que as causas mais 

frequentes de contaminação dos rios são as fontes difusas de poluição. 

Assim, após a análise de diversos estudos sobre o tema, considera-se 

que se pode apenas fazer indicativos de larguras de áreas a ser mantidas 

vegetadas ou revegetadas em função do tipo de serviço ambiental que se 

espera das mesmas, sem, entretanto, ter certezas quanto à largura adequada 

para atender, concomitantemente, a todos os serviços. 
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CONCLUSÕES 

 

Embora existam equações de estimativa da largura mínima da faixa 

ripária, baseadas em parâmetros hidráulicos, ainda não há um método 

definitivo para o estabelecimento de largura que possibilite a proteção 

satisfatória do curso d’água. 

Neste sentido, pode-se concluir que a fixação de largura de APP por 

imposição legal não condiz com às necessárias para o uso múltiplo. 

Frente a estas premissas, urge a ampliação do incentivo à pesquisa, 

pois se observa que as variações de valores de APP para cada serviço 

ambiental se dão em função de uma série de fatores, dentre os quais, muitos 

se relacionam com características regionais, como: clima, tipos e usos 

tradicionais do solo, geomorfologia e, pouco ou nada com as larguras dos 

cursos d’águas que protegem.  
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INTRODUÇÃO  

   

A ação humana na construção e reordenamento dos espaços físicos 

para implantação de cidades, estradas, atividades agrícolas, alterações dos 

canais fluviais, comprometem o equilíbrio dinâmico natural. O processo de 

ocupação e expansão do meio urbano vem acarretado sérios problemas 

socioambientais, principalmente quando ocorrem de forma desordenada e 

promovida sobre áreas de mananciais hídricos, devido às ocupações 

irregulares, impermeabilização do solo, remoção florestal, produção e 

despejo de resíduos sólidos e dejetos (TUCCI, 2005), que afetam, dentre 

outras coisas, a quantidade e qualidade das águas, expondo a população a 

inúmeros riscos.  

Perante a isso, as ações elaboradas pelo homem no ambiente 

deveriam ser precedidas por um minucioso entendimento desses ambientes e 

das leis que regem seu funcionamento, e para isso é necessário elaborar 

diagnósticos ambientais adequados (ROSS, 2003). Na identificação dos 

elementos que compõem tais diagnósticos, geralmente, recorre-se às 
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técnicas de geoprocessamento para o levantamento e delineamento do 

quadro natural e socioeconômico das áreas em estudo (DIAS et al., 2004). 

Este levantamento é fundamental para adoção de alternativas para o uso e 

ocupação do solo, uma vez que permite relacionar as informações obtidas 

para determinar diferentes níveis de problemas que uma área venha 

apresentar, obtendo assim, documentos cartográficos que apontam áreas 

potencialmente frágeis ou vulneráveis ambientalmente, consistindo em 

instrumentos importantes a serem empregados por órgãos públicos na 

elaboração do planejamento territorial ambiental (SPÖRL; ROSS, 2004).  

Nessa perspectiva de estudo, Graça e Silveira (2009) e Sesco et al. 
(2010) adaptaram ao meio urbano algumas conceitos abordados nos métodos 
fundamentados por Ross (1994) e Crepani et al. (1996) para elaborarem 
diagnósticos relacionados a vulnerabilidade/fragilidade socioambiental em 
pequenas bacias urbanas da cidade de Maringá – Paraná, onde identificaram 
inúmeros problemas correlacionando os fatores do meio físico aos 
socioeconômico das áreas, proporcionados principalmente pela falta de 
planejamento urbano e de políticas públicas voltadas a gestão das bacias 
hidrográficas urbanas, conscientização e educação ambiental. Ainda que, 
problemas assim sejam mais pronunciados em grandes centros urbanos às 
pequenas cidades também estão susceptíveis a essa realidade a exemplo do 
município de Barbosa Ferraz, Paraná, onde se desenvolveu esse estudo que 
buscou estabelecer uma análise sazonal da vulnerabilidade socioambiental 
para a bacia do córrego da Biquinha. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A bacia do córrego da Biquinha localiza-se a nordeste do município de 
Barbosa Ferraz, região centro ocidental do Estado do Paraná, situada entre os 
paralelos de 24°01’12” a 24°01’44” de latitude Sul e meridianos de 51°59’24” 
a 52°00’ longitude Oeste, apresentando uma área aproximada de 0,63 Km² 
(Figura 1). 
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Figura 1 - Localização da área de estudo. 

 

 
 

O método abordado visa levantar e correlacionar as principais 

características do meio físico (precipitação pluviométrica, tipos de solos, 

relevo, cobertura vegetal e hidrografia) e socioeconômico (população, tipos 

de uso do solo e estruturação urbana) da área de estudo, com finalidade de 

identificar os pontos mais vulneráveis aos problemas socioambientais sobre 

uma abordagem sazonal. Para isso, baseou-se nos trabalhos de Graça e 

Silveira (2009) e Sesco et al. (2010) com adaptações quanto inserção de mais 

variáveis, como: precipitação, tipos de solos e áreas sujeitas à inundação.  

Como alguns atributos identificados são dados pontuais foi necessário 

estabelecer um buffer de abrangência de entorno (NUCCI, 1998), sendo 

aplicado e segmentado da seguinte forma: 

 Erosão: sulcos rasos (buffer: 15m) e sulcos profundos (buffer: 30m); 

 Caminhos de pedestres (buffer: 10m). 
Os atributos foram classificados hierarquicamente pela inserção de 

pesos que variaram entre 1,0 (melhor condição) a 4,0 (pior condição), 

estabelecidos e levando em consideração o maior/menor grau de 

suscetibilidade, estabilidade, intensidade ou proteção a que cada um venha 

representar na dinâmica socioambiental da área (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Atributos do meio físico e socioeconômico e seus respectivos pesos aplicados na 

bacia do córrego da Biquinha, município de Barbosa Ferraz - PR. 

 

Atributos 

 

Atributos 

 Declividade (%) Peso Tipos de solos Peso 

Muito fraca: 0 – 2 1 Nitossolo Vermelho 2.5 

Fraca: 2 – 5 1.5 Neossolo Litólico 4 

Média: 5 – 10 2 Gleissolo Háplico 4 

Forte: 10 – 20 3 Erosão e empréstimo de terra Peso 

Muito forte: > 20 3.5 Caminho de pedestres 2 

Cobertura vegetal e uso do solo Peso Sulcos rasos 3 

Vegetação arbórea 1 Empréstimo de terra 4 

Vegetação de pequeno porte 2 
Depósito de sedimentos 

inconsolidados 4 

Uso misto (quintais, terrenos baldios) 2.5 Retirada de rochas 4 

Áreas mecanizadas 3 Precipitação média sazonal Peso 

Pastagem 3 Inverno 1 

Solo exposto 4 Outono 2 

Áreas construídas 4 Verão 4 

Áreas sujeitas à inundação/encharcadas Peso Primavera 4 

Solo encharcado 4 

Áreas sujeitas às inundações 4 

Adaptado de Graça e Silveira (2009). 

 

Com a classificação dos atributos foi possível proceder à correlação das 

variáveis identificadas na bacia através da aplicação de uma equação empírica 

simples (1) em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica): 

 

VSA   ∑ n                                                         (1)

n

n 1

 

 

Onde: VSA – Vulnerabilidade Socioambiental; n – pesos das variáveis 

relecionadas no estudo. 

 

Os valores obtidos foram submetidos a intervalos pré-determinados 

com base no número de variáveis processadas, distribuídos em 5 faixas 

crescentes de classes de Vulnerabilidade Socioambiental (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Intervalos de classificação da vulnerabilidade socioambiental. 
 

Classes de Vulnerabilidade Socioambiental Intervalos 

Muito Baixa 0,0 ≥ VSA ≤ 6,0 

Baixa 6,1 ≥ VSA ≤ 11,0 

Média 11,1 ≥ VSA ≤ 15,0 

Forte 15,1 ≥ VSA ≤ 18,0 

Muito Forte VSA > 18,1 

Adaptado de Graça e Silveira (2009). 

 

A obtenção das bases e dados referentes às variáveis abordadas foi 

seguida de levantamento de informação disponibilizadas via sítio eletrônico 

de órgãos institucionais especializados, com alguns ajustes e adaptações 

realizadas em campo por meio do reconhecimento da área. 

O levantamento dos tipos de uso do solo foi realizado por meio de 

conhecimento de campo e interpretação visual de imagens de satélite (ano de 

2011) disponíveis no software Google Earth. Foram estabelecidas sete classes 

de uso: vegetação arbórea; vegetação de pequeno porte; pastagem; uso 

misto; áreas mecanizadas; áreas construídas e solo exposto. Também foi 

delimitada a área de preservação permanente (APP) gerada a partir da rede 

de drenagem, seguindo os limites previstos no antigo Código Florestal - Lei 

Federal 4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89 e pela medida provisória nº 

2.166-67/2001. As áreas sujeitas à inundação, solo encharcado, empréstimo 

de terra, erosão, depósitos de sedimentos e retirada de rochas foram 

definidas com GPS e delimitadas sobre imagens de satélite. 

As classes de declividades seguiram os intervalos propostos por Ross 

(2003), aplicados sobre imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 

do projeto TOPODATA (INPE, 2011). As classes de solos foram identificadas 

utilizando o Mapa de Solos do Estado do Paraná - 1: 250.000 (EMBRAPA, 

2007) e levantamento em campo para o ajustamento e inserção do Gleissolo 

Háplico, que não constava na base original devido sua escala generalizada. Os 

dados de pluviosidade utilizados foram obtidos do posto pluviométrico, 

situado no município de Barbosa Ferraz (24°01’S e 51°57’W), gerenciado pelo 

Instituto das Águas do Paraná - SIH, para a série temporal de 1975 a 2011, no 

qual foram utilizados valores médios mensais, sazonais e anuais, sendo 

considerado o ano civil. 

Toda a rotina de elaboração cartográfica e geração dos diretórios 

específicos foi realizada no software ArcGIS Desktop 10.1. Os dados de saída 

foram processados e editados no sistema de coordenadas Geográfica, Datum 
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WGS84 e finalizados na escala 1:12.500. Posteriormente, foram 

reprocessadas para a inserção dos pesos aos atributos expressos por variável. 

A partir disso, aplicou-se a equação (1) para correlação dos atributos gerando 

as classes de vulnerabilidade socioambiental da bacia para os cenários 

analisados – primavera, verão, outono e inverno. A primavera e verão foram 

processados juntos devido à diferença de 4,3 mm entre seus valores médios 

de precipitação, que no geral, não representaria distinção entre os 

resultados. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A bacia do córrego da Biquinha encontra-se na periferia da cidade de 

Barbosa Ferraz, com cerca de 80% de sua área já urbanizada. A sua ocupação 

se desenvolveu a partir da década de 1970 com a implantação dos bairros 

Quebra - Mola e Vila Operária que juntos somam uma população residente de 

aproximadamente 560 habitantes (IBGE, 2010), no qual, muitos se encontram 

em áreas consideradas de riscos ambientais e sociais, expressos pela 

ocorrência de alagamentos, erosões e pela falta de infraestrutura básica. 

Embora seja predominantemente urbana ainda é encontrado uso 

agrícola em meio aos quarteirões dos bairros, em alguns é comum o cultivo 

de milho, feijão e mandioca para consumo familiar e também pastagem 

(Figura 2). A cobertura vegetal é pouco preservada próximo ao leito do 

córrego, não respeitando o estabelecido na Lei 4.771/65 alterada pela Lei 

7.803/89 e pela medida provisória nº 2.166-67/2001, sujeitando o córrego à 

ação direta das chuvas, do acumulo de “lixo” e das ocupações irregulares em 

suas margens.  
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Figura 2 – Tipos de usos do solo na bacia do córrego da Biquinha. 
 

 
 

A ausência de infraestrutura nos bairros acarreta aos moradores 

problemas relacionados ao saneamento básico, excesso de poeira, barro e 

buracos nas ruas que dificulta o tráfego de pessoas e veículos, juntamente 

com algumas práticas exercidas na bacia como a retirada de rochas e terra, 

utilizada em construções, que podem expor áreas mais vulneráveis a 

concentração de fluxos de água provocando processos erosivos, transporte e 

deposição de sedimentos no leito do córrego, aonde são geradas barreiras ao 

fluxo d’água formando pontos sujeitos a alagamentos (Figura 3). 
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Figura 3 - Áreas com riscos de inundações e erosão na bacia do córrego da Biquinha. 

 

 
 

 

O relevo da bacia contribui com características intrínsecas a 

intensificação de fluxos de água em eventos chuvosos, apresentando um 

elevado gradiente altimétrico de 90 metros, com cotas variando entre 345 a 

425 metros de altitude e classes de declividades com predominância de 

valores superiores a 10% (Figura 4).  
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Figura 4 – Classes de declividade na bacia do córrego da Biquinha. 
 

 
 

 

Os solos encontrados na bacia são o Neossolo Litólico, Nitossolo 

Vermelho e Geissolo Háplico (Figura 5). O Neossolo Litólico é o mais 

representativo, recobrindo aproximadamente 73% da área, principalmente 

nas porções já urbanizadas. Esse tipo de solo apresenta algumas limitações, 

especialmente quanto a sua profundidade que não ultrapassa 50 cm, o que 

impede a implantação de infraestrutura de saneamento básico, sendo muito 

comum encontrar fossas “negras” e esgoto a céu aberto na área de 

ocorrência do mesmo. O Nitossolo Vermelho está situado na porção jusante 

da bacia sob uso rural, é um solo profundo e bem estruturado, 

caracteristicamente, seria o tipo de solo da área mais propício à ocupação 

urbana. Como o Gleissolo Háplico é encontrado apenas nas proximidades do 

leito do córrego, sua interferência quanto ao uso urbano é pequena, já que 

está disposto sobre os limites definidos para Área de Preservação 

Permanente, sendo cultivado com pastagem (Figura 2 e 5).  
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Figura 5 - Tipos de solos da bacia do córrego da Biquinha. 
 

 
 

A média pluviométrica anual para a região onde se encontra a bacia é 

de 1.611,13 mm e a maior concentração ocorre durante a primavera e o 

verão, com médias de 493,24 e 488,51 mm respectivamente, sendo janeiro, 

dezembro e outubro os meses mais chuvosos (Tabela 1). O outono e inverno 

concentram as menores médias pluviométricas, com valores entre 340,74 e 

288,64 mm consecutivamente, com destaque para agosto e julho que são os 

meses mais secos (Tabela 1). Essa variação de aproximadamente 200 mm 

entre o período sazonal mais chuvoso e o mais seco são decisivos na 

identificação da intensidade final da vulnerabilidade para cada área da bacia. 
 

Tabela 1 - Pluviosidade média de 1975 a 2011 para o município de Barbosa Ferraz - PR. 
 

Estação Mês 

Média 

Mensal 

Média 

Sazonal Estação Mês 

Média 

Mensal 

Média 

Sazonal 

 (mm) (mm)  (mm) (mm) 

Ver. 

Jan. 203,28 

488,51 Inv. 

Jul. 81,0 

288,64 Fev. 157,38 Ago. 73,1 

Mar. 127,84 Set. 134,54 

Out. 

Abr. 106,71 

340,74 Prim. 

Out. 170,72 

493,24 Mai. 132,85 Nov. 149,11 

Jun. 101,18 Dez. 173,4 

Total médio anual: 1611,13 mm 

Fonte: Instituto das Águas – SIH - Paraná. 
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Correlacionando as informações levantadas, foi possível estabelecer os 

cenários de análise temporal e espacial. Para os cenários verão e primavera e 

outono predominou a vulnerabilidade socioambiental Média (Figura 6 – A e 

B), contudo, pode-se destacar também a significativa presença da Alta 

vulnerabilidade. No cenário do inverno prevaleceu a Baixa vulnerabilidade 

socioambiental (Figura 6 – B e C). Durante as estações mais chuvosas do ano, 

primavera e verão, o aumento dos impactos socioambientais é significativo, 

não sendo verificadas áreas de Muito Baixa vulnerabilidade socioambiental. 

As áreas de Baixa vulnerabilidade socioambiental estão diretamente 

relacionadas aos setores com a cobertura pedológica de Nitossolo Vermelho, 

declividades inferiores a 5 % e isentas de riscos de alagamentos e erosão. 

As porções da bacia com restrição de vegetação, presença de solo raso 

(Neossolo Litólico) e maiores declividades, predominantemente entre 5 a 

10%, são representadas por Média vulnerabilidade socioambiental. Em alguns 

setores próximos a jusante a vulnerabilidade foi classificada como Muito 

Baixo no inverno (Figura 6 – C), pelos baixos valores de precipitação, por não 

existir impermeabilização do solo, e pela presença da vegetação arbórea. 

Nesse setor também ocorrem o Nitossolo Vermelho e declividades inferiores 

a 5 %, condições que reduzem os riscos de erosões e alagamentos ou 

acúmulo de sedimentos no leito do córrego. 

A vulnerabilidade Alta/Muito Alta foi encontrada no limite da bacia, e 

nas baixas vertentes, próximo ao médio curso. Nesse setor concentram-se as 

áreas de empréstimos de terras, retirada de rochas e a formação de depósitos 

de sedimentos nas baixadas, sendo que este último contribui para as 

inundações em eventuais períodos mais chuvosos que ocorrem durante a 

primavera e verão (Figura 6). 

Os pontos mais vulneráveis foram verificados nas proximidades do 

curso d’água desde a montante à jusante e em áreas que ocorrem à retirada 

de rochas, o empréstimo de terras e a deposição de sedimentos, 

independente do cenário sazonal observado variando apenas em intensidade 

(Figura 6). Esses problemas são maiores nos períodos de ocorrência de 

valores pluviométricos mais elevados, como na primavera e verão, e menos 

intensos no outono e inverno, em que há uma redução da pluviosidade. 

Entretanto, em todos os cenários sazonais analisados a vulnerabilidade 

socioambiental apresentou-se Muito Alta em setores da bacia sob a 

ocorrência de Neossolo Litólico, Gleissolo Háplico, declividades elevadas, 
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presença de impermeabilização do solo, áreas com risco de alagamento e 

depósito de sedimentos. 

 
Figura 6 – Vulnerabilidade socioambiental sazonal na bacia do córrego da Biquinha. 

 

 
 

CONCLUSÕES 

 

A partir da identificação e análise de diferentes cenários de 

vulnerabilidade socioambiental sazonal, há possibilidade de reversão das 

condições críticas, impostas tanto por características físicas naturais quanto 

pela ocupação humana. Com um planejamento adequado, partindo da 

revitalização da floresta ciliar e desocupação das residências nas áreas com 

risco de alagamentos e de movimentos de terra, o panorama social e 

ambiental se tornaria mais harmonioso, entre o homem e a natureza. Isso 

também dependerá muito da reivindicação da população residente e 

fiscalização do órgão público, ambos buscando a melhoria das condições 

socioambientais. A priori deve-se respeitar a Área de Preservação 
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Permanente e priorizar revitalização do curso d’água, implantar infraestrutura 

básica, principalmente o saneamento básico nos bairros Quebra-Mola e Vila 

Operária para dar melhores condições de vida à população, sobretudo 

àquelas residentes em às áreas consideradas de risco.  
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Capítulo 7 

 

 

ZONEAMENTO HIDROLÓGICO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS 

RIOS AGUAPEÍ E PEIXE, REGIÃO OESTE PAULISTA, BRASIL. 

 

Paulo Cesar Rocha
1
 

Lucinete Ferreira de Andrade
2
 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O conhecimento acerca do regime hidrológico dos rios constitui 

informação básica para a tomada de decisão em diversas áreas do 

conhecimento, sobretudo para estudiosos interessados nas questões do 

planejamento ambiental e do uso dos recursos hídricos no âmbito da bacia 

hidrográfica. No entanto, um fato que dificulta a obtenção de tais 

conhecimentos, deve-se geralmente à escassez de informações. A deficiência 

de dados e a necessidade de conhecê-los por toda a extensão da área de 

estudo, muitas vezes, impedem a realização do planejamento compatível com 

as necessidades da área de interesse. 

Por outro lado, a partir da aprovação da Lei Federal nº 9.433 de 08 de 

janeiro de 1997, passou a existir maior controle no uso dos recursos hídricos 

entre os estados que antes não possuíam políticas específicas que 

regulamentassem o uso dos recursos hídricos. Estabeleceu-se então a 

necessidade de determinação de variáveis hidrológicas a serem utilizadas na 

gestão dos recursos hídricos (SILVA JUNIOR, 2003), e a bacia hidrográfica tem 

sido utilizada como unidade de gestão dos recursos hídricos. 

 
No estudo dos recursos hídricos, a bacia hidrográfica pode ser 

considerada, em linhas gerais, um sistema físico onde a entrada de 

água é o volume precipitado e a saída é o volume de água escoado 

                                                           
1 Professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
FCT/UNESP. E-mail: pcrocha@fct.unesp.br 
2 Pós-Graduanda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT/UNESP. E-mail: 
lucineteferreira@gmail.com 
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pelo exutório e a água evapotranspirada. Em termos gerais, ela provê 

uma unidade física bem definida para estudos hidrológicos, tendo uma 

única forma de entrada (input), a precipitação, e a saída é dada pelo 

runoff na exutória da bacia, consideradas as perdas por 

evapotranspiração. Em macro-escala, como no caso de grandes bacias 

hidrográficas, o padrão de runoff e suas intensidades e sazonalidades 

poderão ser controlados, primariamente, pelos efeitos climáticos. Este 

padrão geral reflete os padrões de precipitação e circulação geral da 

atmosfera. Para comparação entre bacias hidrográficas individuais, a 

geologia, morfometria da bacia, solos e vegetação, assim como os 

aspectos climáticos, interagem entre si para determinar o padrão 

natural sazonal de variação de runoff (PETTS & FOSTER, 1990). 

 

A variabilidade do regime hidrológico é controlada por diversos 

elementos que caracterizam a bacia hidrográfica, tais como litologia, relevo, 

solos, cobertura vegetal e também por fatores climáticos, tais como 

precipitação, radiação solar e evaporação (TUCCI, 2002). Para Clarke et al. 

(2003), os fatores como a localização geográfica e/ou a altitude podem 

contribuir substancialmente nos resultados da análise do regime de vazões, 

avanços de massas de ar, eventos de precipitações locais, entre outros. 

Embora o controle dos sistemas hidrológicos seja maior nos países 

desenvolvidos, as modificações inadvertidas nestes sistemas são universais, 

em geral em função do atual modelo de apropriação da natureza pelo 

homem contemporâneo. Intervenções humanas no ciclo hidrológico podem 

ocorrer em diferentes fases. O ciclo hidrológico funciona como uma série de 

armazenagens de água (caixas d’água), ligadas por transferências. Alguns 

destes depósitos ou caixas apresentam-se como tal devido à velocidade das 

transferências, que podem ser mais demoradas (por exemplo, da água 

subterrânea) ou mais rápidas (por exemplo, os rios), que também podem 

exercer limitada função de armazenagem. Em cada ponto de intervenção 

nestes locais, podem ocorrer diferentes intensidades de impactos (DREW, 

1994). 

Geralmente os maiores impactos estão associados com a relação 

infiltração–escoamento, em função de interferências na armazenagem da 

vegetação, do solo e nos fluxos fluviais (ROCHA & ANDRADE, 2012). A perda 

de cobertura arbórea, em curto prazo, reduz a perda de água do solo por 

transpiração, pois as raízes profundas das árvores são arrancadas, bem como 

provoca maior escoamento das águas na superfície do solo, visto que a antiga 
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manta amortecedora de folhas caídas foi substituída pela terra nua. Assim, o 

mais provável é o aumento do fluxo direto da água para os rios. A figura 1 

ilustra o efeito do desmatamento no fluxo fluvial de pequenas bacias 

hidrográficas (DREW, 1994). 

 
Figura 1. Efeitos do desmatamento no fluxo de um rio. Em (a) alteração do fluxo fluvial após o 

desmatamento. Em (b) os diferentes hidrogramas após a chuva em bacias da mesma área com 

diferentes usos do solo. 

 
 

Fonte: Drew (1994). 

 

Vários estudos sobre as relações entre a variabilidade hidrológica e a 

integridade do ecossistema fluvial sugerem um paradigma do regime natural 

do rio: a completa variabilidade do regime hidrológico intra e inter-anual, e 

associada característica de periodicidade, duração, frequência e taxa de 

mudança, são críticas na sustentação da biodiversidade total nativa e 

integridade do ecossistema aquático (RICHTER et al., 1997). 

A variabilidade climática é um dos fatores preponderantes para a não 

estacionariedade dos processos que ocorram no âmbito da bacia hidrográfica 

(MELLER et al. 2005), sendo assim, muito importante na quantidade e 

qualidade das águas dos rios, bem como a variabilidade da precipitação, 

intimamente ligada à dinâmica climática que, associada a efeitos marinhos ou 

continentais pode produzir diferentes efeitos nas bacias hidrográficas.  

Em relação à variabilidade hidrológica, há uma gama de estudos acerca 

do regime hidrológico presente em muitas áreas do conhecimento pelo 

simples fato de que as mudanças climáticas têm impacto direto sobre os rios. 

Sendo assim, alguns estudiosos como Menardi Júnior (2000), Reynard et al., 

(2001), Tucci (2002), Clark et al., (2003), Hannah et al., (2006), Kingston et al., 

(2006), Macdonald et al., (2010), Araujo (2011), dentre outros, apresentam 
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discussões acerca dessa relação que é tão importante para compreender 

resultados de análises hidrológicas. 

A variável vazão específica média é uma variável hidrológica que pode 

ser utilizada nos estudos de regionalização ou zoneamento hidrológicos. Ela é 

determinada pela razão entre a vazão média em uma dada seção de medição 

e a respectiva área de drenagem (TUCCI, 2002). Esse índice deve ser utilizado 

apenas em áreas com baixa densidade de postos fluviométricos (LIMA et al., 

2008), com o auxílio de um software de SIG (Sistema de Informação 

Geográfica) e geotecnologias para a representação espacial e mapeamento. 

De acordo com Tucci (2002) existe uma tendência de redução da vazão 

específica de montante para jusante, conforme o aumento do tamanho da 

bacia e o comprimento do rio. 

O zoneamento hidrológico de uma bacia hidrográfica pode servir como 

importante ferramenta para se visualizar áreas de comportamento 

semelhante do ponto de vista do aproveitamento de água superficial, de 

forma a contribuir para um planejamento e gestão dos recursos hídricos 

superficiais. Assim como os princípios que regem o zoneamento ambiental, 

tem como objetivo o equilíbrio dos ecossistemas e a sustentabilidade dos 

recursos naturais. Neste trabalho, a proposta do zoneamento hidrológico 

superficial se refere a uma análise paralela à análise de regionalização 

hidrológica tradicional, utilizando-se das mesmas variáveis mas, contudo, 

avaliando-se períodos hidrológicos distintos. 

Considerando-se a atual discussão acerca da execução da política de 

cobrança pelo uso e concessão de outorgas dos recursos hídricos no âmbito 

do Comitê das Bacias Hidrográficas, e também o monitoramento ainda 

deficitário nos cursos fluviais dessa área, atualização dos mapas de 

regionalização e problemas com abastecimento público, este texto visa 

evidentemente apresentar uma análise de cunho geográfico das variações 

espaço-temporal do escoamento superficial, tendo como intuito servir de 

suporte aos órgãos de gestão. 

Este trabalho tem como objetivo elaborar um zoneamento hidrológico 

nas bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe. Será analisado o 

comportamento hidrológico dos rios ao longo da série histórica e 

relacionamentos com dados de precipitação na perspectiva da dinâmica 

temporal e espacial. A partir desta análise, apresenta-se uma proposta de 

zoneamento hidrológico, amparadas nos preceitos dos estudos relacionados 
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à regionalização de vazão e apoiado na premissa da existência de diferentes 

períodos hidrológicos, também já identificados em estudos anteriores. Busca 

se assim, entender essencialmente as variações na distribuição da vazão ao 

longo do tempo e espaço, tendo em vista a implementação em andamento 

de políticas públicas mais severas sobre os usos da água nessa área pelos 

órgãos oficiais.  

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

 

As bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe localizam-se na porção 

Oeste do estado de São Paulo entre as coordenadas -49.395142; e -

52.168376 longitude Oeste e -20.951768; -22.439189 latitude Sul. Por 

apresentarem algumas semelhanças nos aspectos geográfico, físico e 

socioeconômico, as bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe foram 

inseridas em um único Comitê de Bacias Hidrográficas, conforme Lei estadual 

nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991 ambas são geridas pelo Comitê das 

Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe, UGRHis 20 e 21, 

respectivamente.  

De acordo com CBH-AP (2013), a interdependência entre essas duas 

bacias hidrográficas e outras que as circundam é pequena. Ambas possuem 

maior interferência entre si, embora haja municípios que possuem parte de 

sua área inserida nos limites dessas bacias, mas não fazem parte das mesmas, 

pois suas sedes municipais estão localizadas em vertentes pertencentes a 

outras bacias hidrográficas. Assim, tais municípios são denominados 

“integrantes”, e são em maioria, aqueles localizados sobre a linha divisora 

dessas bacias hidrografias. 

A incorporação dessas bacias em único Comitê se deu especificamente 

com o intuito de se promover a discussão acerca das questões hídricas 

inerentes ao território e integração das diversas ações e atividades voltadas à 

recuperação e preservação dos recursos hídricos na área (CBH-AP, 2013). 

Juntas, as Bacias Hidrográficas do Rio do Peixe e Aguapeí possuem 

uma área de aproximadamente 21.167 km², compostas por cinquenta e nove 

(59) municípios, conforme apresentado detalhadamente por Andrade (2011). 

Limitando-se ao Norte com a Bacia do Rio Tietê, a Oeste com o Estado do 

Mato Grosso do Sul, tendo como divisa o Rio Paraná, a Leste seu limite é a 
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Serra dos Agudos e ao Sul com a bacia do rio Paranapanema (CBH-AP, 1997), 

conforme apresentado na figura 2. 

 
Figura 2. Localização da área de estudos e localização dos postos fluviométricos e estações 

pluviométricas nas bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe 

 
fonte: Andrade (2014) 

 

A produção hídrica numa bacia hidrográfica depende de vários fatores 

climáticos como precipitação, umidade, evaporação, temperatura, ventos etc. 

(TUCCI & CLARK, 1998). A topografia também é importante pela influência na 

produção de chuvas (ANDRIUCCI et al., 2002). Estas por sua vez influenciam 

diretamente no escoamento superficial e subterrâneo, conforme a velocidade 

do escoamento. No que tange especificamente os estudos hidrológicos, a 

precipitação corresponde à água proveniente da evaporação que retorna 

para as superfícies em diferentes formas, contribuindo com os volumes de 

água nos rios e reservatórios.  

De acordo com Sant’Anna Neto (1995) o padrão das chuvas no estado 

de São Paulo apresenta uma tendência de diminuição de Leste para Oeste e 

de Sul para Norte. Tais variações são influenciadas, sobretudo, pela circulação 
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geral da atmosfera, caracterizadas pela atuação das massas tropicais 

(continental e marítima). Com influência direta da onda de noroeste-sudeste 

que atinge a área do Pontal do Paranapanema e as vertentes voltadas para a 

calha do Rio Paraná.  Nessa região, os totais pluviais variam em torno de 

1.100 e 1.500 mm anuais, considerados os mais baixos do estado.  

O clima regional apresenta influências das massas de ar, tais como a 

massa Tropical Atlântica (Ta), Tropical Continental (Tc) e Equatorial 

Continental (Ec), alternando entre um período com temperaturas mais 

elevadas e altos índices pluviométricos (de outubro a março) e outro 

temperaturas amenas e menores índices pluviométricos (abril a setembro) 

(SOUZA, 2005), conforme ilustrado na Figura 3. 
 

Figura 3. Ação das massas de ar que influenciam o clima no Oeste Paulista e a área de estudo. 

 

 
 

Fonte: Boin, (2000) 

 

A figura 4 apresenta uma síntese do potencial de degradação 

baseado na criticidade dos processos erosivos nas duas bacias e suas 

subdivisões. De acordo com o diagnóstico geral do Plano de Bacias (CBH-AP, 
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2008), intensas áreas encontram-se com alta criticidade a processos erosivos, 

estando assim com alto potencial de degradação. 
 

Figura 4. Potencial de degradação nas bacias dos rios Aguapeí e Peixe nos setores alto, médio e 

baixo. 

 

 
Fonte: CBH-AP (2008) 

 

Estudos Prévios acerca do Regime Hidrológico de Rios na Bacia do Alto Rio 

Paraná 

 

As investigações sobre o comportamento hidrológico dos rios da bacia 

do Alto Paraná para o entendimento das suas variabilidades hidrológicas e 

alterações no regime dos rios foram objeto de análises em diversas pesquisas, 

tais como Clarke et al. (2003), Tucci & Clarke (1998) e Collischonn et al. (2001) 

no rio Paraguai, e por Rocha et al. (1994; 1998; 2001, 2003), Rocha (2010) no 

rio Paraná e Araujo (2011) no rio Paranapanema. Estes últimos associando 

também aos efeitos de grandes barragens. Estes trabalhos têm observado 

uma nítida alteração de magnitude no regime hidrológico dos rios a partir do 

início da década de 1970 e associaram a alteração ao efeito do controle de 

débitos pelas grandes barragens na bacia, e em parte, aos processos de uso e 

ocupação nas encostas. Nas bacias do Oeste Paulista, estudos recentes nos 
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rios Aguapeí e Peixe também têm indicado a existência de períodos 

hidrológicos coincidentes com os estudos anteriormente citados (ROCHA & 

TOMMASELLI, 2012). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E PREMISSAS CONCEITUAIS 

 

As características do fluxo fluvial apresentam variações espaciais e 

temporais. Numa determinada seção de medição, prevalecem os processos 

sazonais. 

 
O fluxo natural de um rio varia conforme a escala de tempo 

avaliada, na ordem de horas, dias, estações do ano, anos e 

adiante. No entanto, são necessários muitos anos de observação 

em uma estação fluviométrica para se descrever as características 

do padrão de fluxo de um rio, em termos de quantidade, 

periodicidade e variabilidade, que é o seu regime de fluxo natural. 

Em bacias hidrográficas que carecem de dados hidrológicos de 

série longa, as análises podem ser estendidas estatisticamente a 

partir de outra estação localizada na mesma área geográfica (POFF 

et al., 1997 em ROCHA & ANDRADE, 2012). 

 

Por outro lado, a regionalização de vazões é uma técnica utilizada para 

subsidiar a ausência de postos hidrométricos em locais com pouca ou 

nenhuma disponibilidade de dados, considerada uma ferramenta muito 

importante para o gerenciamento dos recursos hídricos (SILVEIRA, 2006), 

podendo assim, ser utilizada também nos estudos geográficos.  

Para Tucci (2002), o termo regionalização refere-se à transferência de 

informações de um local para outro, desde que dentro de uma mesma área 

geográfica ou com comportamento hidrológico semelhante. 

Foram inventariadas as estações fluviométricas com séries históricas 

longas em funcionamento e/ou que tiveram série longa de dados até 

recentemente, a partir de levantamento junto a Agência Nacional de Águas e 

ao Departamento Estadual de Águas de São Paulo/SIGRH. Posteriormente foi 

avaliada a localização das estações representativas e solicitados os dados 

hidrológicos diários e mensais, buscando contemplar os trechos alto, médio e 

baixo dos rios principais nas duas bacias escolhidas para as análises. Para as 

estações com série histórica incompleta, os dados foram estimados a partir 

de correlacionamento (neste trabalho estabelecido para R
2
 maior que 0,7) 
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através de regressão linear simples entre estações dentro da mesma área 

geográfica, conforme preconizado por Poff et al. (1997) (Quadro 1). 

 
Quadro 1 - Características dos postos fluviométricos com dados de vazão nos rios Aguapeí e Peixe 

(UGRHs 20 e 21) 

 

Código Nome do posto 
Coordenadas 

geográficas 
Município Rio 

Área de 

drenagem 

(km²) 

63100000 Nova Fatima 
21º46’49” 

49º48’33” 
Guaimbe Aguapeí 1092 

63160000 Fazenda Bom Retiro 
21º42’52” 

50º17’27” 
Luziânia Aguapeí 3670 

63165000 Rinópolis/Piacatu 
21°39'07" 

50°38'14" 
Rinópolis Aguapeí 6217 

63170100 Salto Carlos Botelho 
21º27’30” 

50º552’0” 
Rubiácea Aguapeí 7668 

63180000 Valparaiso/Adamantina 
21°25'53" 

51°00'54" 
Valparaiso Aguapeí 8643 

63140000 Macuco/Queiroz 
21°48'20" 

50°09'02" 
Queiroz Aguapeí 1428 

63650000 Bairro S. Geraldo 
22º18’0” 

50º2’0” 
Marília Peixe 734 

63670000 Avencas/Oscar Bressani 
22°16'00" 

50°08'52" 
Echaporã Peixe 1061 

63710000 Estrada do Quatá 
22º3’46” 

50º36’34” 
Tupã Peixe 2883 

63810000 Flora Rica/Emilianopolis 
21°44'38" 

51°26'41" 
Flora Rica Peixe 7422 

63700000 Varpa 
22º 4’56” 

50º 32’58” 
Tupã Peixe 2650 

63790000 Fazenda São Luiz 
21°52'48" 

51°15'53" 
Pres. Prudente Peixe 700 

Fonte: Andrade (2014). 

 

A esse respeito, cabe lembrar que as duas bacias de drenagem 

(Aguapeí e Peixe) correm por terrenos do mesmo domínio geológico - 

domínio dos arenitos do Grupo Bauru (IPT, 1981) e geomorfológico - planalto 

ocidental paulista (ROSS e MOROZ, 1997), assim como pertencem à mesma 

região climática - clima tropical alternadamente seco e úmido (MONTEIRO, 

1973), o que facilita o correlacionamento entre os dados das estações. 
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Assim, a abordagem utilizada foi a dos Índices de Alteração Hidrológica 

(IAH), proposta por Poff et al. (1997). Essa metodologia é uma importante 

ferramenta para a execução de políticas públicas e tomadas de decisão que 

possibilitem a recuperação ambiental e sustentabilidade dos cursos d’água. É 

também um método que antecede os estudos e os cálculos para o 

estabelecimento do hidrograma ecológico. 

Geralmente, os estudos sobre alterações hidrológicas dos rios se 

referem aos efeitos à jusante de uma determinada barragem. Contudo, este 

trabalho visa identificar a variabilidade interanual do fluxo e identificar 

possíveis alterações no regime hidrológico dos rios Aguapeí e Peixe, 

utilizando-se o índice (IAH) magnitude do fluxo (anual) (POFF et al., 1997; 

RICHTER et al., 1996;1997). Para tanto foram utilizados os dados de médias 

anuais das séries hidrológicas das estações disponíveis para estas bacias. 

O regime pluviométrico foi analisado qualitativamente conforme 

interpretação dos estudos de Monbeig (1984), Zavatini (1998) e Sant´Anna 

Neto (2000) e Rocha & Andrade (2012). Para análise quantitativa, foram 

utilizados os dados de precipitação de estações pluviométricas com longa 

série de dados, localizadas em diferentes posições geográficas nos trechos 

alto, médio e baixo das duas bacias hidrográficas em diferentes altitudes. Os 

dados foram obtidos a partir do acesso on-line e no site do DAEE/SIGRH-SP 

(Sistema de Gestão de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo). A análise 

destes dados possibilitou o entendimento do comportamento espacial 

sazonal e interanual da precipitação total e no auxílio à identificação dos 

períodos hidrológicos. 

De posse dos dados fluviométricos e pluviométricos, foi conduzido o 

tratamento estatístico dos mesmos. Foram utilizados testes de estatística 

básica. Foram elaboradas planilhas contendo dados de vazão média mensal e 

o cálculo de médias anuais também foi um procedimento empregado. Para as 

estações com série histórica incompleta, os dados foram estimados com base 

estatística a partir de correlacionamento estabelecido pelo coeficiente de 

determinação R²≥ 0,7, através da regressão linear simples, entre postos da 

mesma área geográfica, conforme proposto por Poff et al., (1997) e 

Macdonald et al., (2008). Os testes empregados foram medidas de dispersão, 

amplitude e desvio padrão, por tratar-se de parâmetros para descrição de 

dispersão e variabilidade (IEMMA, 1992), teste “t” Student (5%) com a função 
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de provar estatisticamente se há diferenças significativas ou não significativas 

entre duas amostras. 

Os relacionamentos obtidos permitiram discutir as alterações na 

magnitude anual do fluxo (média anual) e as possíveis relações com a 

variabilidade pluviométrica nas bacias. 

Para o zoneamento foi utilizado o relacionamento Vazão/Área. O 

índice de vazão específica média é determinado pela razão entre a vazão 

média em uma dada sessão de medição e a respectiva área de drenagem 

(TUCCI, 2002). De acordo com este autor, existe uma tendência de redução 

da vazão específica de montante para jusante, conforme o aumento do 

tamanho da bacia e o comprimento do rio.  

Nesse sentido, o zoneamento hidrológico a partir da vazão específica 

pode ser utilizado também como uma técnica para melhorar o entendimento 

e qualidade dos dados hidrológicos. Assim, a vazão específica média, variável 

a ser utilizada no zoneamento hidrológico é obtida pela equação (1): 

 

     (1) 

Onde: 

Qe, é a vazão específica média em L.s
-1

.km
-2

; 

Qm, é a vazão média mensal convertida para L.s
-1

; 

A, é a área de influência na bacia hidrográfica em km². 

 

A apresentação dos dados obtidos e do zoneamento hidrológico foi 

feita através da análise espacial das estações fluviométricas utilizadas no 

estudo, considerados três trechos das bacias, conforme a posição das 

estações no alto, médio e baixo curso dos rios principais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A variabilidade interanual e sazonal dos rios Aguapeí e Peixe. 

 

O regime hidrológico dos dois rios em estudo pode ser observado na 

figura 5 e na tabela 1. Os dois rios apresentam alteração nas suas magnitudes 

interanuais desde o início da década de 70, acompanhando o que apresentam 

os rios Paraná e Paraguai. O diferencial para o rio Paraná é que este ainda 
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apresenta um achatamento dos picos de máxima e mínima desde o início da 

década de 70, que são atribuídos ao controle de fluxo pelos barramentos 

(UHEs) a montante que iniciaram a operação coincidentemente neste período 

em diante. 

Porém, não foram observados apenas dois períodos hidrológicos, mas 

sim pelo menos três, considerando a série de dados utilizada. Um primeiro 

período até 1972; outro entre 1972 e 1984; outro a partir de 1985. Ainda é 

provável que este último período ou fase hidrológica tenha terminado em 

2001 quando um novo período hidrológico possa ter começado, contudo a 

série de dados avaliada não permite melhor detalhamento. 

Analisando-se os gráficos da figura 5 e os dados da tabela 1, nota-se 

que os dois rios apresentam um mesmo comportamento hidrológico, 

corroborando a premissa de que pertençam à mesma região climática e 

hidrológica no Oeste Paulista. 

Os resultados da análise dos gráficos indicam três períodos 

hidrológicos mais nítidos (ROCHA & ANDRADE, 2012). O primeiro 

caracterizado por menores magnitudes do fluxo e menor variabilidade 

interanual. Apresentam menores valores na magnitude da vazão, desvio 

padrão e coeficiente de variação que os valores da série completa dos dados.  

O segundo período se caracteriza por apresentar maiores magnitudes 

de fluxo e maior variabilidade interanual. Os resultados mostram maiores 

valores da magnitude da vazão média, desvio padrão e coeficiente de 

variação do que os dados da série completa.  

O terceiro período é marcado por apresentar proximidade nos valores 

de média para com o período anterior, porém com menor variância. Os 

valores de vazão média também foram superiores a media da série completa, 

porém com valores de desvio padrão e do coeficiente de variação inferiores. 

Neste período foram observados os menores valores do coeficiente de 

variação, considerando a série histórica completa e os períodos 

individualmente. 
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Figura 5. Gráficos apresentando a variabilidade das vazões médias anuais e períodos hidrológicos 

identificados em duas estações representativas das bacias dos rios Aguapeí (A) e Peixe (B). 

 

  
A  B  

 

Desse modo, em termos de variabilidade do fluxo, os desvios padrão e 

coeficientes de variação calculados indicam que a variabilidade interanual do 

fluxo teve intensidade muito maior no segundo período hidrológico, que 

compreende 1972-1984 (tabela 1). 

 
 

Tabela 1. Parâmetros estatísticos aplicados ás séries de dados das estações fluviométricas 

avaliadas nas bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe. Os dados obtidos dos valores da 

média anual de séries históricas entre as décadas de 1940 e 2004. Qm (vazões médias anuais, 

m³.s-1); DP (desvio padrão da série); CV (coeficiente de variação em %). Períodos hidrológicos 

identificados: 1 (1947-1971), 2 (1972-1984), 3 (1985-2004). 
 

Rio Aguapeí 63100000 63160000 63165000 63170100 63180000 

Qm 1948-1971 7,17 25,11 42,92 51,68 54,97 

Qm 1972-1984 12,71 41,62 71,37 86,96 95,38 

Qm 1985-2004 11,56 38,78 65,90 77,60 82,92 

σ 1948-1971 2,01 6,26 9,35 11,24 23,66 

σ 1972-1984 4,84 13,42 20,25 23,02 30,85 

σ 1985-2004 2,6 7,16 11,42 12,84 20,73 

CV 1948-1971 27,98 24,94 21,78 41,17 23,66 

CV 1972-1984 38,09 32,25 28,37 24,47 30,85 

CV 1985-2004 22,44 18,46 17,33 27,42 20,73 

Qm 1948-1971 6,15 11,80 24,66 21,52 66,37 

Qm 1972-1984 9,71 15,29 39,52 32,01 98,89 

Qm 1985-2004 8,98 12,32 32,28 28,26 80,26 

σ 1948-1971 1,46 2,62 6,22 5,0 9,67 
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Rio Aguapeí 63100000 63160000 63165000 63170100 63180000 

σ 1972-1984 3,40 4,78 12,09 11,0 18,93 

σ 1985-2004 2,33 2,50 6,39 4,03 10,18 

CV 1948-1971 23,67 22,17 25,20 23,29 17,05 

CV 1972-1984 34,98 31,23 30,6 34,28 23,68 

CV 1985-2004 25,99 20,28 19,8 14,26 14,52 
 

Fonte: Andrade (2014) 

 

Quanto às variações na sazonalidade, estas apresentam maiores valores 

nos dois últimos períodos observados (1972-1984, 1985-2004). A 

variabilidade média mensal apresentou semelhança entre o segundo e o 

terceiro período. Os valores de Vazão média sazonal mostraram-se menores 

no primeiro período do que nos demais para todas as estações avaliadas nos 

dois rios. 

Pode-se observar, ainda, que o segundo período (1972-1984) 

apresentou maior irregularidade na sazonalidade no fluxo, principalmente 

nos meses de estiagem, como mostra a figura 6. 

 

Avaliação do Regime de Precipitação 
 

Na região de estudos, a pluviosidade e a vazão média anual de longo 

período (dados de 1985) são de 1.437 mm e 402 mm, respectivamente, com 

produção hídrica média anual de 12.540 m3/s, envolvendo as sub-bacias do 

Paraguai e do Paraná em território brasileiro (DCRH/DNAEE, 1985; em 

ZAVATINI, 1998). 
 

Figura 6. Estatística das variações sazonais ao longo da série histórica e dos períodos hidrológicos 

identificados. 1, 2 e 3 são os períodos referidos no texto. A) bacia do rio Aguapeí (63160000); B) 

Bacia do rio do Peixe (63710000). 
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A carta de isoietas anuais normais (período 31-60) do Atlas 

Climatológico da América do Sul (WMO/UNESCO, 1975, em ZAVATINI, op cit), 

demonstra que a pluviosidade na bacia do Paraná situava-se entre 1.200 e 

1.600 mm, exceto no extremo oeste de Mato Grosso do Sul (Pantanal), onde 

os valores se reduzem (1.000/1.200 mm); no centro-sul do Paraná, no 

sudoeste de Minas Gerais e de Goiás (2.000 mm) e no curso superior do rio 

Paraná, onde se registraram índices mais fracos, entre 800 e 1.000 mm. 

Segundo este autor, tais características praticamente se mantiveram com a 

mesma distribuição no período 1966/1985. 

Sant'anna Neto (2000) constatou tendência de aumento das chuvas no 

Estado de São Paulo, ao comparar os períodos 1941/1970 e 1971/1993, de 

aproximadamente 10 % no segundo período, concentrados nos limites da 

bacia do Paraná. Observou pequena elevação nos valores pluviométricos e 

alteração na sazonalidade das chuvas na região de Presidente Prudente-SP, 

no Oeste Paulista, a partir da década de 1970. 

Mesmo considerando a possibilidade de aumento médio da 

pluviosidade na bacia do Paraná, tal fato, por si só, pode não explicar o 

conjunto de modificações ocorridas no regime hidrológico dos rios, como no 

caso do rio Paraná ao longo do último século, demonstrado por Rocha (2010). 

Porém, se tal possibilidade for verdadeira, é possível que as alterações 

relativas à magnitude dos índices fluviométricos estejam parcialmente 

acompanhando tal tendência e se somam aos efeitos do uso e ocupação das 

encostas e provocam alterações no regime hidrológico dos rios do Oeste 

Paulista. 

A figura 7 mostra os valores de totais pluviométricos anuais da série 

histórica para um total de 46 (valor máximo) estações localizadas dentro dos 

limites das bacias aqui estudadas, no Oeste Paulista. 

Considerando-se os valores totais interanuais, os períodos hidrológicos 

identificados nos dados fluviométricos apresentam boa correlação visual. Foi 

possível ainda se perceber os distintos períodos hidrológicos similares aos 

apresentados anteriormente. Os valores da média para o período 1947-1971 

foi de 1.182 mm (1
o
 período), 1972-1984 de 1.389 mm (2

o
 período) e 1985-

2004 de 1.305 mm (3
o
 período).  
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Figura 7. Precipitação total anual média na área das bacias dos rios Aguapeí e Peixe, Oeste 

Paulista. A) Variação interanual e média dos períodos identificados; B) número de estações 

avaliadas. 

  

A B 
 

Mudanças na intensidade e sazonalidade das chuvas observados por 

Rocha & Tommaselli (2012) também se relacionam com os períodos 

hidrológicos anteriormente apontados. Os autores observaram que o verão 

foi se tornando mais úmido e o mês mais chuvoso se deslocou de dezembro-

janeiro, para fevereiro-março ao longo das décadas. Por outro lado, 

observaram intensificação do período de estiagem, também com 

deslocamento dos meses mais secos para o inverno e primavera, que 

anteriormente era mais úmida. Outros dados associados à dinâmica 

atmosférica no hemisfério sul também apontam para alternância de ciclos 

mais chuvosos e mais secos (associados a períodos mais quentes e mais frios, 

respectivamente), como apontados por Molion (2008) baseado nos índices da 

Oscilação Decadal do Pacífico (ODP). 
 

A vazão específica média (Qe) nas bacias do rio Aguapeí e Peixe 
 

O calculo da vazão específica média foi feito considerando-se cada um 

dos períodos hidrológicos, ou seja, foram calculados valores de vazão 

específica para o período de 1948 a 1971, que corresponde ao primeiro 

período, entre os anos de 1972 e 1984 para o segundo período, e a partir de 

1985 até 2004 para o terceiro período. Os resultados apontam para um 

aumento significativo na Qe no segundo período, sendo que no terceiro 

período os valores se mantiveram próximos, mas um pouco menores (Tabela 

2, Figura 8-A). Contudo, foi observada gradativa diminuição na variabilidade 

da Qe ao longo dos períodos, indicando ainda um melhor ajuste espacial na 

variação da Qe. Estes dados indicam que houve uma maior homogeneidade 

dos valores entre as estações das bacias, conforme os períodos hidrológicos 
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foram ocorrendo (tabela 2, Figura 8-B). Percebe-se assim um melhor 

ajustamento entre a Qe e a área das estações ao longo do tempo (figura 8). 

Observa-se ainda do ponto de vista espacial, que houve maior 

variabilidade dos valores de Qe entre as estações do alto curso, 

especialmente no primeiro período, com diminuição dessa diferença nos 

demais períodos. 

 

Tabela 2. Vazão específica média (Qe) calculada conforme períodos hidrológicos nas bacias dos 

rios Aguapeí e Peixe (Qe em L.s-1.km-2). 

 

                                      Área de drenagem 

                                         (km²) 
Períodos Hidrológicos 

Qe 1947-1971 Qe 1972-1984 Qe 1985-2004 

 

Alto Curso 
734 8,38 13,23 12,23 

1061 11,12 14,41 11,61 

1092 6,57 11,64 10,59 

 

Médio Curso 
2650 8,12 12,08 10,66 

2883 8,55 13,71 11,20 

3670 6,84 11,34 10,57 

 

 

Baixo Curso 

6217 6,90 11,48 10,60 

7422 8,94 13,32 10,81 

7660 6,78 11,54 10,13 

8643 6,36 11,04 9,59 

Média das Estações  7,86 12,38 10,80 

D.P. dist. espacial  1,48 1,18 0,74 

C.V. dist. espacial  18,8 9,5 6,9 

 

 

Figura 8. Representação gráfica da variação temporal e espacial da vazão específica média nas 

bacias dos rios Aguapeí e Peixe. 

 

  

A B 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo pode se observar a existência de diferentes períodos 

hidrológicos produzidos pela variabilidade climática natural, com duração de 

cerca de 10 a 20 anos em cada período, corroborando resultados de 

pesquisas anteriores na região, os quais indicam a existência de vários 

períodos hidrológicos ao longo do último século e início deste. Este estudo 

também corrobora a afirmação de estudos anteriores na bacia do Paraná 

sobre aumento dos fluxos nos rios a partir da década de 1970. 

A identificação de alterações no regime de fluxo natural pode ser um 

instrumento eficiente na tomada de decisão quanto às estratégias para a 

mitigação dos impactos nos (eco) sistemas adjacentes. Também tem 

importância na identificação dos padrões de variabilidade climática e 

relacionamentos com os processos desencadeados nas vertentes (uso e 

ocupação) ou na própria rede hidrográfica (como a operação nas 

hidroelétricas e abastecimento público). 

Os resultados revelam alterações nos padrões espaciais da Qe. As 

estações situadas no alto curso das bacias apresentaram maior variabilidade 

nos dados nos três períodos hidrológicos, o que era esperado. Quanto aos 

padrões temporais, o primeiro período apresentou maior variabilidade nos 

valores entre os trechos alto, médio e baixo. Houve gradativo aumento da 

homogeneidade dos valores entre as estações das bacias, conforme os 

períodos hidrológicos foram ocorrendo. 

As alterações interanuais no regime hidrológico de rios são reflexo de 

duas componentes: 1) da variabilidade pluviométrica (climática), como 

processo natural na escala de tempo avaliada; 2) interferências antrópicas 

alterando a cobertura da terra, com os processos de desmatamento e 

implementação de vários ciclos de culturas e pecuária ao longo do tempo 

modificam qualitativamente e quantitativamente as relações hidrológicas na 

interface precipitação-escoamento fluvial. 

No caso específico do oeste paulista, os ciclos do café/algodão, 

pastagens e cana-de-açúcar podem ter influenciado nos padrões de variação 

e caracterização dos períodos hidrológicos observados e merecem uma 

abordagem mais detalhada num próximo momento. 

O primeiro passo a ser dado no rumo certo do planejamento dos 

recursos hídricos é incorporar os estudos (entendimento) dos regimes de 
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fluxos dos rios e suas alterações nas estratégias de manejo e reconhecer que 

alteração pode ser imposta pelas ações humanas no fluxo do rio, e resultam 

em problemas de abastecimento público e saneamento além de intensas 

mudanças geomórficas e ecológicas nestes sistemas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os problemas relacionados à degradação ambiental têm sido alvo da 

mobilização de dirigentes do setor público e de grupos representativos da 

sociedade civil. Dentre as questões ambientais, a erosão dos solos está entre 

as que causam maior preocupação (VITTE, 1997). A erosão vem gerando 

grandes prejuízos para a sociedade, através da perda tanto de solos 

agricultáveis quanto de investimentos públicos em obras de infraestrutura. O 

uso intenso do solo e o emprego sistemático de práticas agrícolas 

inadequadas, a disposição e o formato dos lotes rurais e o crescimento 

desordenado das cidades, são os fatores apontados como propulsores das 

modificações das propriedades originais do solo, e são os aspectos que 

favorecem e aceleram o aumento das perdas de solo por erosão. 
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Os solos que recobrem grande porção da região Norte e Noroeste do 

Paraná, região na qual está situado o recorte espacial dessa pesquisa, se 

desenvolveram a partir da alteração dos arenitos das Formações Adamantina, 

Santo Anastácio e Cauiá (MINEROPAR, 2001), cujo substrato geológico 

associado à elevada pluviosidade da área, resultou em solos bem 

desenvolvidos, profundos e de textura média a arenosa, portanto, pouco 

coesos, com pouca resistência à ação das águas pluviais e, 

consequentemente, mais vulnerável ao desenvolvimento de processos 

erosivos (NAKASHIMA, 2000). A área também apresenta solos oriundos da 

Formação Serra Geral, rochas basálticas que deram origem aos solos de 

textura argilosa e muito argilosa, que mesmo com menor ocorrência de 

processos erosivos, apresentam uma maior suscetibilidade nas áreas de 

maiores declividades, em coberturas pedológicas do Nitossolo Vermelho e do 

Neossolo Litólico/Regolítico (SOUZA; GASPARETTO, 2010).  

A condição mencionada acima, associada ao processo de ocupação da 

área, iniciado a partir da década de 1930, desencadeou profundas 

transformações nos sistemas pedológicos, relacionados à origem e evolução 

de intensos processos erosivos, com destaque para a erosão linear 

(BIGARELLA; MAZUCHOWSKI, 1985). Conforme afirma Maack (2012), a 

origem e a evolução desses processos podem estar correlacionadas tanto à 

fragilidade natural dos solos como ao desmatamento generalizado, 

normalmente seguido e intensificado pelo uso e manejo inadequado. 

Diante disso, é comum encontrar nas bacias hidrográficas em estudo 

vertentes que apresentam o empobrecimento dos solos, cujo processo o 

impacto da chuva atinge a superfície do terreno desagregando camadas 

superficiais dos solos e, em seguida, o material solto, rico em nutrientes e 

matéria orgânica, é removido pela ação do escoamento superficial e 

depositado nas baixas vertentes e no fundo de vales, tendo como resultado o 

assoreamento dos leitos dos rios. Christofoletti (1980) esclarece que 

naturalmente o escoamento superficial nas vertentes promove a erosão dos 

solos e o assoreamento dos cursos d’água, e explica que esse processo está 

relacionado com as características físicas do solo e da precipitação, com a 

morfologia das vertentes e em função da densidade hidrográfica, da 

rugosidade topográfica e da grandeza da bacia. 

O controle da erosão em bacias hidrográficas é de grande interesse, 

principalmente, para o planejamento de geração de energia hidrelétrica, 
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produção agrícola e qualidade da água dos mananciais. Vários autores vêm 

trabalhando com o intuito de avaliar a erosão dos solos utilizando a Equação 

Universal de Perdas de Solos (EUPS), como Prado e Nóbrega (2005), Stipp et 

al. (2011) e Souza e Gasparetto (2012) realizaram em bacias hidrográficas da 

região Norte e Noroeste do Paraná. Amplamente utilizada, a EUPS foi 

desenvolvida nos Estados Unidos por Wischmeier e Smith (1978), surgiu com 

o objetivo de indicar predições para o controle dos processos erosivos e tem 

como um dos seus fatores componentes a erosividade, denominada de fator 

R. 

A erosividade das chuvas depende de sua intensidade com e da 

energia cinética gerada pelo impacto das gotas de chuva sobre a superfície do 

solo (salpicamento). A duração das chuvas é o complemento da intensidade, 

pois é esta característica que determina as proporções do quanto e como as 

águas pluviais infiltram ou escoam superficialmente no solo, dependendo 

também de algumas características como as condições de umidade e 

porosidade do solo, comprimento de vertente e rugosidade do relevo. A 

frequência das chuvas é outro fator que interfere diretamente nas perdas de 

solos por erosão, haja vista que em intervalos muito curtos entre as chuvas, o 

teor de umidade do solo é alto, e assim as enxurradas são mais volumosas até 

mesmo em chuvas de baixa intensidade (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2012).  

Neste sentido, o estudo da erosividade é de grande relevância para o 

conhecimento e ao subsídio para a determinação do risco potencial à erosão, 

principalmente em países tropicais, que apresentam elevados valores de 

pluviosidade. A literatura indica que em regiões temperadas apenas 5% das 

chuvas são consideradas erosivas, enquanto que em áreas tropicais e 

subtropicais este valor supera os 40% (SILVA et al., 2010). 

A partir da utilização de 1600 postos e estações pluviométricas, o 

estudo de Silva (2004) indicou que o Brasil apresenta uma variação da 

erosividade entre 3116 a 20035 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

, para as regiões 

Nordeste e Norte, respectivamente. Verificou-se que cerca de 70% do 

território nacional apresenta um potencial erosivo classificado como alto ou 

muito alto e o período de maiores valores ocorre de janeiro a março. Este 

autor destaca que a região Sul apresentou as menores oscilações mensais do 

índice de erosividade, justamente pelas suas características de maior 

regularidade da marcha anual da pluviosidade. 
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A determinação do potencial erosivo da chuva no Paraná foi realizada 

por Rufino et al. (1993), que estabeleceram oito regiões isoerosivas para o 

estado e verificaram que a erosividade média anual varia de 5000 MJ.mm.ha
-

1
.h

-1
.ano

-1
, na região do Vale do Ribeira, a 12000 MJ.mm.ha

-1
.h

-1
.ano

-1
, na 

região Oeste do estado. Os resultados desta terceira aproximação 

apresentaram uma maior confiabilidade por apresentarem maiores séries 

históricas e uma distribuição espacial mais adequada de dados 

pluviométricos. 

 Utilizando-se da metodologia empregada por Rufino et al. (1993), 

Waltrick et al. (2015) atualizaram as informações da pesquisa anterior. Para 

as regiões norte e noroeste do Paraná, nas quais se situam a área da presente 

pesquisa, estes autores obtiveram valores entre 7000 a 8000 MJ.mm.ha
-1

.h
-

1
.ano

-1
, com maiores potenciais erosivos entre os meses de outubro a março.  

Dada a relevância apresentada acerca do conhecimento das 

características potencial erosivo das chuvas, objetivou-se a identificação das 

áreas e dos períodos com maiores riscos em relação ao impacto da 

erosividade na unidade hidrográfica composta pelas bacias do rio Pirapó, 

Paranapanema III e IV, visando subsidiar o planejamento territorial e 

ambiental destas áreas.  

Especificamente, esta pesquisa está alinhada ao projeto de pesquisa 

institucional e multidisciplinar “Rede de Monitoramento da Bacia do Rio 

Pirapó, Paranapanema III e IV - Análise e Monitoramento do Comportamento 

Hidrológico”, desenvolvido por diferentes setores de grandes áreas do 

conhecimento da Universidade Estadual de Maringá em conjunto com a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), com a finalidade de fornecer 

informações que possam prover o uso e manejo racional das bacias 

hidrográficas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A unidade hidrográfica Pirapó, Paranapanema III e IV localiza-se no 

Terceiro Planalto Paranaense (MAACK, 2012), entre os paralelos de 22º30’ e 

23º30’ de latitude Sul e os meridianos de 51º00’ e 53º00’ de longitude Oeste, 

regiões Norte e Noroeste do Estado do Paraná (Figura 1). A área da unidade 

hidrográfica abrange uma superfície aproximada de 1.3026 km
2
, sendo que a 

extensão individual das bacias do Pirapó,
 

do Paranapanema III e do 
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Paranapanema IV compreendem, respectivamente, 5.067 km
2
, 3.776 km

2 
e 

4.183 km
2
 (ITCG, 2014). 

 
Figura 1 - Localização da unidade hidrográfica Pirapó, Paranapanema III e IV- PR. 
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Para o desenvolvimento da pesquisa foram obtidos os dados de 

pluviosidade do período de 1976 a 2012 de trinta e cinco postos 

pluviométricos junto ao Instituto das Águas do Paraná (SIH) e de cinco 

estações meteorológicas, sendo três do IAPAR (Instituto Agronômico do 

Paraná) em Bela Vista do Paraíso, Londrina e Paranavaí, uma do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia), em Maringá, e uma do SIMEPAR 

(Sistema Meteorológico do Paraná), em Apucarana (Figura 2). 
 

Figura 2 - Localização geográfica dos postos pluviométricos e estações meteorológicas inseridas 
dentro e no entorno da área de estudo. 

 

 
 

É importante destacar que esses postos e estações meteorológicas não 

estão todos localizados dentro da área de estudo, e alguns estão situados no 

entorno das bacias hidrográficas. Estes foram utilizados tanto na busca de 

uma melhor distribuição espacial da erosividade e também para o 

preenchimento de falhas. Os dados faltantes dos postos pluviométricos e 

estações meteorológicas foram preenchidos seguindo o método de 

ponderação regional apresentado por Villela e Mattos (1975).  

Para determinar o período sazonal utilizou-se o ano civil, tendo assim 

determinado que a soma dos valores referentes a janeiro, fevereiro e março 

são os meses de verão, abril, maio e junho correspondem ao outono, julho, 

agosto e setembro compreendem o período de inverno e outubro, novembro 

e dezembro enquadram-se na primavera. Os procedimentos estatísticos 
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foram executados por meio da planilha eletrônica Microsoft Excel
32

 versão 

2013. 

O índice de erosividade da chuva utilizado na presente pesquisa foi 

calculado utilizando os dados de precipitação média mensal e média anual 

dos trinta e cinco postos pluviométricos e das cinco estações meteorológicas 

para a série temporal de 1976 a 2012. Para estabelecer os valores do índice 

de erosividade (EIm) foi utilizada a equação do tipo Y = a + bx, onde: Y = índice 

de erosão (MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

); a e b = coeficientes linear e angular, e x = 

p
2
/P (pluviosidade média mensal ao quadrado dividido pela pluviosidade 

média anual), apresentada por Rufino et al. (1993) para o Estado do Paraná, 

que identificaram oito regiões isoerosivas.  

Os valores determinados por Rufino et al.(1993) para a área de estudo 

encontram-se na região isoerosiva três (Y = 22,05 + 4,21) para a estação 

pluviométrica 5 (Bela Vista do Paraíso) e para os postos pluviométricos 1 

(Alvorada do Sul), 7 (Cambé - Prata), 32 (Porecatu), 33 (Primeiro de Maio) e 

39 (Sertanópolis) - (Equação 1), enquanto os demais trinta postos 

pluviométricos e quatro estações meteorológicas situam-se na região 

isoerosiva quatro (Y = 16,73 + 4,02) - (Equação 2). Estas atribuições que dão 

parâmetros para as seguintes equações: 

 

EIm  22,05    4,21 (
  

 
)
        

(1)            EIm  16,73   4,02 (
  

 
)
        

 (2) 

 

Onde: EIm - Índice mensal de erosividade da chuva (MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.mês
-1

); p -

Precipitação média mensal em milímetros; P - Precipitação média anual em 

milímetros; 9, 80665 – Conversão de kgf.m para MJ. 

 

Para a elaboração das cartas de distribuição erosividade foi utilizado o 

software Surfer 
33

 versão 9.0, que utiliza o método reticulado para realizar a 

interpolação de dados, com os quais irá gerar valores para a construção das 

isolinhas. A interpolação dos dados no reticulado do programa foi feita 

através do método de Kriging, considerado o mais adequado para este tipo 

de interpolação, por permitir uma representação mais adequada da 

continuidade dos fenômenos geográficos e, mais especificamente, da 

                                                           
32 Produto registrado pela empresa Microsoft Corporation. 
33 Produto registrado pela empresa Golden Software Inc. 
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erosividade, conforme apontado por Montebeller et al. (2007) e Silva et al. 

(2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A espacialização do índice de erosividade demonstrou a variabilidade 

espacial do potencial erosivo das chuvas para a área de estudo. Os setores 

sudeste e leste apresentaram os maiores valores da erosividade média anual, 

superiores a 7800 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

, com uma redução  no setor noroeste, 

que apresentou isoerodente inferior a 6400 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

. A 

distribuição das isoerodentes confirma uma tendência de maior potencial 

erosivo para os setores com as maiores altitudes, revelando a influência da 

orografia para o aumento da pluviosidade e, consequentemente, deste índice 

(Figura 2 e 3).  

Observa-se que os valores atribuídos as isoerodentes e sua 

distribuição espacial são concordantes com os estudos anteriores. Rufino et 

al. (1993) indicaram um potencial erosivo anual oscilante entre 8000 

MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

 para a região próxima a Apucarana, que compreende a 

porção mais elevada da unidade hidrográfica, a 6000 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

 

para a porção de menores cotas altimétricas no setor extremo noroeste. Os 

resultados de Waltrick et al. (2015) mostraram que os setores norte e 

noroeste apresentam uma erosividade média anual que oscila entre 8000 

MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

, para os setores mais elevados da porção sul da unidade 

hidrográfica Pirapó, Paranapanema III e IV, a 7000 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

, para 

o setor noroeste da unidade hidrográfica nas proximidades da foz do rio 

Paranapanema. 
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Figura 3 - Distribuição espacial da erosividade média anual (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1) para a unidade 

hidrográfica Pirapó, Paranapanema III e IV - PR. 

 

 
 

A variação espacial do índice de erosividade para a escala sazonal 

demonstrou que as estações com os maiores valores deste parâmetro são o 

verão e a primavera, que somadas concentram 70,2% da erosividade média 

anual (Figura 4). O verão é período do ano com o maior potencial erosivo para 

as chuvas, com uma média de 2753,6 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1

 e que 

corresponde a 37,6% do total anual, sendo que os valores máximos de 

erosividade são encontrados no setor leste, com isoerodentes superiores a 

3100 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1

, enquanto que o setor noroeste apresenta os 

menores valores das isoerodentes, com médias inferiores a 2200 MJ.mm.ha
-

1
.h

-1
.sazonal

-1
. Com uma erosividade média de 2392,6 MJ.mm.ha

-1
.h

-1
.sazonal

-

1
, que representa 32,7% do potencial erosivo total anual, a primavera 

apresentou potencial erosivo superior a 2800 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1

 para o 

setor nordeste da unidade hidrográfica, ao passo que os setores noroeste e 

central obtiveram um índice inferior a 2200 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1

 (Figura 

4). 

As duas sazonalidades de menor potencial erosivo são o inverno e o 

outono, pois apresentam juntas 29,8% do potencial erosivo anual. O inverno 

apresenta um potencial erosivo médio de 888,4 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1

, 

correspondente a 12,1% do total anual, com as maiores isoerodentes 

verificadas nos setores oeste, sul e leste, superiores a 900 MJ.mm.ha
-1

.h
-
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1
.sazonal

-1
, e com os menores valores das isoerodentes no setor norte, com 

médias inferiores a 700 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1

. O outono apresentou uma 

média do índice de erosividade de 1291,9 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1

, que se 

refere a 17,7% do total anual, com as maiores médias verificadas nos setores 

sul e nordeste, superiores a 1.400 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1

, e as menores 

isoerodentes no setor norte, inferiores a 1100 MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.sazonal
-1 

(Figura 4). 

 
Figura 4 - Distribuição espacial da erosividade média sazonal (MJ.mm.ha-1.h-1) para a unidade 

hidrográfica Pirapó, Paranapanema III e IV - PR. 

 

 
 

A distribuição sazonal das isoerodentes é semelhante aos resultados 

identificados por Waltrick et al. (2015), que ressaltaram que o Estado do 

Paraná apresenta uma redução da erosividade em todas as regiões no 

período do outono e inverno e também a redução da intensidade 

pluviométrica. Inversamente, o período de verão e primavera apresenta um 

aumento significativo das alturas pluviométricas e, consequentemente, do 

potencial erosivo das chuvas. Essa variação do potencial erosivo sazonal está 

diretamente ligada às características da dinâmica atmosférica regional, uma 

vez que o verão e a primavera apresentam a atuação conjugada de 

mecanismos atmosféricos intertropicais com extratropicais, enquanto que a 
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geração de chuvas no outono e inverno está mais restrita à participação de 

sistemas extratropicais. 
 

CONCLUSÕES 
 

Os estudos acerca do potencial erosivo das chuvas permitem avaliar a 

participação da ação ativa da pluviosidade para o desenvolvimento de 

processos erosivos. Especialmente, as regiões de clima tropical e subtropical 

apresentam o maior percentual de ocorrência de chuvas erosivas, tendo em 

conta as características de formação e geração de chuvas para esses domínios 

climáticos.  

Os resultados obtidos permitiram compreender e analisar a 

variabilidade espaço-temporal da erosividade na unidade hidrográfica Pirapó, 

Paranapanema III e IV. O efeito orográfico mostrou-se bastante significativo 

para a espacialização da erosividade média anual. O verão e a primavera 

concentram em média 70% do potencial erosivo anual para a unidade 

hidrográfica, demonstrando que esse corresponde ao período que apresenta 

os maiores riscos ao desencadeamento de processos erosões e, portanto, 

indicando que as atividades associadas ao uso e manejo do solo mantenham 

o maior grau de proteção aos solos nestas estações do ano. Os setores sul, 

sudeste e leste são aqueles que requerem, de modo geral, a maior atenção 

por apresentarem o maior potencial erosivo. 
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Capítulo 9 

 

 

ABORDAGEM PROBABILÍSTICA PARA VALORES DE CURVA NÚMERO 

NA BACIA DO RIO CAPIVARA, BOTUCATU-SP, POR MEIO DE 

MODELAGEM ESPACIAL DINÂMICA VISANDO ANALISAR ÁREAS 

SUSCETÍVEIS A EROSÃO HÍDRICA LAMINAR 
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35
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36

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vários problemas ambientais são decorrentes da falta de 

planejamento do uso da terra em áreas urbanas e rurais, como por exemplo, 

a erosão hídrica e o assoreamento de rios e reservatórios, que causam forte 

impacto negativo nos recursos hídricos, além da grande perda de solos férteis 

por erosão laminar, sobretudo aqueles causados pela influência antrópica no 

meio físico.  

Para a agricultura, a erosão do solo constitui a grande causa da 

degradação acelerada dos solos. As enxurradas, provenientes das águas de 

chuva que não ficaram retidas sobre a superfície, ou não infiltraram, levam 

partículas de solo em suspensão e elementos nutritivos essenciais em 

dissolução (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2005). 

A erosão causada pelas águas pluviais (erosão hídrica) ocorre sobre 

grande parte da superfície terrestre, destacando-se como um dos maiores 

responsáveis pela modelagem do relevo. É especialmente atuante nas regiões 

                                                           
34 Geógrafo, Profº Dr. do Instituto de Ciências da Natureza, Universidade Federal de Alfenas - 
Unifal, campus de Alfenas, MG. Email: pisanigeo@gmail.com     
35  Geógrafo, Doutorando em Geografia, FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente. E-
mail: julio@ourinhos.unesp.br 
36 Geóloga, Profa. Dra. do Departamento de Geologia Aplicada, IGCE/UNESP – Rio Claro. E-

mail: psriedel@rc.unesp.br  
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tropicais, onde o índice pluviométrico é alto em períodos concentrados do 

ano (GUERRA, 1999).  

De acordo com Silva et al., (2004) as águas pluviais possuem um papel 
ativo na dinâmica da erosão hídrica e pode ocorrer de diferentes maneiras. 
Dentre elas, podem-se destacar duas: I) a primeira é a erosão linear, que 
ocorre de maneira localizada, sendo possível sua visualização a partir do 
surgimento de ravinas e voçorocas; II) a segunda vem a ser a erosão laminar, 
que acontece a partir da retirada gradativa de camadas dos solos pelo 
escoamento superficial, diminuindo sobremaneira sua capacidade produtiva. 
Ainda de acordo com os mesmos autores, ambas as formas de erosão podem 
ocorrer ao mesmo tempo e em intensidades variadas, sendo que a erosão 
hídrica mais comum é a laminar, que ocorre em grandes áreas com pouca 
vegetação, pastagens degradadas e áreas com presença de solos expostos. 
Ela é imperceptível na maioria das vezes, pois remove uma camada fina e 
relativamente uniforme do solo pelo escoamento superficial. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da utilização de ferramentas 

que auxiliam de maneira efetiva a análise e monitoramento de áreas 

suscetíveis aos processos erosivos e geradoras do escoamento superficial, 

como a modelagem a partir da abordagem probabilística com a geração de 

cenários prospectivos. Dentre as abordagens mais utilizadas, destacam-se 

aquelas que correlacionam a influência de diferentes variáveis como solos, 

relevo, além de distância das redes de drenagem e rodovias. É possível, por 

exemplo, a realização de simulações de cenários de áreas com maiores ou 

menores potenciais de infiltração e escoamento superficial, que podem 

apresentar diferentes valores de Curva Número.    

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1989), os valores de Curva 

Número (CN) correspondem a uma relação hidrológica entre tipos de uso da 

terra e tipos de solo e representam um importante indicativo para verificação 

da capacidade de infiltração (valores próximos a 1) e escoamento superficial 

(valores próximos a 100), úteis para o monitoramento de áreas suscetíveis ao 

processos erosivos.   

No presente trabalho foi realizada uma simulação das mudanças de 

uso da terra entre os anos de 1987, 1997 e 2007, com cenários prospectivos 

para 2017 associando-as aos valores de Curva Número na bacia do rio 

Capivara, município de Botucatu-SP, buscando monitorar e compreender a 

relação entre as mudanças no uso e cobertura da terra e os cenários de 

infiltração e escoamento superficial no período analisado, a partir do método 
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da Curva Número . Desta forma, este trabalho subsidia um melhor 

planejamento do uso da terra para áreas agrícolas, levando em consideração 

o ambiente da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão 

dos recursos hídricos.  

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente trabalho foi realizado na bacia do Rio Capivara, localizada 

no município de Botucatu (SP), região centro-oeste paulista, distante 220 km 

da capital São Paulo, cuja área total é de 222,18 km
2
. 

O Rio Capivara é um afluente da margem esquerda da bacia do Rio 

Tietê e sua bacia foi selecionada por apresentar atributos naturais que 

merecem atenção, tais como seu relevo, constituído pela morfologia de 

Cuesta, pela fragilidade de seus solos, além da importância de seu recurso 

hídrico, com aptidão potencial de abastecimento de água para a região, e 

pelo fato de se inserir em uma importante área de recarga do Sistema 

Aquífero Guarani. Além disso, na região predominam as erosões hídricas 

laminares, que não são facilmente identificáveis.  

Em decorrência desse processo, cada vez mais extensas áreas de solos 

cultiváveis são perdidas a cada episódio de chuva, do que decorre também 

um aumento do aporte de sedimentos para a rede de drenagem. No caso da 

área de estudo, o aporte acelerado de sedimentos pode comprometer a 

capacidade do reservatório de Barra Bonita - SP, responsável pela geração de 

energia para uma região relevante do estado. A Figura 1 apresenta a área de 

estudo compreendida no município de Botucatu-SP.  

 

 

 

 

 
  



174 - Allan Leon Casemiro da Silva, Sandra Medina Benini e Leonice Seolin Dias (Orgs)  

Figura 1. Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Pisani (2014) 

 

Segundo o mapa de solos da área de estudo, elaborado por Piroli 

(2002), na escala de 1:30.000 (Figura 2), ocorrem na região os seguintes solos: 

Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos, Gleissolos Háplicos, Latossolos 

Vermelho-Amarelo Distróficos, Latossolos Vermelhos Distroférricos, 

Latossolos Vermelhos Distróficos, Neossolos Litólicos Eutróficos e Neossolos 

Quartzarênicos Órticos. 
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Figura 2. Mapa de solos da bacia do rio Capivara. 

 
Fonte: Adaptado de Piroli (2002). 

 

A rede de drenagem (Figura 3) apresenta córregos de primeira a 

quinta ordem, a partir das definições de Strahler (1952). No reverso da Cuesta 

de Botucatu (áreas mais altas, com cotas 750 a 913 metros e solos 

intemperizados, apresentadas em vermelho) e nas regiões de frente de 

Cuesta, (cotas altimétricas compreendidas entre 650 a 750 metros e solos 

rasos, pouco evoluídos), a drenagem apresenta maior densidade. Nas cotas 
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compreendidas entre 450 a 650 metros localiza-se a Depressão Periférica 

Paulista (em azul). Neste compartimento de relevo, os solos são em geral 

mais suscetíveis à erosão em função da textura arenosa e a densidade de 

drenagem é menor. 

 
Figura 3. Mapa hipsométrico da bacia do Rio Capivara. 

 
Fonte: Pisani (2014). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

  

Para a obtenção do cenário multitemporal de escoamento superficial, 

foram realizadas as seguintes etapas:  

 

ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE USO E COBERTURA DA TERRA E DOS VALORES 

DE CN 

Para a elaboração dos mapas de uso e cobertura da terra, foram 

utilizadas três imagens orbitais Landsat 5 TM dos anos de 1987, 1997 e 2007 

registradas com base nas cartas topográficas do IGC utilizadas na pesquisa 

(citar a fonte das cartas do IGC e colocá-las nas referências). Foram 

consideradas as seguintes classes de uso e cobertura da terra: 1 – Mata 

nativa; 2 – Pastagem; 3 – Área urbana; 4 – Cana de açúcar; 5 – Silvicultura; 6 – 

Citricultura. As imagens utilizadas foram as seguintes: Landsat 5, sensor 

Thematic Mapper, órbita: 220, ponto: 076, resolução de 30 m, datas:  15 de 

julho de 1987, 08 de junho de 1997 e 20 de junho de 2007, ambas obtidas do 

Catálogo de Imagens do INPE. 

A interpretação das imagens para a obtenção dos dados de uso e 

cobertura da terra foi realizada inicialmente por meio da técnica de 

segmentação, no software ENVI EX (RSI, 2009), a partir do módulo Feature 

Extraction, no qual são definidos os limiares de segmentação (scale level) e 

união de segmentos com características parecidas (merge level). Utilizou-se 

como base para a interpretação as composições coloridas 5B4R3G, 

devidamente contrastadas e processadas no programa ArcGis 10 (ESRI, 2011). 

Os polígonos gerados na segmentação foram sobrepostos às composições 

coloridas e a interpretação foi realizada de forma visual por meio da 

rotulação dos polígonos gerados no software ENVI. Em seguida, cada 

polígono gerado foi rotulado com as classes de uso e cobertura, constituindo 

uma feature class de uso da terra.   

Cumpre destacar que este método é baseado na experiência empírica 

do analista com a área de estudo, o qual extrai as informações de uso e 

cobertura da terra com base nas características das imagens, como: textura, 

forma, tamanho e padrões. Por essa razão, para este trabalho, optou-se pelo 

método de interpretação visual.  

Para a elaboração dos mapas com os valores de CN, foi utilizada a 

ferramenta de álgebra de mapas Raster calculator do ArcGIS, com as funções 
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de multiplicação dos mapas de uso e cobertura da terra dos períodos 

analisados e do mapa de solos da área de estudo. A cada área obtida foi 

atribuído um valor numérico cujos valores variam de 0 a 100, ou seja, de uma 

cobertura permeável (valor 0) até uma cobertura totalmente impermeável 

(valor 100), de acordo com os grupos hidrológicos de cada solo, categorizados 

de A (muito arenoso, alto potencial de infiltração e baixo escoamento) a D 

(extremamente argiloso com baixo potencial de infiltração e alta taxa de 

escoamento), de acordo com a USDA-SCS (1973), adaptados para os solos do 

estado de São Paulo por Lombardi Neto et al. (1989), que se assemelha às 

proposições norte-americanas, porém com o acréscimo de alguns solos 

arenosos no grupo D e alguns solos argilosos no grupo A, conforme a Tabela 

2. É importante ressaltar que os valores foram obtidos para cada pixel. O 

Quadro 1 ilustra a característica de cada grupo hidrológico. 
 

Quadro 1. Grupos hidrológicos dos solos do estado de São Paulo 

 

Grupo A 

Incluem solos com alta taxa de infiltração, mesmo quando completamente 

molhados e com alto grau de resistência e de tolerância a erosão. 

Normalmente, são profundos ou muito profundos, porosos, com baixo 

gradiente textural, menor que 1,20, argilosos ou mesmo muito argilosos, 

desde que a estrutura proporcione alta macroporosidade em todo o perfil, 

resultando em solos bem drenados ou excessivamente drenados.  

Grupo B 

Compreendem os solos com moderada taxa de infiltração, mesmo quando 

completamente molhados ou com alta taxa de infiltração, mas com moderada 

resistência e tolerância à erosão. São normalmente profundos, com relação 

textural entre 1,20 e 1,50.  

Grupo C 

Enquadram-se os solos com baixa taxa de infiltração mesmo quando 

completamente molhados, com baixa resistência e tolerância à erosão. São 

normalmente profundos ou moderadamente profundos, com relação textural 

maior que 1,5 comumente apresentando transição textural abrupta. 

Grupo D 

Possuem solos com taxa de infiltração muito baixa, mesmo quando 

completamente molhados e grau de resistência à erosão muito baixo. São 

normalmente rasos e/ou permeáveis, ou então, com mudança textural 

abrupta aliada à argila de alta atividade, ou ainda, com camada de 

impedimento à infiltração de água.   

Fonte: Lombardi Neto et al. (1989). 
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Os valores CN das classes de uso da terra para cada tipo de solo e 

grupo hidrológico correspondente, propostos por Setzer e Porto (1979), são 

apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Valores CN para as classes de uso e cobertura da terra,  tipos do solo e grupos 

hidrológicos 

Classes de uso cobertura da 

terra 

Tipos de solo e grupos hidrológicos 

RQ (A) LV (B) PV (C) Gx (D) 

Mata Natural 18 25 58 70 

Pastagem 60 66 81 87 

Área urbana 100 100 100 100 

Cana-de-açúcar 50 60 75 83 

Silvicultura 25 36 64 75 

Citricultura 39 60 73 78 

Fonte: Setzer e Porto (1979). 

 

ENTRADA DOS DADOS NO MODELO DINAMICA EGO 
 

A modelagem da dinâmica do uso e cobertura da terra da área de 

estudo foi realizada no período de simulação de 1997 para 2007, e com os 

resultados da calibração e validação estatística descritos a seguir, foram 

prospectados cenários para 2017. A imagem de 1987 serve como base para 

uma análise multitemporal, que avaliou as mudanças no uso e cobertura e o 

escoamento superficial entre esse período e 2017 (30 anos). A síntese da 

modelagem e simulação no Dinamica EGO pode ser conferida na Figura 4. 
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Figura 4. Etapas da modelagem e simulação no Dinamica EGO para o presente trabalho. 
 

  
Fonte: Pisani (2014) 

 

O modelo Dinamica EGO, desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento 

Remoto - CSR da Universidade Federal de Minas Gerais, é um programa que 

utiliza um modelo com base no paradigma de autômatos celulares, 

implementado por meio de algoritmos empíricos de alocação do uso do solo, 

e a natureza de sua interface gráfica baseia-se na teoria de grafos 

direcionados (SOARES-FILHO et al., 2009).  

O modelo Dinamica EGO, desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento 

Remoto - CSR da Universidade Federal de Minas Gerais, é um programa que 

utiliza um modelo com base no paradigma de autômatos celulares, 

implementado por meio de algoritmos empíricos de alocação do uso do solo, 

e a natureza de sua interface gráfica baseia-se na teoria de grafos 

direcionados (SOARES-FILHO et al., 2009).  

Por definição, o funcionamento de autômatos celulares consiste em 

um arranjo n-dimensional de células em que o estado de cada célula depende 

diretamente de seu estado prévio e de um conjunto de regras de transição, a 

partir de relações de vizinhança contígua (vizinhança de Moore), sendo todas 

as células atualizadas simultaneamente a passos discretos de tempo. O 
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algoritmo que faz as células interagirem localmente é conhecido como regra 

local do autômato celular (STRAATMAN et al., 2001). Os operadores 

responsáveis pela realização das tarefas são chamados de functores 

(functors).  

 

CALIBRAÇÃO DO MODELO 

 

A calibração tem o objetivo de selecionar o melhor conjunto de 

variáveis de entrada e parâmetros internos do modelo dinâmico, a fim de 

produzir o melhor ajuste entre os dados levantados e a realidade observada 

(VALENTIN, 2008).  

Para o presente trabalho utilizou-se do método de Pesos de Evidência 

(BONHAM-CARTER, 1994), o qual se baseia no teorema de probabilidade 

condicional Bayesiana e foi utilizado originalmente na área de prospecção 

mineral para avaliar as condições de ocorrência de jazidas minerais. No 

presente estudo, foi calculada a probabilidade de mudança de uso e 

cobertura da terra a partir da influência de um conjunto de variáveis.   

Delaneze (2011) ressaltou que os pesos de evidência são aplicados no 

Dinamica EGO após a categorização dos mapas de variáveis contínuas. Neste 

processo, a preservação da estrutura dos dados é essencial. Para este 

objetivo, o Dinamica EGO utiliza um método adaptado de Agterberg e 

Bonham-Carter (1990) e Goodacre et al. (1993), no qual os intervalos são 

calculados de acordo com a estrutura dos dados. Posteriormente, são 

aplicados os intervalos de categorização e, por último, calculados os pesos de 

evidência. É importante observar que os valores positivos são obtidos para 

variáveis que favorecem determinada transição, ao passo que valores 

negativos indicam baixa probabilidade de transição, e valores próximos a zero 

são obtidos para variáveis que não exercem efeito sobre a transição. 

No presente trabalho, foram utilizadas as variáveis que mais ajudaram 

a explicar as mudanças dos cenários de uso e cobertura na área de estudo, 

sendo as seguintes: a) Contínuas - altimetria (MDE), declividade, distância 

euclidiana à rede de drenagem, distância euclidiana às principais rodovias e 

distância euclidiana às estradas vicinais; b) Categórica – Tipos de solo. A 

Figura 5 ilustra as variáveis utilizadas para calibração da modelagem. 
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Figura 5. Variáveis utilizadas para a calibração do modelo 

 
Fonte: Pisani (2014). 

 

TESTES DE VALIDAÇÃO 

 

Existem diversos métodos desenvolvidos para validação de 

similaridade entre mapas baseados na comparação da vizinhança. Entre os 

métodos existentes, destacam-se Pontius (2002), Power et al. (2001) e Hagen 

(2003). De acordo com Batty (1976), os testes de validação podem ser 

entendidos como mecanismos de análise para se verificar se os modelos 

refletem ou não a realidade no grau desejado. 

Soares Filho et al. (2009) afirmaram que os modelos espaciais 

necessitam uma comparação dentro de um contexto de vizinhança, uma vez 

que mapas que não coincidem exatamente podem mostrar padrões espaciais 

similares dentro de uma determinada vizinhança do pixel. Para isso, Hagen 
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(2003) desenvolveu métricas, incluindo o Kfuzzy, considerado como 

equivalente à estatística Kappa, e a similaridade fuzzy, que leva em 

consideração a incerteza da localização de uma categoria dentro da 

vizinhança de uma célula. O Dinamica EGO emprega o método de decaimento 

exponencial e constante, utilizado neste estudo, o qual consiste em uma 

adaptação do método de Hagen (2003) por Soares-Filho et al. (2009) sem a 

utilização de mapas diferença e baseia-se no conceito de “fuzziness of 

location” (dubiedade de localização), em que a representação de uma célula é 

influenciada por ela mesma e, em menor proporção, pelas células vizinhas.  

Na presente pesquisa, a validação do modelo foi obtida por meio do 

índice de similaridade fuzzy, no qual são comparados os mapas finais 

simulados e reais. Os períodos analisados para a calibração foram 1997 – 

2007, tendo sido inserido os mapas real e simulado de 2007. Nesse caso 

foram observadas as semelhanças e diferenças entre os mapas pelo 

intérprete. Se eles estiverem muito diferentes, volta-se à fase de calibração e 

novas simulações, até que estes sejam os mais semelhantes possíveis. 

Uma vez calibrado o modelo utilizando-se os mapas reais e 

simulados dos anos em que se têm ambos os dados, realizou-se a simulação 

dos períodos futuros de uso e cobertura da terra que, após serem cruzados 

com os mapas de solos, geraram os mapas simulados dos valores de Curva 

Número para períodos futuros, ou seja, as classes de mesmo uso da terra e 

grupo hidrológico foram reclassificadas em valores CN correspondentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

VALIDAÇÃO DO MODELO E GERAÇÃO DE CENÁRIOS NO DINAMICA EGO 

 

As validações do modelo no período de simulação 1997 – 2007, por 

meio do método de similaridade fuzzy (Figura 6), para apoiar os cenários 

prospectivos (2007 – 2017) apontaram que o valor de similaridade obtido a 

partir da calibração e simulação numa janela de 5 × 5 pixels foi de 

aproximadamente 60 %, para os mapas de uso e cobertura da terra da bacia 

do Rio Capivara os quais, juntamente com os mapas de solos, compuseram os 

valores de CN, explicados anteriormente.  
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Figura 6. Resultado da validação para a simulação 1997-2007. 

 

 
Fonte: Pisani (2014). 

 

Com a calibração do modelo, realizada com as variáveis contínuas e 

categóricas, foram gerados os cenários prospectivos de uso e cobertura da 

terra e de escoamento superficial da área estudada. As Figuras 7 e 8 ilustram 

os usos e coberturas da terra da área de estudo no período analisado. 
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Figura 7. Mapas de uso e cobertura da terra da bacia do Rio Capivara dos anos de 1987 e 1997. 

 

 
 

Figura 8. Mapas de uso e cobertura da terra da bacia do Rio Capivara dos anos de 2007 e 

simulado para 2017. 
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A evolução do uso e cobertura da terra nos anos analisados pode ser 

observada na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Área (km²) das classes de uso e cobertura da terra na bacia do Rio Capivara entre os 

anos de 1987, 1997 e 2007 e simulação para 2017. 

 

Classes de uso e 

cobertura da terra 
1987 1997 2007 2017 (simulação) 

Mata nativa 68,81 64,93 56,69 51,38 

Pastagem 135,02 131,50 91,77 74,64 

Citricultura 0,95 3,37 19,16 26,18 

Cana-de-açúcar 1,5 2,52 4,64 3,71 

Silvicultura 19,23 18,58 48,09 62,78 

Área Urbana 0,81 1,41 1,95 3,57 

 

Em relação ao desflorestamento da área, é possível afirmar que nos 20 

anos de análise houve uma perda de 10,03 km
2
 de mata nativa e cenário 

prospectivo de perda de mais 5,31 km
2
 até 2017. Entretanto, é importante 

ressaltar que a maior intensidade desse fenômeno deu-se entre os anos de 

1997 e 2007, com uma perda de 8,24 km
2
 em relação aos 1,79 km

2
 perdidos 

entre os anos de 1987 e 2007. Um decréscimo considerável também pode ser 

verificado na classe pastagem, que perdeu aproximadamente 40,38 km
2
 nos 

20 anos analisados, porém com uma perspectiva de perda de mais 17,13 km
2
 

até 2017. Esse fato pode ser explicado, em grande parte, pelo aumento de 

área de outras classes de cobertura existentes nos 10 últimos anos 

analisados, principalmente a silvicultura e a citricultura, que apresentaram 

um aumento de área de 29,51 km
2
 para silvicultura e 15,79 km

2
 para 

citricultura nesse período nas áreas centrais da bacia, correspondentes a 150 

% e 1.916 %, respectivamente.  

Em relação às outras classes (área urbana e cana-de-açúcar), houve 

um aumento pouco significativo na área de estudo, sendo que a classe cana-

de-açúcar foi a que sofreu a maior expansão, tendo um aumento de 2,74 km
2
 

entre 1988 e 2007, e de 2,12 km
2
 nos últimos 10 anos analisados, porém com 

um recuo de 0,93 km
2
 nos cenários prospectivos para 2017. A classe “área 

urbana” apresentou pouco crescimento nos últimos 20 anos, porém para 

2017, com os cenários prospectivos, apresenta um aumento de 1,62 km
2
, em 

direção às áreas próximas à cuesta, caracterizando uma situação de alerta 

para a possível ocupação dessas regiões de proteção ambiental. 
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Cabe destacar a existência do fenômeno da expansão da citricultura no 

interior do estado de São Paulo nos últimos 20 anos, inclusive na área de 

estudo, com um aumento de área em torno de 13,6 vezes. Além do aumento 

da rentabilidade econômica, com grande demanda de mercado, essa 

expansão explica-se também por essas áreas ainda não terem tido registro do 

Greening e do Cancro Cítrico, as principais doenças relacionadas à citricultura 

nesse período. A Figura 9 ilustra a evolução do uso e cobertura da terra entre 

1987 a 2007 com simulação para 2017 na bacia do Rio Capivara. 
 

Figura 9. Evolução do uso e cobertura da terra na bacia do Rio Capivara no período 1987 – 2017 

 

 
Fonte: Pisani (2014). 

 

Posteriormente foram elaborados os mapas com os valores de CN, 

ilustrados por meio das figuras 10 e 11: 
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Figura 10. Mapas de CN para os anos de 1987 e 1997. 
 

 
 

Figura 11. Mapa de CN para o ano 2007 e simulação para 2017. 
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Nas Figuras 8 e 9 é possível verificar um aumento das manchas com 

altos valores de CN em vermelho, nas regiões a sudoeste da bacia, ocupadas, 

principalmente, pela área urbana onde, na verdade, existe o aumento de 

superfícies impermeabilizadas com pavimentação e outros materiais 

construtivos e, por consequência, das regiões com altos valores de 

escoamento superficial, ou seja, com maiores volumes e velocidades do fluxo 

de escoamento das águas pluviais, que são, em grande parte, responsáveis 

pela erosão hídrica. Notou-se o mesmo processo nas áreas de várzea. É 

imprescindível que a mata nativa seja preservada nestas áreas, uma vez que 

elas apresentam alta suscetibilidade à erosão. 

Em contrapartida, notou-se uma diminuição das manchas com valores 

médios de escoamento (em amarelo), que foram gradativamente substituídas 

por manchas com baixos valores (em verde), tanto nas áreas centrais como 

nas áreas ao norte (a jusante) da bacia. Esse fenômeno é, em grande parte, 

explicado pela mudança dos índices de CN que, na verdade, refletem as 

mudanças do uso e cobertura da terra, principalmente pastagens degradadas 

que deram espaço para as classes de silvicultura e citricultura. 

As áreas com manchas mais avermelhadas, que se concentram, 

sobretudo nas áreas urbanas da bacia, próximas às áreas de cuesta, sugerem 

maiores cuidados e restrições ao uso e ocupação por apresentar maior 

suscetibilidade à erosão hídrica laminar, em decorrência, entre outros 

fatores, da diminuição de vegetação nativa, as quais foram substituídas por 

áreas impermeabilizadas.   

Notou-se também uma expressiva expansão urbana entre os períodos 

1987 a 2007 e com mais probabilidade de expansão para 2017. Este cenário 

implica particularmente num aumento das manchas relacionados de médios a 

altos valores de escoamento superficial em direção às áreas de cuesta 

principalmente em função do aumento de superfícies impermeabilizadas 

típicas de áreas urbanizadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir do método de Pesos de Evidência e Autômatos Celulares, 

implementado no Dinamica EGO, foi possível realizar a calibração e simulação 

do modelo de maneira criteriosa, considerando, entre outros fatores, a 

validação satisfatória do modelo com o índice de similaridade fuzzy, com as 
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comparações dos mapas finais reais e simulados das mudanças do uso e 

cobertura da terra e escoamento superficial, mostrando-se dessa forma como 

metodologia viável, podendo ser utilizada em outras áreas, como importante 

subsídio à conservação dos recursos hídricos. 

Com relação à área de estudo, de forma geral, foi possível constatar 

que as maiores alterações de uso da terra no cenário simulado para 2017 se 

concentram nas áreas centrais da bacia, principalmente em razão do 

crescimento das classes silvicultura e silvicultura que gradativamente vem 

substituindo a classe pastagem, implicando na diminuição das manchas 

associadas a altos valores de escoamento superficial e de CN, principalmente 

nas áreas à jusante da bacia. Verifica-se, portanto, uma associação direta 

entre as mudanças no uso e cobertura da terra e o escoamento superficial 

(runoff) na bacia que podem indicar quais áreas são mais propensas aos 

fenômenos de erosão hídrica. 
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Capítulo 10 

 

 

DESAFIOS DA GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NO MEIO URBANO  
 

Sandra Medina Benini
46

 

Encarnita Salas Martin
47

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As cidades no Brasil, assim como muitas das cidades de países em 

desenvolvimento atravessam dificuldades relacionadas ao inadequado e 

desordenado processo de expansão urbana, onde sobressaem as deficiências 

em infraestrutura, a alta concentração demográfica e consequentemente a 

degradação e dilapidação do meio natural. Certamente os dilemas e desafios 

decorrentes do acelerado crescimento urbano são complexos e de difíceis 

equacionamentos. 

Segundo Mota (2003), o intenso processo de urbanização tem 

provocado alterações no ciclo hidrológico dos assentamentos humanos como: 

aumento da precipitação; redução da evapotranspiração, por redução da 

vegetação; aumento do escoamento superficial; redução da infiltração da 

água pela impermeabilização e compactação do solo; alterações no nível do 

lençol freático; maior erosão do solo e consequente aumento do processo de 

assoreamento, aumento da ocorrência de enchentes; e poluição de águas 

superficiais e subterrâneas. Complementando, Tucci (2007) explica que as 

alterações do ciclo hidrológico das áreas urbanizadas afetam diretamente a 

dinâmica fluvial da bacia hidrográfica, a exemplo da dispersão de energia pelo 

sistema de drenagem urbana. 

Em razão da alteração do ciclo hidrológico, aliada à falta de 

infraestrutura adequada e um efetivo ordenamento de solo urbano, várias 

                                                           
46 Doutorado em Geografia Pela FCT/UNESP, Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UPM 
- Bolsista CAPES/Prosup. E-mail: arquiteta.benini@gmail.com 
47 Docente do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente da FCT/UNESP. E-
mail: encarnita@fct.unesp.br 
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cidades brasileiras tem enfrentado o dilema das inundações urbanas, que 

vêm colocando em xeque os atuais modelos de políticas urbanas de uso e 

ocupação do solo, principalmente as habitacionais e ambientais. 

Tucci (2005, p. 29) explica que a inundação pode ser caracterizada pelo 

aumento do nível dos rios além da sua vazão normal, ocorrendo o 

transbordamento de suas águas sobre as áreas próximas. Desta forma, pelas 

“cotas do leito maior” é possível identificar a “magnitude da inundação e seu 

risco” (Figura 01). 
 

Figura 01 - Áreas com Risco de Inundação  

Fonte: TUCCI, 2005, p.29. 

As inundações podem ser de dois tipos de inundações, e podem 

ocorrer isoladamente ou de forma integrada no espaço urbano. A primeira, 

conhecida como inundação ribeirinha é decorrente de uma precipitação é 

intensa 

 
[...] e o solo não tem capacidade de infiltrar, grande parte do volume 

escoa para o sistema de drenagem, superando sua capacidade natural 

de escoamento. O excesso do volume que não consegue ser drenado 

ocupa a várzea inundando de acordo com a topografia das áreas 

próximas aos rios. Estes eventos ocorrem de forma aleatória em 

função dos processos climáticos locais e regionais. (TUCCI; BERTONI, 

2003, p. 45). 

 

A segunda é decorrente do processo de urbanização e do 

subdimensionamento do sistema de drenagem urbana, pois 
 

[...] à medida que a população impermeabiliza o solo e acelera o 

escoamento através de condutos e canais, a quantidade de água que 
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chega ao mesmo tempo no sistema de drenagem aumenta produzindo 

inundação mais frequente do que as que existem quando a superfície 

era permeável e o escoamento se dava pelo ravinamento natural. 

(TUCCI; BERTONI, 2003, p. 45). 

 

Do mesmo modo, Pompêo (2000) explica que as enchentes são 

originárias de diversos fatores decorrentes do processo de urbanização, como 

 
[...] o excessivo parcelamento do solo e a consequente 

impermeabilização das grandes superfícies, a ocupação de áreas 

ribeirinhas tais como várzeas, área de inundação frequente e zonas 

alagadiças, a obstrução de canalizações por detritos e sedimentos e 

também as obras de drenagem inadequadas. (POMPÊO, 2000, p. 16). 

 

É comum ser noticiado, nos meios de comunicação, que uma 

precipitação mais expressiva comprometeu o sistema de drenagem de águas 

pluviais de uma cidade, criando vários pontos de inundação, causando 

prejuízos materiais, bem como, eventuais sinistros mais graves, 

representados por perdas humanas. Entretanto, o que não é levado a 

conhecimento da população, é que esse fenômeno se dá em razão do intenso 

adensamento urbano aliado à infraestrutura precária, em que predomina a 

cultura do concreto e/ou asfalto, na qual são impermeabilizadas grandes 

áreas, contribuindo para o aumento significativo do escoamento superficial. 

As menores taxas de infiltração comprometem a capacidade de absorção 

natural da bacia. Além disso, verifica-se como prática comum nas cidades 

brasileiras, a canalização de rios urbanos como forma de acelerar o 

escoamento superficial das águas pluviais e efluentes urbanos.  

No que se refere aos problemas de drenagem urbana
48

, Tucci (1998) é 

categórico ao afirmar que os mesmos são oriundos da alta impermeabilidade 

do solo urbano, ineficiência  do sistema de micro-drenagem, da retirada da 

cobertura vegetal, assim como da quantidade de sedimentos de ordem 

                                                           
48 A Lei nº 11.445/2007, marco legal do saneamento básico brasileiro, que estabelece as 
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e para a Política Federal de Saneamento Básico, 
introduziu formalmente o termo em seu Art. 3, Inciso I, alínea d, considerando “drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e destinação final das águas pluviais drenadas 
nas áreas urbanas”.  
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diversa (antrópicos, exemplos do resíduos sólidos) conduzidos pelas águas 

pluviais, etc.   

Assim, pode-se dizer que as superfícies impermeáveis podem ser 

considerada como indicadores de impactos ambientais, o que torna 

imprescindível a mitigação desses eventos por meio do ordenamento urbano 

e essencialmente por meio da implementação de áreas permeáveis, a 

exemplo, dos incentivos de proposições de áreas verdes no contexto de áreas 

urbanizadas. 

Ramos, Baptista e Nascimento (1997) e Cruz, Tucci e Turcknicz (2000), 

são taxativos ao afirmarem que o planejamento urbano deve otimizar o 

ordenamento urbano (Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Lei de Parcelamento 

do Solo, etc.) com a observância das dinâmicas do meio ambiente, dos índices 

urbanísticos, os quais têm por finalidade primordial determinar o percentual 

adequado de ocupação de um terreno, bem como, o índice de 

permeabilidade para unidade parcelada.  

Dessa forma ao tratar da questão relativa à drenagem urbana, torna-

se imprescíndivel que o planejamento urbano deva repensar novos 

paradigmas, com foco na implementação de cidades sustentáveis
49

, de 

maneira que os espaços urbanos deixem de ser palco dos recorrentes 

transtornos (perdas materiais e humanas em razão das inundações) que vêm  

acometendo ao longo de décadas diversas cidades no país.  

Diante da temática abordada, este artigo apresenta um estudo técnico 

sobre o sistema de drenagem urbana, o qual se encontra em fase de 

implantação na cidade de Tupã (SP). 

 

 

 

                                                           
49 O Inciso I do art. 2 da Lei 10.257/2001, determina o “direito a uma cidade sustentável”. Para 
compreender o que vem a ser uma cidade sustentável, é importante “perceber com clareza as 
tendências das relações homem-ambiente” (CASTELLO, 1996, p. 25), considerando que a 
sustentabilidade urbana está estritamente relacionada com a qualidade da gestão, dividida em 
pólos distintos: “[...] de um lado, aquele que privilegia uma representação técnica das cidades 
pela articulação da noção de sustentabilidade urbana aos modos de gestão dos fluxos de energia 
e materiais associados ao crescimento urbano; de outro, aquele que define a insustentabilidade 
das cidades pela queda da produtividade dos investimentos urbanos, ou seja, pela incapacidade 
destes últimos acompanharem o ritmo de crescimento das demandas sociais, o que coloca em 
jogo, o espaço urbano como território político”. (ACSELRAD, 1999, p. 79). 
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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

A produção do espaço urbano, em regra, se dá pelas intervenções do 

capital incorporador, que tem a capacidade de modificar e direcionar o seu 

crescimento. Desta forma, pode-se dizer que o incorporador é o agente 

“iniciador e organizador do processo de produção da moradia” bem como, 

outros investimentos no espaço urbano (RIBEIRO, 1997, p. 93).  

O incorporador ou loteador, bem como, os usuários da terra são 

motivados para a aquisição de um terreno, mediante as vantagens oferecidas 

e a serem obtidas, considerando as condicionantes referentes ao espaço 

intra-urbano e ao tempo. Nesta abordagem, Singer (1979) ressalta que: 

 
[...] quando um promotor imobiliário resolve agregar determinada área 

ao espaço urbano, ele visa um preço que pouco ou nada tem a ver com 

o custo imediato da operação. A valorização da gleba é antecipada em 

função de mudanças na estrutura urbana que ainda estão por 

acontecer e, por isso, o especulador se dispõe a esperar um certo 

período, que pode ser bastante longo, até que as condições propícias 

se tenham realizado (p. 79). 

 

Essa possibilidade de “valorização da gleba” mencionada por Singer 

(1979) pode ser caracterizada como especulação imobiliária, que nada mais é, 

do que “o resultado das formas pelas quais se realiza a acumulação do capital 

na produção imobiliária”. Para Kandir (1984, p. 109), especular significa 

“estocar algo na esperança de realizar uma transação vantajosa no futuro, 

quando, então, seu preço estaria superior ao preço atual. Este ativo, 

enquanto especulativo, se assemelha ao capital, embora não o seja, pois ele 

‘valoriza’ ou, mais propriamente, aumenta de preço”. 

Considerando a lógica do mercado imobiliário, Smolka (1987) explica 

que um imóvel urbano (a exemplo de uma unidade parcelada - terreno) pode 

vir a sofrer uma valorização potencial mediante a influência que seus 

proprietários fundiários possam exercer sobre o uso da terra. 

Neste sentido, Ribeiro (1997, p. 40) lembra que “a compreensão dos 

mecanismos de formação dos preços da terra, bem como os efeitos destes 

sobre a configuração espacial das cidades, passa, necessariamente, pela 

análise das relações entre valorização dos capitais e uso do solo”. 
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Para os fatores exógenos ao circuito imobiliário, salientam o processo 

de disputa da renda fundiária, quando surge a figura do ganho fundiário real 

(em que o proprietário no momento da venda obtém uma renda real 

referente ao entorno do terreno) e renda fundiária virtual (onde há uma 

expectativa de valorização futura, caracterizada pelo autor como renda 

virtual) (CAMPOS, 1989). 

No que se referem às áreas urbanas, as variações do preço da terra são 

bastante diversificadas. Isso ocorre devido a aspectos localizacionais, tais 

como: “transporte, serviços de água e esgoto, escolas, comércio, telefone, 

etc., e pelo prestígio social da vizinhança” (SINGER, 1979, p. 27). Deste modo 

“os terrenos de maior valor são ocupados pelas melhores residências, 

enquanto à medida que o valor da terra diminui, a qualidade das residências 

diminui” (CORRÊA, 1995, p. 133). No que tange ao prestígio social, esse 

“decorre da tendência dos grupos mais ricos de se segregar do resto da 

sociedade e da aspiração dos membros da classe média de ascender 

socialmente” (SINGER, 1979, p. 27). 

A atuação do incorporador necessariamente se vincula à estrutura 

estatal que, segundo Corrêa (1995), desempenha papel fundamental na 

determinação das demandas pelo uso do solo urbano, visto que é sua 

prerrogativa: elaborar e viabilizar a legislação e normas vinculadas ao uso do 

solo, como por exemplo, a lei de parcelamento, a lei do zoneamento, a lei do 

perímetro urbano, o código de obras, ou ainda o Estatuto da Cidade, o Plano 

Diretor Urbanístico, entre tantos outros; realizar empreendimentos como os 

conjuntos habitacionais; aplicar a tributação; ser responsável pelo exercício 

do controle e da fiscalização; pela oferta de financiamentos, dentre outras. 

Neste sentido, Villaça (2001) esclarece que atuação do Estado se 

manifesta nas três esferas de controle da produção e consumo do espaço 

urbano, obedecendo a seguinte formatação: 

 

a) Esfera Econômica: através do controle do mercado imobiliário, 

que atende os desejos de localização espacial da classe 

dominante; 

 

b) Esfera Política: ocorre pelo controle do Estado, que se manifesta 

de três maneiras: 
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 Controle sobre a localização da infraestrutura urbana; 

 Controle da localização dos aparelhos do Estado; 

 Controle da legislação de uso e ocupação do solo urbano. 

 

c) Esfera Ideológica: através do desenvolvimento de ideias 

dominantes que visa auxiliar, em determinados momentos, a 

dominação da sociedade e aceitação por parte desta de seus 

ideais. 

 

Especificamente, no que diz respeito à “Esfera Política”, Corrêa (1995) 

esclarece que o Estado cria uma estrutura normativa composta por uma série 

de mecanismos específicos para o controle da produção de consumo do 

espaço urbano. Em se tratando dessa questão, mesmo diante de todo 

aparato jurídico disponível ao processo de gestão territorial urbana, é 

consenso nos meios técnicos e acadêmicos, as dificuldades e conflitos quanto 

à sua aplicabilidade. Tal contexto não é diferente no município de Tupã, onde 

o processo de evolução urbana materializa as divergências e interferências de 

agentes políticos e econômicos no processo de (re)produção da cidade. 

 

ESTUDO DE CASO 

 

Para estudo da temática proposta, adota-se como recorte espacial a 

cidade de Tupã (SP), localizada na região sudoeste do Estado de São Paulo. As 

dimensões territoriais do município de Tupã (SP) perfazem uma área de 

629.108 m
2 

(Figura 02), enquanto sua área urbana é de 33.643 m
2
, nestas 

dimensões estão inclusos os Distritos de Varpa com 61.000 m
2
, Universo com 

114.000 m
2
 e Parnaso com 56.285,65 m

2
. 
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Figura 02 – Localização do Município de Tupã/SP  

 

 
Fonte: BENINI, 2015 

 

Em Tupã, como na maioria das cidades do Estado de São Paulo, o 

traçado urbano original foi orientado por uma morfologia, que pode ser 

identificada por quadrícula ou modelo nominado por tabuleiro de xadrez, 

conformando seu arranjo espacial. Entretanto, à medida que a malha urbana 

se expandiu sem observação das normas urbanas e ambientais, o plano inicial 

foi descaracterizado pela junção de novos traçados desconexos. 

A expansão do tecido urbano é caracterizada pela ocupação 

inadequada e degradadora dos fundos de vales do Ribeirão Afonso XIII e pela 

expansão da malha urbana em áreas periféricas, conforme é apresentado na 

figura 3.   
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Fonte: BENINI, 2015 
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Na figura 03, pode ser observado o avanço do tecido urbano sobre os 

fundos de vales, que entre outros impactos ambientais causados, verifica-se, 

sobretudo, a alteração da dinâmica fluvial do Ribeirão Afonso XIII.  

Pelo fato do Município de Tupã estar situado no espigão divisor das 

águas dos Rios Peixe e Aguapeí. Os cursos d’água situados ao Norte da sede 

do município são tributários do Rio Aguapeí os que banham a porção Sul da 

sede municipal são afluentes do Rio do Peixe, ou seja, pertence a duas 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos constituídas pela bacia 

hidrográfica
50

 Aguapeí (UGRHI 20) e pela bacia hidrográfica do Peixe (UGRHI 

21).  

Neste sentido, para caracterização da área de estudo, Laszlo e Rocha 

(2014) explicam que os principais rios da Bacia Hidrográfica Aguapeí e Peixe 

apresentam “características que se assemelham a rios meandrantes no seu 

trecho aluvial. As nascentes e o alto curso destes rios apresentam-se como 

rios encaixados/erosivos”. 

Com o processo de urbanização, as intervenções antrópicas no 

ambiente natural desencadearam uma série de impactos ambientais. 

Analisando esse fenômeno na unidade geográfica da microbacia do Ribeirão 

Afonso XIII, verifica-se que esse processo é acentuado. 

Durante o trabalho de campo foi constatado que, em decorrência do 

processo de urbanização da cidade de Tupã, as nascentes da referida 

microbacia foram ocupadas, provocando impactos ambientais intensos 

oriundos da retirada da mata ciliar; da ocupação dos fundos de vales; da 

emissão de efluentes industriais, comerciais e domiciliares; do depósito 

irregular de resíduos sólidos urbanos carreados pelas galerias pluviais, dentre 

outros. Em razão da magnitude dos impactos produzidos, durante as últimas 

décadas foi dado início a um processo de revisão dos procedimentos técnicos 

empregados no sistema de drenagem urbana, resultando em significativas 

reformulações conceituais e práticas. Foi essa nova visão que norteou a 

elaboração de Estudos de Macrodrenagem Urbana da Estância Turística de 

Tupã (Plano de Macrodrenagem – composto pelo Plano de Ação Imediata e o 

Plano de Ação Continuada). 

                                                           
50 Devemos considerar ainda que “[...] bacia hidrográfica como sistema aberto, que recebe 
suprimento contínuo de energia através do clima reinante e que sistematicamente perde energia 
através da água e dos sedimentos que a deixam” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.102) 
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Estudos desenvolvidos pela Fundação Centro Tecnológico de 

Hidráulica da Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo - 

FCTH, em 2008, apontaram que em períodos de precipitações, a 

impermeabilização acentuada das vertentes da microbacia contribuía para o 

aumento crescente do coeficiente de escoamento superficial em direção ao 

sistema deficitário de drenagem urbana. Além da inexistência de galerias em 

vários bairros da cidade havia, ainda, o problema das redes instaladas 

estarem obsoletas e subdimensionadas.  Esse quadro é agravado em razão da 

presença constante de resíduos sólidos nas galerias, fazendo com que as 

redes de águas pluviais percam parte de sua seção de fluxo útil, por obstrução 

das tubulações o que causa, ao longo dos anos, graves problemas de 

enchentes e inundações nos setores localizados nas cotas mais baixas da 

malha urbana.  

Tais fatores permitem concluir que as inundações para o caso em 

estudo, eram decorrentes da: 

a) Ocupação dos fundos de vales: ao analisar a processo de 

produção do espaço urbano na cidade de Tupã, é possível 

constatar que a ocupação dos fundos de vales do Ribeirão Afonso 

XIII, que se consolidou na década de 1970, teve como principais 

atores, a população de menor poder aquisitivo. Os dados 

apresentados pela SEPLIN, em 2012, indicam que 

aproximadamente 120 famílias residem em áreas de riscos, 

sujeitas a alagamentos decorrentes do escoamento do fluxo 

fluvial. Esse problema, não está restrito somente à cidade de 

Tupã, pois em muitas cidades brasileiras, além da 

impermeabilização crescente, as faixas mínimas das Áreas de 

Preservação Permanente – APPs não são respeitadas sendo, 

inclusive, impermeabilizadas.  

O crescimento populacional, a expansão urbana e a falta de 

moradias, acabam pressionando a população mais carente, a 

ocupar áreas inadequadas, ilegais e muitas em situação de risco. 

Em razão da retirada da cobertura vegetal, ampliação das áreas 

impermeabilizadas, que levam à diminuição da capacidade do solo 

de absorver as águas das chuvas, há aumento do volume do 

escoamento superficial, que pode levar a problemas no sistema de 

drenagem urbana.  
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b) Subdimensionamento do sistema de drenagem urbana: o 

sistema apresenta comprometimentos relacionados ao 

desempenho, configuração, concepção e adequação da 

infraestrutura a geografia local, além do inadequado sistema 

gestão empregado.  

 

Outra questão preocupante evidenciada pelos dados apresentados 

pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, refere-se aos resultados dos 

estudos sobre a densidade urbana em função da impermeabilidade do solo 

urbano. No estudo, foi desenvolvida uma análise comparativa, que permitiu 

comparar os índices de impermeabilização verificados na cidade Tupã com 

outras cidades com características geográficas semelhantes, identificando 

que embora a cidade de Tupã seja uma cidade compacta contornada por área 

rural considerável, apresenta um índice elevado de impermeabilização (Figura 

04). 

 
Figura 04 - Comparação de Curvas Domicílios/Habitantes X % Impermeável 

 

 
Fonte: FCTH (2008). 

 

Com base nos resultados obtidos, a equipe da FCTH (2008), 

realizou uma projeção da impermeabilização da cidade de Tupã para os 

próximos anos (Quadro 01), o que ressalta a necessidade iminente de 
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mitigar/reverter os efeitos negativos oriundos do processo de urbanização, 

que ocorreu a margem das normas ambientais e urbanas. 

 
Quadro 01 – Projeção da Impermeabilização da Cidade de Tupã/SP 

 

ANO DOMICÍLIOS ÁREA URBANA 
DOMICÍLIO / ÁREA 

URBANA 
% IMPERMEABILIZAÇÃO 

2005 19.680 1.633,09 12,05 45,8 

2007 20.312 1.637,57 12,40 46,4 

2025 26.038 1.677,90 15,52 51,7 

Fonte: FCTH (2008). 

 

O quadro 01 - Projeção da Impermeabilização da Cidade de Tupã, além 

de demonstrar o percentual de impermeabilização encontrado, apresenta 

também a projeção de aumento, calculada em 5,9 % para o período entre 

2007 a 2025.  

Os resultados apontados pela equipe da FCTH (2008), justificam os 

cenários apresentados nas Figuras 05 a 07, onde são demonstrados os riscos 

imediatos que as populações instaladas nas APPs ou muito próximas aos 

cursos d`água estão expostas, mas que, também, acabam afetando direta e 

indiretamente toda a cidade. 
 

Figura 05 - Chuva de 08 de Fevereiro de 1999. 
 

 
 

Fonte: JORNAL DIÁRIO, 1999. 
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Fotos 06: Alagamento Próximo a Nascente do Córrego Urbano 

 

 
Fonte: SEPLIN (2012) - Precipitação de 68,5 milímetros do dia 

02/01/2006, provoca alagamento na Rua Nhambiquaras, 

próximos a nascente do braço esquerdo do Ribeirão Afonso 

XIII. 

 

 
Figura 07 – Precariedade da drenagem urbana na cidade de Tupã (SP) 

 

 
Fonte: JORNAL DIÁRIO, 2008. 
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Com a preocupação de tentar mitigar/resolver tais problemas, em 

2006, a Administração Municipal viabilizou por intermédio do Comitê Bacias 

Hidrográficas Aguapeí e Peixe, a aprovação
51

 de recurso do FEHIDRO
52

, 

específico à elaboração de Estudos de Macrodrenagem.  

No dia 28 de novembro de 2007, por oito votos favoráveis e dois 

contrários os vereadores aprovaram em sessão extraordinária o Projeto de 

Lei 60/07, autorizando o executivo a realizar empréstimo/financiamento da 

ordem de até R$ 17 milhões para implantação das medidas estruturais 

previstas na primeira etapa do programa de macrodrenagem urbana
53

. 

Segundo Tucci (2002), a implantação do plano de macrodrenagem 

possibilita benefícios para os diversos setores do tecido urbano, alcançando 

as áreas de uso rural.  

No caso específico da cidade de Tupã, os propósitos não foram 

diferentes, pois o plano elaborado prevê a implementação de medidas 

estruturais e não estruturais, no qual são apresentadas, como medidas 

estruturais, as obras de engenharia urbana para intervenções diretas e 

indiretas no canal Ribeirão Afonso XIII, entre as quais se destaca: execução de 

obras de contenção de cheias, através da construção de reservatórios de 

detenção, reservatórios laterais e diques de contenção; intervenção direta no 

canal, em pontos críticos, com implantação de tubulação tipo ARMCO™ e 

ovóide. Para a contenção e estabilização das margens do canal foi prevista a 

construção de muros de arrimos em solo-cimento com terra armada, gabiões 

e concreto armado, bem como obras complementares destinadas à 

ampliação do sistema de microdrenagem com adequação e implantação de 

novos pontos de captação superficial (bocas de lobos, bueiros e galerias 

pluviais). A inovação trazida pelo plano ao contexto local, refere-se à 

implantação de parques lineares ao longo da APP (Área de Preservação 

Permanente) urbana, como suporte à sustentabilidade do ambiente urbano 

(SEPLIN, 2012), ao recuperar o corpo d’água e disponibilizar um equipamento 

público com múltiplas funções. 

                                                           
51 Deliberação CBH-AP/091/06 de 28/03/06, que aprova pontuação dos projetos apresentados ao 
FEHIDRO, para 2006. 
52 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
53  Disponível em: < http://www.camaratupa.sp.gov.br/tupa/noticias/ver.asp?codigo=1059 >. 
Acesso em 29 nov. 2007. 
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Nos Estudos de Macrodrenagem Urbana foi definido que as medidas 

estruturais deveriam estar acompanhadas de medidas não-estruturais, que 

compreendem todas aquelas de caráter preventivo, seja no âmbito das 

Políticas Públicas e Projetos, como na elaboração Instrumentos Jurídicos, ao 

prever:  implantação da Política Municipal de Gestão da Água;  ordenamento 

do uso e ocupação do solo; compra ou desapropriação de áreas inundáveis; 

implementação de programas de pedagogia urbana visando informação, 

educação e conscientização ambiental em âmbito local; promoção do 

zoneamento, proteção e manejo das Áreas de Preservação Permanente 

Urbanas; implantação do Plano de Arborização Urbana; ampliação dos 

espaços verdes públicos; remoção de moradores residentes em áreas de 

risco; criação do tributo referente a permeabilidade do solo urbano em 

conformidade com a Lei Federal do Saneamento Básico de nº 11.445/2007; 

incentivo por meio de benefícios tributários da adoção de sistemas de 

captação de águas pluviais e de reuso de água, para residências, comércios e 

indústrias inseridos no espaço urbano (SEPLIN, 2012). 

Para a FCTH (2008, p. 94), a execução do “Plano de Macrodrenagem 

em sua essência” (Plano de Ação Imediata e o Plano de Ação Continuada) tem 

por objetivo melhorar a qualidade de vida da população urbana “no cenário 

atual”, por meio de “investimentos da ordem de R$ 69.000.000,00 até o ano 

de 2027”. 

No decorrer do processo, em 2010 foi viabilizada a assinatura do 

convênio com o Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) Saneamento, marcando o início de execução das obras 

prevista no Plano de Macrodrenagem. Nessa primeira etapa (vinculada ao 

Plano de Ação Imediata) as obras foram orçadas em 24,5 milhões de reais, 

sendo: 

 10,5 milhões a fundo perdido; 

 12,8 milhões serão liberados através de financiamento já aprovado 

pela Caixa Econômica Federal; 

 1,2 milhão - contrapartida do Município. 

 

Deve-se destacar que uma vez vinculados, os recursos públicos, ao 

Plano Macrodrenagem, no caso específico em estudo, necessariamente, o 

administrador público poderá ser responsabilizado a qualquer tempo, por 
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ações ou omissões que venham comprometer a execução desse plano em 

prejuízo de todo o contexto urbano. 

Neste sentido, a FCTH (2008) ressalta que 

 
[...] as medidas estruturais devem e virão acompanhadas de outras 

medidas denominadas, compensatórias e não-estruturais. Estas, na 

grande maioria, de caráter institucional serão parte integrante do PAC 

e, como tal, deverão ser implementadas dentro do horizonte do plano, 

ou seja, até 2028. Tais medidas darão sustentabilidade aos Estudos de 

Macrodrenagem Urbana da Estância Turística de Tupã, e portanto, não 

deverão ficar restritas somente às escritas contidas neste relatório, 

mas deverão vir acompanhadas de medidas efetivas do poder público 

municipal, responsável por sua implantação e cumprimento. Todavia, 

há de haver perseverança e fiscalização dessas ações. (p. 24). 

 

No que diz respeito ao Plano de Ação Continuada (PAC), em que foram 

definidas ações para serem executadas no período de 2014 a 2027, 

constatou-se durante a elaboração desta pesquisa, que algumas medidas 

foram executadas em 2009, as quais podem ser sistematizadas em, 

 

 Medidas Estruturais: 

o Implantação de Parque Linear localizado no encontro do 

braço direito com o braço esquerdo do Ribeirão Afonso 

XIII (em andamento); 

o Exigência da implantação de microdrenagem em todos os 

novos loteamentos. 

 

 Medidas Estruturais Extensivas / Compensatórias: 

o Aumentar a permeabilidade do solo urbano, por meio de 

tipologias da infraestrutura verde; 

 Aumentar a conectividade dos espaços verdes; 

 Bacias de detenção secas; 

 Utilização de pavimentos permeáveis; 

o Controle da erosão (Voçorocas). 
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 Medidas Não Estruturais: 

o Regulamentação do uso e ocupação do solo 

(principalmente em fundo de vale), pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável; 

o Implantação da Taxa de Permeabilidade do Solo, por 

meio da Outorga Onerosa do Direito de Construir (Solo 

Criado)
54

. 

o Implantação e conservação das áreas verdes; 

o Manutenção do serviço de limpeza de ruas e manutenção 

dos canais, e galerias de escoamento de águas pluviais; 

o Disposição e destinação adequada dos resíduos sólidos 

urbanos. 

o Revegetação da mata ciliar do braço esquerdo do 

Ribeirão o Afonso XIII; 

o Exigência da previsão dos índices mínimos de 

permeabilidade como requisito para aprovação de 

projetos residenciais, comerciais e industriais. 

 

AÇÕES CONSOLIDADAS 

 

Para verificação das ações consolidadas, foram consideradas as 

obras de macrodrenagem executadas dentro do recorte temporal de 2008 a 

2012, conforme estabelecido nesta pesquisa. Dentre elas destacam-se os 

reservatórios de detenção a céu aberto, os quais deverão ser interligados ao 

leito do Ribeirão Afonso XIII (Figura 8). 

 

                                                           
54 Outorga Onerosa do Direito de Construir é aplicada a "toda área edificável além do coeficiente 
único de aproveitamento do lote, legalmente fixado para o local. O Solo Criado será sempre um 
acréscimo ao direito de construir além do coeficiente básico de aproveitamento estabelecido 
pela lei; acima desse coeficiente, até o limite que as normas edilícias admitirem, o proprietário 
não terá o direito originário de construir, mas poderá adquiri-lo do Município, nas condições 
gerais que a lei local dispuser para a respectiva zona" (MEIRELLES, 1993, p. 333).  
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Fonte: BENINI, 2015  
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Os reservatórios de detenção a céu aberto, enquanto tipologias da 

infraestrutura verde integram as medidas estruturais previstas no Plano de 

Ação Imediata. Atualmente, ambos os reservatórios (Braço Direito e Esquerdo 

do Ribeirão Afonso XIII) encontram-se em fase de execução.  

Complementando o sistema de macrodrenagem, a pesquisa constatou 

trechos de obras executadas no braço direito em canalização aberta e outras 

em fase de execução no braço esquerdo do Ribeirão Afonso XIII. 

Ao longo canal foi verificado que estão em andamento diversas 

intervenções, tanto no Braço Direito como no Braço Esquerdo (Figura 9 – 

Canal do Ribeirão Afonso XIII), como a contenção e estabilização de taludes e 

a implantação do Parque Ecológico.  

Projetos de intervenções urbanísticas que apresentam como proposta 

a instalação de equipamentos urbanos (praças, jardim, parques, dentre 

outros) em áreas degradadas, a exemplo da cidade Tupã, além de valorizar e 

estruturar a paisagem, oferece vários benefícios sociais, recreativos, de lazer 

e ambientais, influenciando diretamente na qualidade de vida da população, 

bem como na qualidade ambiental do espaço urbano.  
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Fonte: BENINI, 2015  
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Além da construção dos reservatórios e da intervenção no canal do 

Ribeirão Afonso XIII, as quais foram previstas no Plano de Ação Imediata, a 

SEPLIN (2012) - com base em novos conceitos recentemente empregados na 

infraestrutura de drenagem - trabalhou no período de 2015 a 2012, na 

execução de diversas obras visando à melhoria do sistema de macro e micro 

drenagem, as quais eram compostas por um conjunto de ações para 

disciplinamento das águas pluviais, compreendendo a construção de 

dissipadores em pontos estratégicos, ampliação da rede de galerias, 

construção de gabiões em diversos trechos do Ribeirão Afonso XIII. Para a 

estabilização das vertentes do canal, foram aumentadas as áreas permeáveis 

à montante, onde as taxas de impermeabilização apresentavam índices 

elevados. Todas essas medidas objetivaram amenizar os impactos 

decorrentes de precipitações mais intensas (Figuras 10 e 11). 

 
Figura 10 – Medidas Estruturais 

 

 
Dissipador de Energia no Cônego Rebouças 

Fonte: SEPLIN, 2012. 
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Figura 11 – Medidas Estruturais 

 

 
Gabiões no Ribeirão Afonso XIII 

Fonte: SEPLIN, 2012. 

 

O uso de gabiões para contenção de encostas pode ser considerado 

uma técnica da bioengenharia, ou seja, incorpora princípios da infraestrutura 

verde. Esse trabalho desenvolvido pela SEPLIN (2012) visava conter a 

formação de voçorocas urbanas, devido à alta suscetibilidade a erosão dos 

solos existentes na região onde está localizada a malha urbana.  

 A contribuição dos recentes estudos referentes à engenharia 

hidráulica, especificamente os referentes à drenagem urbana e as ações 

antrópicas no meio ambiente possibilitam, nos dias atuais, que novos 

mecanismos sejam adotados em projetos de drenagem com a finalidade de 

não somente amenizar os problemas existentes, mas também voltados à 

valorização da importância ambiental dos corpos d’água e de todo o 

ecossistema urbano.  

Nesse sentido, é preciso admitir a necessidade do enfrentamento de 

diversas restrições, por tratar-se de uma quebra de paradigmas, os quais 

orientam, há muito tempo, a concepção e implantação dos projetos de 

engenharia hidráulica estruturais, que levam à artificialização dos cursos 

d´água, vinculados ao sistema de drenagem, nas cidades brasileiras. 

Ao adotar essa postura, a SEPLIN (2012), por meio de vários estudos 

de engenharia hidráulica revisa todo o sistema de Interligação do sistema de 

macrodrenagem ao sistema de microdrenagem, com o objetivo de elaborar 

projetos que conciliem os efeitos da urbanização consolidada e o ciclo natural 
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das águas. Com esses estudos, foi detectada a necessidade de rever e 

remodelar o número de ramais, bocas de lobos, caixas de passagem e poços 

de visita, dentre outros, na cidade de Tupã (Figuras 12 a 14).  
 

Figura 12 – Obra no Sistema de Microdrenagem 

 

 
Construção e Manutenção das Bocas de Lobo 

Fonte: SEPLIN, 2012. 

 

Figura 13 – Obra no Sistema de Microdrenagem 

 

 
Construção e Manutenção das Bocas de Lobo 

Fonte: SEPLIN, 2012. 
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Figura 14 – Obra no Sistema de Microdrenagem 

 

 
Troca e Ampliação da Rede Pluvial 

Fonte: SEPLIN, 2012 

 

A pesquisa de campo constatou ainda que, as obras relacionadas ao 

sistema de microdrenagem (Braço Esquerdo do Ribeirão Afonso XIII) previstas 

no Plano de Ação Imediata foram concluídas e que as obras referentes ao 

Braço Direito, ainda se encontram em execução. 

Conforme foi mencionado anteriormente, a SEPLIN em razão da 

gravidade e complexidade dos problemas decorrentes de períodos de chuvas 

intensas, que por décadas causou danos materiais e sociais não mais 

toleráveis, antecipou diversas ações previstas no Plano de Ação Continuada, 

abrangendo medidas estruturais e não estruturais, dentre elas destaca-se a 

intervenção na nascente do Cônego Rebouças, com execução de redes de 

galerias (quatro linhas de tubos Armco™) como uma das medidas destinadas 

a controlar e minimizar os processos que levaram à formação da voçoroca 

existente no local, para que pare de avançar (Figura 15). 
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Fonte: BENINI, 2015 
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Por fim, a pesquisa contatou que, devido à abrangência do Plano de 

Macrodrenagem (2008 a 2028), a Administração Municipal (Gestão 2009-

2012) executou diversas ações previstas, as quais apresentaram resultados 

satisfatórios, pois além de diminuírem diversos pontos de inundação na 

malha urbana em períodos de chuvas mais intensas e que contribuíram para a 

melhoria das condições do espaço urbano e de modo notório, para a 

qualidade de vida da população. Na figura 16, a seguir, é apresentado o mapa 

com a redução da quantidade e do tamanho das áreas, como resultado das 

medidas implantadas no sistema de drenagem das águas pluviais urbanas. 

 
Figura 16 – Áreas de Inundação na Cidade de Tupã (2007 e 2012) 

 
Fonte: BENINI, 2015 
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Como pode ser observado, houve uma redução significativa de 

ocorrências de áreas de inundação (entre o período de 2007 a 2012). As áreas 

que ainda sofrem com os problemas de inundação, são aquelas que estão 

localizadas nas APPs em sobre áreas em que os cursos d´água foram 

aterrados, mas que em situações de chuva intensa, afloram. Tais áreas 

deveriam ser recuperadas, para que voltem a ser permeáveis.  Cabe ressaltar 

que a ausência de limpeza e manutenção nas obras executadas de micro e 

macrodrenagem, bem como, a impermeabilização e o intensivo parcelamento 

do solo urbano, podem vir a comprometer a eficiência do sistema de 

drenagem implantado. Deste modo, caberá aos demais Gestores a 

responsabilidade de fazer a manutenção adequada desse sistema e de dar 

continuidade à implantação do Plano de Macrodrenagem (Plano de Ação 

Imediata  e o Plano de Ação Continuada). 

Em âmbito geral, seja pela execução do Plano de Ação Imediata ou 

pela antecipação da execução do Plano de Ação Continuada, é possível 

constatar seus benefícios na melhoria da qualidade ambiental da cidade e de 

vida população, o que pode ser verificado a partir dos efeitos institucionais e 

ações consolidadas decorrentes do Plano de Macrodrenagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  A cidade de Tupã, a exemplo do que tem ocorrido em diversas 

localidades urbanas do país, tem registrado com frequência a fragilidade da 

infraestrutura do sistema de drenagem urbana diante de precipitações mais 

expressivas, aliada à impermeabilização do solo urbano, com a carência de 

galerias pluviais e o alto déficit áreas verdes, os quais colaboram para 

ocorrência e agravamento desses eventos. 

Todavia, como foi abordado, existem outros meios, ou seja outra 

técnicas específicas ao controle da dinâmica pluvial em áreas urbanizadas, a 

exemplo das medidas estruturais extensivas (contenção de encosta, captação 

da água de chuva, aumento das áreas verdes, adoção de pisos permeáveis, 

dentre outros), as quais devem ser complementadas com a implementação 

de medidas não estruturais (sistema de alerta, planos de zoneamento, 

educação ambiental, dentre outros),  que poderiam contribuir  de modo 

decisivo para a construção de uma nova visão relacionada aos processos de 

planejamento e gestão  voltados para a questão da drenagem urbana. 
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A contribuição dos recentes estudos referentes à engenharia 

hidráulica, especificamente ao sistema de drenagem urbana, permitem que 

novos mecanismos sejam adotados, com a finalidade de não somente 

amenizar os problemas existentes, mas também voltados à valorização das 

condições ambientais dos corpos d’água e de todo o ecossistema urbano. 

Neste sentido, a pesquisa realizada constatou que quando há uma 

preocupação do poder público local em buscar soluções, há novos modelos 

de gestão por meio de estudos técnicos do sistema de drenagem urbana 

existentes e que podem subsidiar os projetos e ações necessários ao 

enfrentamento dos problemas decorrentes de inundações, tão frequentes e 

permanentes em muitas cidades brasileiras.   

Os planos de macrodrenagem e microdrenagem elaborados nos 

últimos anos, trazem em seus princípios, respostas estratégicas compostas 

por medidas estruturais e não estruturais, adequadas e menos invasivas, para 

mitigar os impactos dramáticos decorrentes de enchentes, alagamentos e 

desmoronamentos, nos quais os danos são muitas vezes incalculáveis, por 

envolverem não somente perdas materiais, como humanas. Nesse sentido, 

torna-se fundamental que sejam incorporadas novas proposições, 

principalmente quando agregam às soluções técnicas os princípios da 

infraestrutura do verde, que permitem a recuperação da paisagem 

recuperando áreas degradadas, criando e ampliando áreas de absorção ou 

amortecimento dos efeitos das águas de escoamento e que,  para além de 

suas funções técnicas infraestruturais, promovam o bem estar no meio 

urbano. 

Outro aspecto a ser considerado, refere-se a questão da gestão 

pública, ao processo de tomada de decisões, nenhum plano por mais 

inovador e eficiente que possa ser, jamais será implantado se não houver 

vontade política. Daí a importância da condução do processo de gestão 

urbana das cidades no país, onde se avolumam exemplos de soluções 

equivocadas nos mais diversos setores, decorrentes da atuação desmedida de 

agentes despreparados para gerir as questões relativas a política de 

desenvolvimento territorial. Tendo por base tais apontamentos, a elaboração 

e implantação do Plano de Macrodrenagem (Plano de Ação Imediata e o 

Plano de Ação Continuada) da cidade para Tupã, mesmo considerando que se 

encontra em fase de execução, pode ser considerada uma iniciativa exemplar 

para o processo de gestão urbana, por demostrar a preocupação do gestor 
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público em incorporar o processo de planejamento em sua gestão visando a 

melhoria da qualidade de vida da população no município e serve de exemplo 

às demais municipalidades de que problemas urbanos existem, mas basta ter 

vontade política para buscar as soluções pertinentes. 
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VARIABILIDADE CLIMÁTICA E TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM NO 

MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM55 
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INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre variabilidade climática e mudanças climáticas vêm 

ultrapassando as esferas acadêmicas para serem discutidas em contextos 

políticos e socioeconômicos diferenciados. Na literatura científica atual, 

diversos estudos demonstram a frequência de anomalias nos regimes 

climáticos. (FISCH et al., 1998; MARENGO e VALVERDE, 2007; NOBRE, 2001; 

NUNES, 2003; SANT’ANNA NETO e ZAVATTINI, 2000). Além disso, as 

alterações climáticas têm afetado a dinâmica dos ambientes com 

consequências socioeconômicas diretas e indiretas. 

A variabilidade climática relaciona-se com a dinâmica natural bem 

como é importante considerar a possibilidade de interferência da organização 

social e econômica nesse fenômeno, pois os impactos antrópicos na paisagem 

muitas vezes exercem papel fundamental nestas alterações em diferentes 

escalas espaciais da climatologia geográfica. 

Nas últimas décadas, a floresta Amazônica vem sofrendo um processo 

gradativo de desmatamento, marcado pela substituição das áreas de florestas 

                                                           
55 Partes do Conteúdo da obra foram originalmente publicadas nos Anais do VIII Simpósio Latino-
americano de Geografia Física- IV Simpósio Ibero-americano de Geografia Física e nos Anais do 
XV Encontro de Geógrafos da América Latina. 
56 Professora Doutora do curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas - Centro de 
Estudos Superiores de Tefé. Grupo de Pesquisa: Geotecnologias e Análise da Paisagem – 
natachaaleixo@yahoo.com.br 
57 Professor Doutor do curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas - Centro de 
Estudos Superiores de Tefé. Grupo de Pesquisa: Geotecnologias e Análise da Paisagem – 
joaokandido@yahoo.com.br 
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por áreas com atividades agropecuárias. Assim, observa-se uma forte pressão 

nas “bordas” da Amazônia Legal, devido à frente de avanço das monoculturas 

de grãos, pecuária extensiva e exploração ilegal de madeira. 

Portanto, a transformação de sistemas naturais em sistemas agrícolas 

na Amazônia pode resultar em diversos problemas de ordem socioambiental, 

como perda de biodiversidade, alterações climáticas, intensificação dos 

processos erosivos, poluição das águas, assoreamento dos rios, entre outros 

relacionados aos processos de apropriação da natureza. 

Desse modo, destaca-se que os principais problemas ambientais 

associados ao uso da terra são observados nas áreas de incompatibilidade 

entre uso e características físico-naturais, no qual correspondem às áreas de 

desmatamento e queimadas, que normalmente são utilizadas de maneira 

inadequada para desenvolvimento das atividades como pecuária, agricultura 

e exploração madeireira, onde não são respeitadas as limitações físico-

naturais desses ambientes. 

 A análise têmporo-espacial da temperatura e precipitação por meio 

de séries de dados permite o diagnóstico do papel da sociedade refletido nas 

mudanças das características da paisagem influenciando no clima regional e 

local. Ressalta-se que os elementos do clima, dentre eles a precipitação 

pluvial, estão intrinsecamente relacionados com a disponibilidade hídrica, e 

afetam o cotidiano populacional em contextos diferenciados como no 

transporte por navegação, na pesca, agricultura, abastecimento de água e 

energia hidroelétrica.  

Os aumentos das temperaturas observados em várias partes do 

planeta indicam sérios problemas socioambientais a serem enfrentados. Na 

Amazônia Brasileira, estudos apontam que as mudanças no uso da terra 

derivadas do desmatamento e substituição das áreas de floresta por 

pastagem e monoculturas têm provocado o aumento da temperatura 

circundante, e em escala regional a diminuição da precipitação pluvial e o 

aumento do período denominado de seca. (BAGLEY et. al., 2014; BUARQUE, 

et al., 2010; NOBRE, 2001) 

Muitas dúvidas persistem principalmente na confiabilidade dos 

modelos climáticos utilizados nos estudos da variabilidade climática na 

Amazônia brasileira, uma vez que as séries de dados analisados não são 

longas e ocorre a escassez de dados climáticos observacionais e pesquisas 

científicas em partes da região. 
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Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é analisar a transformação da 

paisagem associada à variabilidade dos elementos climáticos no município de 

Tefé, localizado na região do Médio Solimões no estado do Amazonas-Brasil, 

conforme a figura 1. 

A região do Médio Solimões é caracterizada segundo Ross (2006) como 

sistemas ambientais naturais pouco transformados, no qual ocupa as terras 

predominantemente com baixas altitudes, que oscilam entre 40 metros e no 

máximo 140 m aproximadamente. 

Segundo  Ab’Saber (2010, p.15) 

  
O Médio Solimões, no eixo do grande vale, estende-se desde a 

embocadura da barra do Rio Juruá até o Paraná do Careiro, em frente 

ao encontro das águas do Rio Negro com o Solimões. Nesse trecho, 

onde se localiza o sítio da cidade de Manaus encontra-se o ponto nodal 

mais importante de toda a porção central e ocidental da Amazônia 

Brasileira. Uma situação original em relação à imensa área, dita em 

processo de desenvolvimento, inserida no contexto de um país 

territorialmente complexo, porém certamente emergente. 

 
Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

 
 

Elaborado por Silva Neto, 2014. 
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O município de Tefé possui 61.453 habitantes, de acordo com o IBGE 

(2010). Segundo o estudo de Rodrigues (2011), Tefé pode ser considerada 

uma cidade média com responsabilidade territorial, uma área importante 

para o fluxo de pessoas e mercadorias de municípios vizinhos que procuram 

na cidade suporte no segmento de serviços (comércio e transporte) além de 

serviços públicos estaduais e federais. O município caracteriza-se como um 

“nó” da rede urbana da calha do Rio Solimões, devido sua posição central no 

interior do Estado do Amazonas. 

A partir da década de 1980, observou-se um crescimento significativo 

da população total do município de Tefé. De acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 1940 a população de Tefé era de 15.657, 

na década de 1980 a população de Tefé foi de 53.570 habitantes e no ano de 

2010 foi de 61.453 habitantes. 

O crescimento demográfico, o aumento do número de 

estabelecimentos comerciais e da oferta de mercadorias no município, e o 

crescimento da produção agropecuária na região do Médio Solimões-AM, 

provocaram alterações no uso da terra, com o aumento de áreas desmatadas 

que possibilitam alterações climáticas na região. 

De acordo com as normais climatológicas (1961-1990), o município de 

Tefé apresenta o período com maiores totais pluviais entre os meses de 

janeiro a maio e o período de diminuição das chuvas entre julho e setembro. 

A Região Amazônica apresenta pouca amplitude térmica. Por localizar-

se próxima à faixa equatorial, recebe durante todo ano alta quantidade de 

energia solar, que se reflete em temperaturas elevadas independentemente 

das estações do ano, com exceção dos dias com a presença de friagens. 

A precipitação na região é elevada com totais pluviométricos 

superiores a 3500 mm anuais em algumas localidades. De acordo com 

Marengo e Nobre (2009), cerca de 50% do vapor de água agregado à 

formação da precipitação pluvial, retorna à atmosfera por evapotranspiração, 

demonstrando a importância da conservação da floresta e de políticas 

públicas de planejamento territorial para o uso da terra, integrando os fatores 

dinâmicos da paisagem. 
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VARIABILIDADE DO CLIMA E USO DA TERRA 
 

Os sistemas atmosféricos atuantes na Amazônia são complexos e seu 

predomínio está também relacionado à organização do movimento 

convectivo na região. Predomina a atuação da Alta da Bolívia em conjunto 

com os movimentos convectivos locais e a ZCIT no verão. A frequência de 

linhas de instabilidade durante a época denominada de seca na Amazônia 

Central é também responsável pelas chuvas na região. (MOLION, 1987, FISCH 

et al., 1998). 

De acordo com Marengo e Nobre (2009, p. 199-207) “Um importante 

padrão de circulação equatorial associa-se aos ventos alíseos que 

transportam umidade do atlântico tropical para a Amazônia associado a uma 

maior pressão atmosférica no atlântico tropical norte, durante o verão e 

outono”. 

Além disso, as incursões de sistemas frontais, aliadas à organização do 

movimento convectivo, contribuem para chuvas e diminuição da temperatura 

na região e ocorrem com maior frequência durante os meses de junho-

outubro. (FISCH et al., 1998). 

O regime pluviométrico influencia a hidrologia da região e repercute 

nas atividades econômicas, ambientais, agrícolas, na mobilidade, entre outros 

aspectos, na região Amazônica. A ocorrência de eventos extremos de 

precipitação também potencializam diferentes impactos que são observados 

frequentemente nas cidades do estado do Amazonas, em especial nas 

cidades produzidas de maneira desordenada e desigual, sem consideração 

dos fatores físico-naturais nas atividades de planejamento e produção do 

espaço. 

Os dois períodos relacionados à dinâmica climática e fluvial que regem 

o cotidiano dos amazônidas são denominados popularmente de cheias 

(período chuvoso) e seca (período com diminuição dos totais de chuva) e 

apresentam-se em intervalos de meses diferentes ao longo da região 

Amazônica. 

Dessa maneira, torna-se importante o entendimento do regime de 

precipitação e temperatura em localidades da região Amazônica, pela 

escassez de estudos sobre climatologia, principalmente na área do Médio 

Solimões, bem como o entendimento da relação e alteração do balanço de 

energia superfície-atmosfera em área urbana envolta por floresta tropical. 
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O município de Tefé apresentou dos anos de 1970 a 2012, valores 

elevados de chuva ao longo da série analisada com totais anuais com valor 

máximo atingindo 3352,6 mm no ano de 1988.  

Analisando o total anual de chuva conforme a normal climatológica, 

verificou-se que os anos de 2012, 1990, 1989, 1998 e 1984 ficaram bem 

acima da normal climatológica, outros anos com 1976, 1981, 1999, 2000, 

2001, 2005, 2006 e 2009 também tiveram totais anuais de chuvas superiores 

a normal. 

Com relação aos anos-padrão, a década de 70 apresentou o 

predomínio de anos habituais e chuvosos, já a década de 1980 apresentou a 

maior diferença de anos-padrão com a presença de anos extremamente 

chuvosos, chuvosos, habituais, secos e extremamente secos.  

Entretanto, a década de 1990 apresentou o maior número de anos 

caracterizados como secos. A partir do ano 2000, predominou a ocorrência de 

anos chuvosos e habituais. 

Pode-se observar que o evento El Niño influenciou na diminuição da 

precipitação, com a caracterização de anos secos e extremamente secos em 

1979, 1980, 1982, 1983, 1992, 1993 e 1998. Todavia, a atuação do evento La 

Niña influenciou no aumento dos totais chuvosos em Tefé, nos anos de 1975, 

1976 e 1988, 1989 que se apresentaram com padrão chuvoso e 

extremamente chuvoso, conforme o gráfico 1 
 

Gráfico 1. Precipitação anual e mensal no município de Tefé. 

 

 
Fonte: INMET. 
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Os maiores totais de chuvas ocorrem durante a estação do outono 

(março, abril e maio) e verão (dezembro, janeiro e fevereiro). O volume de 

chuva no outono corresponde a 35% do total de chuva no município e no 

verão corresponde a 31% (Gráfico 2). 

No período do inverno (junho, julho e agosto) e na primavera 

(setembro, outubro e novembro) têm-se os menores volumes sazonais de 

chuva com 19% do total na primavera e 15% no inverno (Gráfico 2). 
   

Gráfico 2. Precipitação pluvial em Tefé-AM por estação do ano. 

 

 
 

Fonte: INMET. 
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os anos, em comparação com outras regiões brasileiras, a distribuição das 

chuvas no município de Tefé ocorre em dois períodos bem marcados, de 

dezembro a maio apresentam-se totais elevados de chuva, em junho inicia a 

diminuição do total mensal de chuva, e de julho a novembro em que as 

chuvas apresentam os menores totais mensais. 

Por isso, popularmente são denominados na Amazônia brasileira o 
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cotidiano da população tefeense que utiliza os rios como principais vias de 

transporte. 

A temperatura média máxima mensal demonstrou que no período de 

julho a novembro os valores aumentam chegando na faixa de 34 a 36°C. Nos 

meses de janeiro a junho, que são mais chuvosos, a temperatura máxima é 

menor, conforme o gráfico 3. 

Os valores anuais nos vinte anos analisados apresentaram tendência 

de aumento desde o ano 2000, da temperatura máxima no município. No 

período de 1993-2002 a temperatura média anual foi de 32,6°C e aumentou 

para 33°C no período de 2003-2012 (Gráfico 4). 

 
Gráfico 3. Temperatura máxima no município de Tefé-AM 

 

 
 

Fonte: INMET. 
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Gráfico 4 . Temperatura máxima anual em Tefé-AM 

 

 
 

Fonte: INMET. 
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Gráfico 5. Temperatura mínima anual em Tefé-AM 

 

 
 

Fonte: INMET. 
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Quanto ao processo de uso da terra, observou-se o aumento da área 

de desmatamento no Médio Solimões-AM no período analisado de 8% em 

1986, para 14% em 2005, consequentemente observou-se a diminuição das 

áreas classificadas como Floresta de 92% em 1986 para 86% em 2005 (Gráfico 

6). 

 
Gráfico 6. Uso da Terra no Médio Solimões-AM 

 

 

        

 

 Analisando as adjacências da área urbana do município de Tefé 

(Figuras 2 e 3) observa-se que as áreas desmatadas representavam 21% em 

1986 e aumentaram para 27% em 2005. As áreas classificadas como floresta 

representaram 71% em 1986 e 73% em 2005. Demonstrando que a maior 

parte da área de floresta desmatada associou-se ao crescimento econômico-

demográfico do município nos últimos vinte anos, a partir da década de 1980. 
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Figura 2. Mapa de uso da terra e cobertura vegetal nas adjacências da área urbana do município 

de Tefé – AM em 1986. 
 

 
 

 

Figura 3. Mapa de uso da terra e cobertura vegetal nas adjacências da área urbana do município 

de Tefé – AM em 2005. 
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A tendência da expansão da malha urbana para as áreas rurais ocorre 

frequentemente de modo de modo inadequado, produzindo espaços de 

segregação sem um devido plano de zoneamento para expansão urbana em 

áreas adequadas conforme as diretrizes de planejamento (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7. Uso da Terra próximo a Tefé-AM 

 

 
  

O aumento das áreas desmatadas é observado principalmente nas 

adjacências das duas principais estradas que ligam a cidade de Tefé ao 

assentamento rural denominado Agrovila e aos sítios ao longo da estrada da 

EMADE.  

A transformação da paisagem pelo uso da terra nas imediações do 

município repercutiu na alteração do balanço de energia da superfície-

atmosfera, influenciando principalmente no aumento da temperatura no 

município. 

Além disso, a mudança de área de floresta para área desmatada 

contribuiu para diminuição da evapotranspiração e da umidade no local. 

Conforme análise dos dados de umidade relativa do ar (média anual) 

ocorreram em Tefé valores elevados (acima de 80%) em todos os anos 

analisados, entretanto, verifica-se uma tendência de diminuição da umidade 

relativa no município, a partir do ano de 1998. 
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A média mensal da umidade relativa do ar no município apresentou-se 

mais elevada no período chuvoso de janeiro a maio e diminuiu a partir de 

junho mantendo-se relativamente mais baixa até novembro. 

No período de 1993-2002, a média anual foi de 91% e diminuiu para 

84% no período de 2003-2012, o que pode se relacionar ao aumento da 

temperatura na cidade ao longo do período, propiciando uma tendência à 

diminuição da umidade relativa do ar ao longo dos anos. 

Dessa maneira, a relação sociedade/natureza se estabelece da 

situação de ambiguidade procedentes da relação dialética, que é afirmada na 

região, pelas alterações no uso do solo e nos elementos do clima, pois a 

sociedade ao mesmo tempo em que é parte da natureza, se afirma como 

principal transformador devido à capacidade de trabalho, exploração e 

organização social criando feedbacks complexos no sistema climático que 

podem impactar de maneira negativa os agentes sociais e a biodiversidade 

amazônica. 

 

CONCLUSÃO 

 

A apropriação da natureza na Amazônia Brasileira tem ocorrido como 

artifício para a produção e acumulação de capital, por meio da expansão das 

fronteiras agrícolas e da expansão territorial das malhas urbanas segundo 

interesses dos agentes econômicos. 

O processo de uso da terra pode ser explicado pela lógica de 

apropriação da natureza que ocorre na região do Médio Solimões, que pode 

ser definida como um imperativo da racionalidade econômica, cujo objetivo 

primordial é tornar qualquer área explorável para fins produtivos, 

independentemente das características ambientais dessas paisagens. 

Os elementos climáticos analisados demonstraram que na última 

década o aumento das temperaturas mínimas e máximas ocorreu em meses 

com sazonalidade distinta, entretanto, têm associação com a dinâmica do uso 

da terra no município, uma vez que o aumento do desmatamento e 

transformação da paisagem tem repercutido no aumento da temperatura na 

última década e na diminuição da umidade relativa do ar.  

Para transcender esse quadro de degradação ambiental e impactos 

ambientais negativos, torna-se necessário que o poder público concretize a 

organização do território, auxiliado por estudos prévios das condições físico-
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naturais das paisagens, por meio de diagnoses, zoneamentos regionais e 

locais e ordenamento do território, articulando a análise socioespacial das 

diferentes dinâmicas da natureza e sociedade conjunta a participação da 

população tradicional. 
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Capítulo 12 

 

 

USO DO ICMS ECOLÓGICO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

PARTICIPATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ASSENTAMENTO RURAL 

 

Rafael Montanhini Soares de Oliveira
158

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 A problemática da geração crescente de resíduos sólidos resultantes 

de sociedades caracterizadas pelo consumo predatório dos recursos naturais 

tem preocupado a maioria dos países em decorrência dos impactos 

ambientais negativos gerados e das consequências socioeconômicas causadas 

(REZENDE, CARBONI, et al., 2013, p. 02). 

A minimização dos impactos ambientais ocasionados pela geração de 

resíduos sólidos produzidos necessita envolver todos os cidadãos por meio de 

programas educativos que enfatizem os bons hábitos e a preservação do 

meio ambiente. 

A coleta regular dos resíduos sólidos tem sido o principal foco da 

gestão de resíduos sólidos nos últimos anos no Brasil. A taxa de cobertura 

vem crescendo continuamente e já alcançou quase 90% do total de domicílios 

em 2009. Na área urbana, a coleta supera o índice de 98%; todavia, a coleta 

em domicílios localizados em áreas rurais ainda não atinge 33% dos domicílios 

(BRASIL, 2012, p. 11). 

Os resíduos sólidos do meio rural eram compostos essencialmente por 

restos orgânicos, porém, atualmente, “verifica-se um volume crescente de 

frascos, sacos plásticos, pilhas, pneus, lâmpadas, aparelhos eletroeletrônicos 

etc., que se acumulam ou se espalham ao longo das propriedades rurais” 

(BRASIL, 2012, p. 43). 

Para uma efetiva gestão integrada de resíduos sólidos, é necessário 

considerar as características das fontes de produção, o volume e os tipos de 

resíduos gerados, as características socioculturais e econômicas dos cidadãos 
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e as peculiaridades demográficas, climáticas e urbanísticas da localidade 

(REZENDE, CARBONI, et al., 2013, p. 02). 

A “adequação do projeto à realidade local, a regularidade no 

funcionamento da logística implantada e a eficiência da estratégia de 

marketing para sensibilização e motivação da população”, são fundamentais 

para a participação social (BRINGHENTI; GÜNTHER, 2011, p. 422). 

Alguns dos estados brasileiros vêm utilizando a distribuição tributária 

do ICMS, na melhoria da qualidade de vida da sociedade, estimulando ações 

ambientais e sanitárias, entre outras no âmbito dos municípios. 

O ICMS
59

 Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos 

municípios acesso a parcelas maiores que àquelas que já têm direito, dos 

recursos financeiros arrecadados pelos Estados através do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão do atendimento de 

determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. Não é um 

novo imposto, mas sim a introdução de novos critérios de redistribuição de 

recursos do ICMS, que refletem o nível da atividade econômica nos 

municípios em conjunto com a preservação do meio ambiente. O objetivo do 

estudo foi elaborar um modelo participativo de gestão de resíduos sólidos 

com a utilização do ICMS ecológico no assentamento rural Sítio, no município 

de Palmas-TO. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O assentamento rural Sítio foi criado no dia 1º de setembro de 2008, 

por meio do programa de reforma agrária do então Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), superintendência regional do 

Tocantins; é constituído por 71 lotes provenientes da fazenda Sítio do 

loteamento São Silvestre, com área total de 2.636,6409 hectares. Fica 

localizado a aproximadamente 70 km da sede municipal, na margem 

esquerda da rodovia TO-030. 

 

 

 

                                                           
59

 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
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Figura 2: Localização do assentamento rural Sítio, Palmas–TO. 

 

 
 

Fonte: O Autor 

 

A metodologia utilizada atualmente pelo estado do Tocantins para o 

repasse dos 13% do ICMS como prêmio aos municípios por suas políticas 

ambientais, foi analisada por meio de revisão das literaturas disponibilizadas 

pelos órgãos que compõem o sistema, tais como cartilhas, manuais, leis, 

decretos, instruções normativas etc., bem como por entrevistas com técnicos 

responsáveis pela execução das diferentes etapas do processo. 

A proposição do modelo de gestão para o assentamento rural Sítio foi 

realizada por meio da elaboração de um modelo de gestão participativa 

sustentável de resíduos sólidosbaseada nos repasses do ICMS Ecológico e nas 

atividades de gestão de resíduos do município. 

Foi utilizado o pacote de software Microsoft Office 2013, para edição 

de texto, elaboração e edição de planilhas, e software ArcGis 10.2, versão de 

teste para elaboração de mapas e software Photoshop 14.0, versão de teste 

para manipulação e elaboração de imagens personalizadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O assentamento rural Sítio é constituído por 71 (setenta e um) lotes 

que possuem áreas não uniformes variando entre 18,5937 e 31,8683 

hectares, totalizando 2.592,2719 hectares com perímetro de 28.976,75 

metros; 66 (sessenta e seis) destes lotes foram transferidos a produtores 

rurais sem terra no ano de 2008, 03 (três) são as áreas de reserva legal 

(1.006,9033 hectares) e 02 (dois) são áreas comunitárias (9,0069 hectares). 

As condições de destinação de resíduos sólidos domiciliares são 

bastante precárias no assentamento, sendo que 54% dos moradores 

queimam seus resíduos, 16% queimam uma parcela e enterram outra, 12% 

dispõem a céu aberto causando a contaminação do solo e a proliferação de 

insetos, e apenas 08% levam ao contêiner do sistema público de coleta, da 

Prefeitura Municipal de Palmas, localizado no cruzamento da rodovia TO-030 

com a estrada vicinal de acesso ao assentamento, a três quilômetros da 

entrada do assentamento rural Sítio. 

Quanto à destinação dos potencialmente recicláveis, 24% dos 

assentados entregam em pontos de coleta, 24% enterram, 20% dispõem a 

céu aberto, 16% queimam e enterram, 08% não souberam responder, 04% 

queimam e reutilizam, e outros 04% armazenam estes resíduos. 

Com relação ao aproveitamento de resíduos orgânicos, os restos de 

alimentos, 92% dos entrevistados disseram aproveitá-los para alimentação de 

animais domésticos, tais como cães, gatos e aves, já para os recicláveis o 

aproveitamento é bastante inferior; 72% dos moradores entrevistados 

disseram queimar estes resíduos. 

Quanto à compostagem, 68% dos entrevistados disseram não ter 

conhecimentos sobre a técnica, 32% têm conhecimento do método, mas 

somente 08% dizem utilizar como forma de reaproveitamentos os resíduos 

sólidos gerados em suas residências. 

Ao serem questionados sobre os principais problemas enfrentados 

pelos assentados, 28% dos entrevistados citaram a questão do lixo e da 

sujeira, incluindo também outras questões de saneamento ambiental como 

água e esgoto, e outras de logística como o transporte. 

A metodologia de distribuição do ICMS Ecológico utilizada atualmente 

foi regulamentada pela Lei Estadual 2.959, de 18 de junho de 2015, e atribuiu 

um percentual de 3,5% para o critério de Saneamento Básico e Conservação 
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da Água. Apesar de só agora ter sido criada lei 2.559 esse repasse vem sendo 

feito desde 2007. É baseado em coeficientes e índices que são calculados a 

partir da “qualidade” e da “quantidade” dos serviços relacionados ao 

saneamento básico e conservação da água do município (TOCANTINS, 2015). 

Com relação aos resíduos sólidos, é calculado o “Coeficiente de Coleta 

e Destinação Final adequada do Lixo” (CDL), para juntamente com o 

“Coeficiente de Conservação da Água” (CCA), e o “Coeficiente de Saneamento 

Básico” (CSB), formarem o “Coeficiente de Saneamento Básico e Conservação 

da Água do Município” (ISBAM), conforme (TOCANTINS, 2015). 

Verificou-se, portanto, que os aspectos relacionados aos resíduos 

sólidos representam 33,33% do ISBAM, que por sua vez, juntamente com os 

outros critérios, formam o índice do critério de meio ambiente que 

representa 13% dos repasses do ICMS aos municípios. A título de exemplo 

relacionamos a influência da gestão de resíduos na distribuição ICMS e do 

ICMS Ecológico, conforme abaixo.  

Tabela 1: Importância das políticas de gestão de resíduos para o repasse do ICMS. 
 

ICMS 1/4 Ecológico ISBAM CSB CDL % R$ 100,00 R$ 81.862.812,572 

100% 

- - - - - 75 R$ 75,00 R$ 61.397.109,43 

25% 

- - - - 18,75 R$ 18,75 R$ 15.349.277,36 

13% 

- - - 2,75 R$ 2,75 R$ 2.251.227,35 

3,5% 

- - 1,17 R$ 1,17 R$ 955.066,15 

2,33% 
- 1,17 R$ 1,17 R$ 955.066,15 

1,17% 1,17 R$ 1,17 R$ 955.066,15 
 

Fonte: O Autor. 

 

O “questionário de avaliação qualitativa” utilizado atualmente pelo 

Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS)
3
, foi aprovado em 17 de 

outubro de 2012,e considera a realidade da gestão de resíduos sólidos quanto 

às ações de planejamento e gerenciamento do sistema de gestão, e 

atividades de educação ambiental relacionadas aos resíduos sólidos. 

Verificou-se, porém, que o “questionário de avaliação qualitativa” não 

solicita qualidade e/ou quantidade, ficando restrito apenas à existência e/ou 



246 - Allan Leon Casemiro da Silva, Sandra Medina Benini e Leonice Seolin Dias (Orgs)  

não de ene (n) questões e/ou políticas ambientais municipais, muitas vezes já 

exigidas por leis federais.  

A figura 3 apresenta a arquitetura do sistema de gestão de repasses do 
ICMS Ecológico, utilizado atualmente no estado do Tocantins. 

 
Figura 3: Arquitetura da distribuição do ICMS com informaçõesprovidas pela prefeitura. 

 
 

Fonte: O Autor 
 

A partir das informações anteriores são sugeridas as seguintes 

propostas: 

 o NATURATINS deve solicitar as informações necessárias para 

subsidiar o banco de dados do ICMS Ecológico ao Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (CMMA) do município e não mais à 

prefeitura municipal, como ocorre atualmente, visando desta 

forma a análise e a comprovação das políticas ambientais 

implementadas pela gestão municipal; 

 a SEMARh deve refazer o "questionário de avaliação qualitativa” 

que norteia a distribuição do ICMS Ecológico, a fim de incluir todas 

as realidades da gestão ambiental municipal nas áreas urbanas e 

rurais; 

 o CMMA deve receber assistência financeira da gestão municipal a 

fim de proporcionar o processo de fiscalização e 
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acompanhamento da realização da política ambiental municipal 

(programas, projetos, investimentos realizados etc.); 

 O CMMA deve acompanhar e fiscalizar as ações do município 

relacionadas à coleta e disposição de resíduos sólidos em áreas 

rurais e as políticas ambientais municipais referentes à gestão 

participativa de resíduos sólidos; 

 a SEFAZ/TO deve aplicar o índice sobre os impostos arrecadados 

no ano imediatamente posterior à coleta de dados realizada pelo 

NATURATINS, diminuindo assim o horizonte temporal de acesso 

aos benefícios, e atraindo mais o interesse dos gestores 

municipais; 

 a comunidade deve participar por meio de associações e 

cooperativas, repassando, em documento oficial e original ao 

CMMA, informações periódicas sobre: a eficiência do sistema de 

coleta de resíduos; equipamentos, veículos e EPIs utilizados; apoio 

e fomento a associações e cooperativas e a projetos de educação 

ambiental, relacionadas à gestão de resíduos sólidos. 

 
Figura 4: Arquitetura da distribuição do ICMS com informações providas pelo CMMA. 

 

 
 

Fonte: O Autor 
 

Em modelos de gestão participativa de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos, os consórcios intermunicipais apresentam-se como uma 
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alternativa aos pequenos municípios para a questão de resíduos urbanos 

(MAIA; PEREIRA, 2012, p. 69). 

O modelo de gestão proposto por Magalhães (2012, p. 51), 

compartilha as responsabilidades e valoriza os trabalhos de parceria com o 

objetivo de reduzir as despesas públicas com o gerenciamento dos resíduos. 

No Brasil a falta de políticas públicas voltadas para os resíduos sólidos 

exige um envolvimento maior entre os diversos setores da sociedade, e uma 

integração maior entre governos federal, estadual e municipal, em busca da 

minimização dos problemas decorrentes destes resíduos (LEITE; FRANÇA, 

2013, p. 55). 

Para auxiliar a atuação e fiscalização, por parte do CMMA, sobre as 

ações de gestão de resíduos sólidos desenvolvidas no município sugerimos a 

metodologia apresentada abaixo, adaptada de (RIO DE JANEIRO, 2009).  

O índice relativo de destinação final ambientalmente adequado e/ou 

tratamento de resíduos sólidos                do município será determinado 

pela Equação 1. 

 

                      (1) 

onde: 

     - fator de gestão relativo ao município. 

 

O fator de gestão relativo ao município consistirá do número e do 

percentual de tipos de destinação final ambientalmente adequada, utilizados 

para a gestão dos seus resíduos sólidos, e será calculado pela Equação 2. 
 

   
∑  

 
     (2) 

onde: 

n –número de tipos de destinação final ambientalmente adequada, 

utilizados . 

O índice de destinação final ambientalmente adequado e/ou 

tratamento de resíduos sólidos               será determinado pela Equação 

3. 
 

               
  

∑                
                  (3) 

onde: 
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R$ - valor em reais e ser distribuído aos municípios pela destinação 

final ambientalmente adequada e/ou tratamento de resíduos sólidos; 

e∑              –soma de todos os índices relativos de destinação final 

ambientalmente adequado e/ou tratamento de resíduos sólidos dos 

municípios., apresenta a relação entre os tipos de destinação final 

ambientalmente adequada e/ou tratamento de resíduos sólidos e a escala 

percentual, para formação do   . 
 

Tabela 2: Fatores de gestão de destinação final e/ou tratamento de resíduos sólidos. 

Tipos de Destinação Final Ambientalmente Adequada 
Fator de gestão    por % 

20 40 60 80 100 

Lixão 0 0 0 0 0 

Aterro controlado 1 2 3 4 5 

Aterro controlado com tratamento 2º de chorume 2 3 4 5 6 

Aterro controlado com tratamento 3º de chorume 3 4 5 6 7 

Aterro controlado com tratamento de chorume e gás 4 5 6 7 8 

Aterro sanitário 5 6 7 8 9 

Aterro sanitário com vida útil > que 5 anos 6 7 8 9 10 

Aterro sanitário com vida útil > que 10 anos 7 8 9 10 11 

Aterro sanitário com tratamento 2º de chorume 8 9 10 11 12 

Aterro sanitário com tratamento 3º de chorume 9 10 11 12 13 

Aterro sanitário com captação e queima de gás 10 11 12 13 14 

Aterro sanitário consorciado 11 12 13 14 15 

Aterro sanitário consorciado com vida útil > que 5 anos 12 13 14 15 16 

Aterro sanitário consorciado com vida útil > que 10 anos 13 14 15 16 17 

Aterro sanitário consorciado com tratamento 2º de chorume 14 15 16 17 18 

Aterro sanitário consorciado com tratamento 3º de chorume 15 16 17 18 19 

Aterro sanitário consorciado com captação e gás 16 17 18 19 20 

Aterro sanitário consorciado com sede no município 17 18 19 20 21 

Aproveitamento energético do biogás 18 19 20 21 22 

Compostagem 19 20 21 22 23 

Reciclagem 20 21 22 23 24 

Fonte: O Autor 
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Modelos de gestão de resíduos sólidos com bom desempenho na 

destinação final são resultado de investimentos realizados em todo o sistema 

de gerenciamento de resíduos do município, sendo, portanto, imprescindível 

que este realize uma série de atividades voltadas para o envolvimento da 

sociedade, tais como ordenamento jurídico adequado, programas de 

educação ambiental, coleta seletiva, formação de profissionais qualificados, 

empregos de tecnologias adequadas, incentivos financeiros etc. 

Os modelos de gestão participativa de resíduos sólidos são 

extremamente interessantes e necessários ao desenvolvimento do setor, para 

se obter melhor qualidade e eficiência na prestação dos serviços e maior 

qualidade de vida(LIMA, 2002, p. 239). 

A gestão participativa de resíduos sólidos no assentamento rural 

promoverá a minimização de resíduos enviados à destinação final, e 

favorecerá e propagará a redução, reutilização e reciclagem de materiais. 

Deverá ser implantado no assentamento rural sistema de coleta com 

intervalos periódicos e pequena usina de segregação e compostagem, 

podendo ser utilizada mão de obra local para realização das atividades 

pertinentes. 

A aplicação do índice do ICMS Ecológico deve ser realizada sobre a 

arrecadação do ano imediatamente posterior, proporcionando que a gestão 

municipal possa utilizar dos recursos aferidos por suas políticas ambientais 

implementadas. 

A gestão participativa de resíduos sólidos no assentamento rural Sítio 

deve ser alicerçada em programas de educação ambiental e conscientização 

da comunidade, a respeito da problemática dos resíduos e os benefícios da 

adesão comunitária. 
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INTRODUÇÃO 

 

A avaliação e alívio da dor e estresse durante e após os procedimentos 

de criação de rotina utilizados em fazendas (por exemplo, descorna e a 

castração de bezerros) são componentes importantes do bem-estar animal. 

Em animais de fazenda, a dor tem sido tradicionalmente negligenciada e o 

manejo da dor não avançou com a mesma intensidade como em animais de 

companhia. Isto é devido a muitos fatores, incluindo a disponibilidade de 

analgésicos eficazes, as atitudes dos agricultores e veterinários, e questões 

éticas sobre o uso de animais de fazenda em pesquisa. Atualmente, um nível 
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maior de consciência pública e preocupação com o bem-estar animal na 

exploração, e nos últimos anos a demanda do consumidor, tem colocado 

pressão sobre as indústrias ligadas ao agronegócio para proporcionar bem-

estar “amigável” de produtos que também satisfazem elevados padrões de 

qualidade e segurança alimentar.  

É de total importância o conhecimento e entendimento de como é a 

respostas dos animais domésticos quando enfrentam fatores de estresse 

calórico, na tentativa de amenizar os pontos negativos e prejudiciais que 

acometem o animal. 

 

ESTRESSE TÉRMICO NOS ANIMAIS 

 

O estresse tem sido definido como "um estado que ocorre quando um 

animal é obrigado a fazer ajustes anormais ou extremos em sua fisiologia ou 

comportamento, a fim de lidar com os aspectos negativos do seu ambiente e 

de gestão" (FRASER et al., 1975). O estresse calórico ou térmico é descrito 

como a influência de um ambiente térmico agindo sobre um organismo 

levando a uma reação fisiológica proporcional à intensidade dessas 

influências, e a capacidade do organismo em compensar tal reação (SILVA, 

2000). 

O animal, quando trabalha em condições ambientais ótimas, tende a 

expressar todo seu potencial positivamente, e quando as condições não são 

ideais, gera um reflexo negativo. A temperatura ideal para animais de 

produção leiteira depende da espécie, raça e suscetibilidade ao frio e ao calor 

(PERISSINOTTO et al., 2007). Os bovinos selecionados para a produção leiteira 

são os mais suscetíveis às adversidades das altas temperaturas em relação 

aos animais de corte (VASCONCELOS; DEMÉTRIO, 2011). Ressaltando a 

informação de Daltro (2014), a raça Holandês Preto e Branco (HPB) é uma que 

demonstra grande sensibilidade ao estresse térmico. O estresse 

desencadeado pelo clima pode ser secundário tanto ao calor como ao frio; 

em locais de temperatura alta, as condições ambientais desfavoráveis, como 

temperatura do ambiente elevada, umidade relativa do ar alta e radiação 

solar também elevada, somada a uma grande produção de calor metabólico, 

levam ao aumento da temperatura corporal; se o animal não elimina esse 

calor para o ambiente, gera o estresse calórico (PIRES, 2006). 
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De imediato o mecanismo acionado para que ocorra a perda de calor é 

a vasodilatação periférica, depois ocorre a sudorese, e por seguir a respiração 

ofegante. O primeiro indicio visível demostrando que o animal está sendo 

afetado pelo stress térmico é o aumento da frequência respiratória e sendo 

que vai depender da intensidade do nível de estresse por calor que está 

atuando no animal (MARTELLO, 2004). 

Quando os mecanismos de quebra de calor não são suficientes para 

que haja a diminuição do estresse térmico nos animais considerados 

homeotérmicos, o calor do próprio metabolismo somado ao calor do 

ambiente em que o animal se encontra, tornam maior que a quantidade de 

calor dissipada para o ambiente, sendo assim notado um aumento na 

temperatura retal, pelo aumento da temperatura do corpo, o organismo 

reage com aumento da sudorese e da frequência respiratória (MORAIS et al., 

2008). Por esse fato, a temperatura retal junto a frequência respiratória, são 

as variáveis fisiológicas consideradas a mais indicadas para estimar a 

tolerância ao calor dos animais (VANESSA, 2013). 

Durante o estresse térmico, há um grande desequilíbrio fisiológico, 

podendo ser considerado responsável por problemas de saúde que estão 

relacionados à diminuição da imunidade (MACHADO, 1998). O estudo das 

respostas fisiológicas vem se tornando rotineiro, para averiguação da 

adaptação dos animais expostos ao estresse por calor (SMITH et al., 2006). 

  

INFLUÊNCIA DOS FATORES CLIMÁTICOS NOS ANIMAIS 

 

Nos animais homeotérmicos, a temperatura corpórea é praticamente 

constante devido à homeotermia. Isso significa que há uma troca térmica 

constante entre a relação do animal com o ambiente; o processo todo se faz 

eficaz quando existe a termoneutralidade (GRACIANO, 2013). Dentro dos 

limites da termoneutralidade, a energia que o animal absorve é revertida 

para seu crescimento, desenvolvimento e produção (FREIRE, 2006). 

O controle termorregulatório, nos animais homeotérmicos, é feito 

através do centro termorregulador, devido às células especializadas que têm 

a função de transmitir a sensação de frio ou calor, ao sistema nervoso central 

conduzindo a informação ao hipotálamo (CRUZ et al., 2011). O centro 

termorregulador tem a capacidade de distinguir a variação da temperatura 

relativa do ar, umidade, velocidade do ar e intensidade da radiação solar, 
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sendo esses fatores considerados como ambiente térmico (SILVA, 2012). Para 

a reprodução e produtividade dos animais, incluindo a produção leiteira, a 

homeotermia tem sua manutenção como prioridade (MARTELLO et al., 2004).  

Os bovinos têm uma faixa de temperatura ambiente denominada de 

zona de termoneutralidade, ou seja, é uma faixa de temperaturas ambientais 

onde o animal apresenta conforto térmico, não sofrendo com o frio ou calor 

(PERISSINOTTO et al., 2007). Quando o animal apresenta sua zona de 

conforto térmico ou termoneutralidade (ZCT) abaixo das condições térmicas 

ambientais, para que haja produção de calor mínima, sua atividade física 

diminui (GRACIANO, 2013).  

O desempenho do animal depende dos fatores do ambiente que o 

envolve, por interagir nas condições de perda de calor, sendo assim 

interferindo na relação do balanço térmico entre o animal e o ambiente 

(SILVA; SOUZA, 2013). Nas áreas em que o clima tem níveis maiores de 

radiação solar e alta temperatura, o estresse calórico é um dos fatores que 

inibem o desempenho e também o desenvolvimento (AZEVÊDO; ALVES, 

2009). Radiação solar, umidade, temperatura e velocidade do vento são os 

principais fatores climáticos que interferem na produção animal (HULME, 

2005). 

Graciano (2008) afirma que a tolerância à alta temperatura varia nas 

espécies e raças. Para essa tolerância ser mensurada, são necessários quatro 

fatores que envolvem o ambiente térmico: umidade relativa do ar, 

temperatura ambiente, vento e radiação solar, sendo os mesmos 

minimizados pelas adaptações fisiológicas dos animais (MARTINS, 2011).  

O comportamento e alguns aspectos fisiológicos podem ser alterados 

de acordo com a intensidade e período de tempo em que o animal é exposto 

à radiação solar; a alteração pode ocorrer na temperatura corpórea, 

frequência respiratória, taxa de sudorese, e batimentos cardíacos (CASTRO, 

2005). Nos dias com a temperatura alta, e alta radiação solar, as vacas 

costumam pastejar, no amanhecer, no fim da tarde e durante a noite, 

preferindo sombras nos dias de maior temperatura (AZEVÊDO; ALVES, 2009). 

Ambientes com temperatura alta, o excesso e a baixa umidade do ar, 

são considerados prejudiciais, em um ambiente quente e seco. A evaporação 

do ar ocorre de forma rápida, levando a danos cutâneos e grave desidratação; 

em um ambiente quente e úmido, a evaporação se torna lenta ou nula, 

diminuindo a termólise e aumentando a sensação de calor no animal, 
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principalmente pelo fato que em altas temperaturas a termólise realizada por 

convecção se torna comprometida (STARLING et al., 2012). Segundo Sampaio 

(2004) a umidade relativa do ar considerada ótima para a criação de animais 

domésticos é em torno de 50 a 70%. 

 

ESTRESSE TÉRMICO E REPRODUÇÃO DAS FÊMEAS 

 

Em concordância Lucy (2001) apud Viana (2002) relatou que os oócitos 

presentes no ovário sob estresse térmico são afetados por longos períodos 

após a injúria térmica. Os folículos são danificados pelo estresse, mas 

continuam crescendo, vindo a liberar oócitos com menor probabilidade de 

serem fecundados. 

No Brasil, observou-se efeito da temperatura ambiente sobre o 

número de embriões não viáveis e de oócitos recuperados de novilhas 

mestiças holandês-zebu (p<0,01), mas não sobre o número total de 

estruturas e o número de embriões viáveis (BORGES et al., 1998 apud COSTA; 

SILVA, 2004). 

Oliveira Junior et al. (2011) verificaram que durante a estação do verão 

no Brasil, o stress térmico se torna mais severo, devido estar entre os 

trópicos, e assim provoca redução na lactação das porcas, provocando 

impactos no desenvolvimento dos leitões.  

 

ESTRESSE TÉRMICO E REPRODUÇÃO DOS MACHOS  

 

Diversos fatores afetam a produção animal, entre eles a temperatura, 

umidade, nutrição, doenças, parasitas e alterações ambientais de diferentes 

origens (HORN et al., 1997). Numa revisão de literatura sobre a reprodução 

de bovinos nos trópicos, Galina e Arthur (1991) abordaram a importância da 

variação sazonal sobre as características físicas e morfológicas espermáticas, 

relatando que a baixa qualidade do sêmen em alguns animais pode ocorrer 

devido ao desconforto destes perante temperaturas elevadas.  

A temperatura testicular em touros deve ser 4 a 5
0 

C abaixo da 

temperatura corporal para que ocorra espermatogênese normal (COULTER, 

1988). Segundo Kastelic et al. (2001), uma moderada elevação da 

temperatura testicular em touros submetidos à insulação escrotal reduz 

drasticamente a produção espermática, a motilidade progressiva e a 
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quantidade de espermatozoides vivos por ejaculado, e aumenta a 

porcentagem de espermatozoides morfologicamente anormais. Taylor et al. 

(1985) citam que a habilidade de touros para produção de sêmen está na 

dependência da interação ambiente-espermatogênese. 

O mecanismo pelo qual a temperatura ambiente afeta a função 

testicular, alterando seus parâmetros normais, ainda é desconhecido (OHASHI 

et al., 1988). Conforme Waites e Setchell (1964), isto parece ser causado pela 

hipóxia, que acomete o testículo quando o mesmo é exposto à temperatura 

ambiente elevada. Já Voglmayr et al. (1970) relatam que altas temperaturas 

afetam o metabolismo dos espermatozoides. Mudanças climáticas que 

afetam a gametogênese podem levar a baixa eficiência reprodutiva de touros 

(VALE FILHO, 2001).  

Silva et al. (2003) observaram menor concentração espermática em 

ejaculados entre os meses de dezembro a fevereiro, em Bos taurus taurus; o 

que foi relacionado ao estresse provocado pelo calor sofrido no período 

anterior a colheita de sêmen.  

No Brasil, estudos sobre a interferência ambiental nas características 

físicas e morfológicas espermáticas de touros têm sido conduzidos em 

centrais de inseminação artificial (IA), com animais em regime permanente de 

colheita de sêmen (BRITO et al., 2002; SILVA et al., 2003). Na espécie 

bubalina, os efeitos da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar 

(URA) foram avaliados em reprodutores mantidos em câmara bioclimática a 

39 º C e URA entre 60 e 95%, não ocorrendo alterações significativas nas 

características qualitativas e quantitativas do sêmen, revelando equilíbrio na 

espermatogênese (CHACUR; OBA, 2005; CHACUR et al., 2010). 

A maioria dos estudos que avaliam os efeitos do estresse térmico 

sobre o desempenho reprodutivo em touros são em situações de simulação 

do ambiente natural, câmaras climáticas ou por insolação escrotal 

(FERNANDES et al., 2008; KASTELIC et al., 1996b). Souza et al. (2015) 

encontraram correlação significativa da temperatura retal (38,85±0,62ºC) 

com a temperatura ambiente (r=0,25), temperatura do globo (r=0,37) e 

umidade relativa do ar (r= -0,32). E a temperatura retal, por sua vez, teve 

correlação positiva significativa com: temperatura do cordão espermático 

(r=0,51); temperatura do terço dorsal, médio e ventral dos testículos (r=0,43; 

0,37; 0,33, respectivamente) e temperatura das caudas dos epidídimos 

(r=0,32) (CHACUR et al., 2015). 
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ESTRESSE TÉRMICO NAS VACAS DE LEITE 

 

Vacas que se encontram sob estresse calórico devido à exposição a 

elevadas temperaturas, tem a produção de leite reduzida devido à redução na 

ingestão de alimentos (BACCARI Jr, 2001; McGUIRE, 1989).  

O estresse calórico afeta também a produção e porcentagem de 

gordura no leite, levando à diminuição na ingestão de forragem, atividade 

diminuída no período diurno, aumento da frequência respiratória e 

temperatura corporal (BACCARI Jr, 2001). A diminuição da ingestão de 

forragem nas vacas que sofrem por estresse calórico leva a uma mudança na 

relação acetato/propionato, ocasionando alteração na composição do leite 

com a diminuição dos teores de gordura (COOLIER, 1985). É observada a 

diminuição nos teores de caseína, pelo efeito do estresse térmico; íons cálcio, 

fósforo e magnésio normalmente diminuem, e o cloro aumenta 

(BERNABUCCI; CALAMARI, 1998). 

A perda econômica se torna frequente devido ao estresse calórico nas 

regiões tropicais, afetando negativamente a produção de leite, de carne, a 

fisiologia da produção, reprodução, mortalidade de bezerros e saúde do 

úbere. É um problema comum encontrado frequentemente no manejo de 

vacas leiteiras, levando à diminuição na produção e mudanças na composição 

do leite; ocorre diminuição na ingestão de alimentos e aumento na ingestão 

hídrica. A redução na produção de leite ocorre devido à elevação de 

temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, nutrição e manejo 

(HEAD, 1995). 

A principal limitação na produção animal, segundo Graciano (2008), é 

o calor que interfere nas funções biológicas dos animais, como o interesse 

pela ingestão de alimento, o apetite e aproveitamento alimentar, com 

simultânea elevação da temperatura retal, da pele e dos pelos, aumento da 

frequência respiratória e cardíaca, diminuição da perda de água pelas fezes e 

urina, alteração metabólica de proteína, energia e minerais, ocorrem 

alterações também nas reações enzimáticas e endócrinas, e energia 

dispersada para tentativa de eliminação de calor do corpo. 

As vacas tendem a demonstrar maior evidência de estresse por calor 

nos dias em que a temperatura está entre 32°C e 38°C e a umidade relativa 

do ar se encontra acima de 50%; apresentam sinais como polipnéia térmica 
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de boca aberta, pendendo a língua, temperatura corpórea elevada, falta de 

apetite, e perdas produtivas (PERISSINOTO et al., 2007). Na época mais 

quente do ano, as vacas adotam comportamento anormal, com diminuição 

na alimentação e no tempo de ruminação e aumento no tempo do ócio para 

que haja diminuição na produção de calor (SILVA; SOUZA, 2013).  

 

BEM-ESTAR DOS ANIMAIS  

 

Segundo Graciano (2013), é evidente que os animais encontraram 

maneiras de se adaptarem em seu ambiente natural, porém na produção 

animal ainda há muito que explorar em relação ao comportamento dos 

animais em habitats não adequados ou até mesmo prejudiciais à sua 

natureza. O mesmo autor ressalta que, ultimamente, ferramentas novas e 

tecnologias estão adentrando na produção animal dando uma mais amplitude 

para decisões, principalmente no gerenciamento, formas de manejo 

alimentar, suporte para fertilidade, e promoção da saúde e conforto animal; 

sistemas computadorizados próprios foram feitos para averiguação dos 

fatores ambientais e fisiológicos. 

As respostas comportamentais a uma experiência nociva têm uma 

vantagem na medida em que ocorrer imediatamente; fornecem uma boa 

indicação da duração e diferentes fases de uma experiência dolorosa 

(MELLOR et al., 2000) e podem ser medida de forma não invasivas. Existem 

muitos fatores que influenciam as respostas comportamentais à dor, tais 

como a localização da dor e do tipo de tecido em questão, a intensidade de 

dor e se a dor é aguda ou crônica. No entanto, a medição e interpretação das 

respostas de comportamento podem ser difíceis e a variação das respostas 

pode ser enganosa (RUSHEN, 2000). As respostas podem variar de acordo 

com as características do indivíduo, experiência anterior, raça e espécie. 

Espécies de presas apresentam menos sinais externos de dor (por exemplo, 

vocalizações) em comparação com as espécies com pouco ou nenhum 

predador natural. Por exemplo, após um processo de criação doloroso, como 

a castração, bezerros e cordeiros podem adotar uma postura imóvel (estátua 

em pé), o que poderia ser interpretado como o animal não tendo qualquer 

tipo de dor. Portanto, o conhecimento das pressões seletivas que afetam a 

espécie é necessário para a interpretação precisa de respostas 

comportamentais.  
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Por outro lado, as respostas fisiológicas à dor variam pouco entre as 

espécies (BROOM, 2001) e pode ser mais útil do que respostas 

comportamentais para avaliar a intensidade máxima de uma experiência 

nociva (MELLOR et al., 2000). Outros indicadores fisiológicos do estresse que 

têm sido utilizados são alterações na função imune (KELLEY, 1985) e as 

respostas simpáticas, tais como aumento da frequência cardíaca, frequência 

respiratória, temperatura corporal e secreção de catecolaminas (adrenalina, 

por exemplo) (BROOM; JOHNSON, 1993). Os problemas surgem quando se 

usa a frequência cardíaca como uma medida de stress, porque as mudanças 

devido à atividade metabólica são difíceis de distinguir daqueles devido a 

respostas emocionais (BROOM; JOHNSON, 1993).  

A frequência cardíaca média só pode ser interpretada como os efeitos 

líquidos das interações entre ambas as divisões do sistema nervoso, enquanto 

que a medição da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) permite a 

interpretação mais detalhada da atividade cardíaca em termos do sistema 

nervoso autônomo (MARCHANT-FORDE et al., 2004). Por isso, foi sugerido 

que a VFC é uma medida mais precisa do estresse em animais (MARCHANT-

FORDE et al., 2004; MOHR et al., 2002). Uma das limitações é a falta de 

equipamentos de controle remoto que é capaz de armazenar grandes 

quantidades de dados necessários para a análise da VFC, portanto, poucos 

estudos investigaram a VFC de animais em fazenda. No entanto, as 

tecnologias de armazenamento e análise de dados estão melhorando 

(MARCHANT-FORDE et al., 2004). Para concluir, não existe um método 

definitivo simples pelos quais o estresse pode ser medida. Foi acordado pela 

maioria dos pesquisadores de que uma combinação de medidas fisiológicas e 

comportamentais podem proporcionar a melhor avaliação do bem-estar 

animal (CLARK et al., 1997), e que há uma necessidade de maneiras não 

invasivas mais confiáveis para medir o estresse. 

Muitos estudos de bem-estar animal envolvem a avaliação e 

quantificação de estresse em termos da magnitude de fatores de estresse 

impostas ao animal e à medição das respostas fisiológicas e comportamentais 

dos animais para que estressor. Como Stewart et al. (2005) destacam, muitas 

vezes a medição das respostas de estresse como resultados animais podem 

envolver a imposição de mais estresse. 

 



262 - Allan Leon Casemiro da Silva, Sandra Medina Benini e Leonice Seolin Dias (Orgs)  

AVALIAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL COM TERMOGRAFIA DE 

INFRAVERMELHO 

 

As imagens térmicas ou termogramas gerados por câmeras térmicas 

(dispositivos de imagem) são efetivamente mapas térmicas da superfície do 

objeto de destino exibida e armazenada com a adição de "falsa cor" para 

identificar áreas de diferentes temperaturas. As verdadeiras temperaturas e 

as suas distribuições estão contidas nas imagens digitais como valores 

absolutos em pixels e pode ser extraída para análise detalhada subsequente. 

Em fisiologia experimental humana e animal de imagem térmica irá permitir a 

caracterização da temperatura das superfícies de seres vivos e os valores 

absolutos destas temperaturas e as suas distribuições podem ser relacionadas 

com fisiológica subjacente, metabólica e processos e mecanismos 

comportamentais. 

Existem muitas aplicações potenciais de termografia por infravermelho 

ou imagem térmica na área de bem-estar animal e produção. Estes incluem a 

medição da temperatura corporal e caracterização de troca térmica em uma 

variedade de ambientes desafiadores e durante procedimentos como a 

manipulação, transporte e abate. A previsão de calor, frio e estresse, e a 

definição das zonas de conforto térmico para cada espécie e idade dos 

animais, são objetivos de pesquisa em bem-estar animal, que pode ser 

sustentada por uma análise termográfica.  

A termografia é também extremamente útil na detecção e diagnóstico 

de doenças que afetam o bem-estar dos animais e no exame de lesões, 

inflamação, claudicação, lesão muscular e fadiga, e em estados patológicos 

que alteram a taxa metabólica ou produção de calor metabólico em tecidos 

específicos ou regiões do corpo.  

A termografia pode ser utilizada para monitorizar os resultados 

fisiológicos e bem-estar de um grande número de procedimentos de rotina, 

para que os animais são expostos. A termografia também permite o 

monitoramento da eficácia dos tratamentos e práticas destinadas a melhorar 

o bem-estar e a saúde dos animais, e pode ser utilizada para monitorar a 

recuperação de estados patológicos e lesões e para avaliar a cura. A 

termografia também pode ser utilizada para caracterizar o estado afetivo ou 

emocional dos animais em resposta a estímulos de estresse ou 
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procedimentos, nocivos ou dolorosos e, assim, para quantificar os resultados 

de bem-estar. 

 

TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO EM TOUROS 

 

Pela importância do bem-estar animal na medicina veterinária, que se 

tem notado cada dia mais relevante, técnicas não invasivas se tornaram 

essenciais assim como a termografia; essa técnica traz uma grande vantagem 

sendo ela a não precisão do contato direto com a superfície do animal a ser 

examinado, permitindo a aferição da temperatura corporal com o animal em 

seu ambiente natural, trazendo informações do estado térmico desses 

animais sem a precisão de técnicas invasivas que podem gerar estresse e dor 

ao animal (QUEIROS et al., 2013). 

Os resultados de Kastelic et al. (1996b) mostram que a temperatura da 

cauda do epidídimo aumentou após a ejaculação pelo método de 

eletroejaculação devido à contração da mesma (KASTELIC et al., 1996b). No 

Brasil, em touros Nelore, Chacur et al. (2015) colheram sêmen por 

eletroejaculação, não verificando elevação significativa da temperatura da 

superfície da bolsa escrotal, podendo a termografia digital por infravermelho 

ser realizada antes ou após a colheita de sêmen. 

Ruediger et al. (2014) estudaram a influência da temperatura e 

umidade relativa do ar sobre a temperatura do escroto mensuradas com a 

termografia digital por infravermelho e a qualidade do sêmen, e concluíram 

que as temperaturas da superfície do escroto mensuradas pela termografia 

escrotal por infravermelho influenciaram na qualidade do sêmen e que os 

fatores climáticos: temperatura ambiente e umidade relativa do ar, também 

influenciaram na qualidade do sêmen. 

 

PATOLOGIAS E TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO 

 

As doenças têm impacto significativo no bem-estar animal e 

consequências econômicas para a indústria do leite e da carne bovina. A 

prática padrão da indústria para identificar animais doentes é a observação 

visual de sinais clínicos. A detecção de sinais clínicos é geralmente tardia, até 

vários dias após o aparecimento do mesmo, podendo ser necessário o 

emprego de fármacos pelo Médico Veterinário.  
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Em um modelo de indução da doença causada pelo vírus da Diarreia 

Viral Bovina (BVD), Schaefer et al. (2002) utilizaram a termografia por 

infravermelho como um método de detecção não invasivo e de forma 

precoce para a identificação de bezerros com BVD, relatando que a elevação 

da temperatura do globo ocular serve como parâmetro com acurácia, tendo 

alta correlação com a temperatura corpórea. Também houve mudanças 

significativas nas temperaturas dos olhos, de vários dias a uma semana, antes 

da observação de outros sinais clínicos de infecção.  

Tal estratégia que os autores testaram foi incorporar uma estação de 

digitalização de infravermelho em um cocho de água; como os animais de 

forma regular ingerem água, automaticamente a câmera de infravermelho 

recolhe imagens do olho desse animal (SCHAEFER et al., 2002). 

A termografia também é usada para monitorar o bem-estar animal 

perante procedimentos de descorna, contenção ou procedimentos dolorosos 

(STEWART et al., 2008a; STEWART et al., 2008b; STEWART et al., 2010 a,b). 

Estes estudos ilustram que a termografia pode ser utilizada para tratar muitos 

aspectos do bem-estar animal através de uma compreensão dos mecanismos 

fisiológicos de estresse e respostas comportamentais ao estresse e seleção 

das medições térmicas apropriadas. Propõe-se que a infravermelho 

termografia constitui um método eficaz e confiável para avaliar o estresse 

agudo e crônico em animais. 

 

IMPACTOS DO AQUECIMENTO GLOBAL NA PRODUÇÃO ANIMAL  

 

O stress térmico causa inúmeras consequências na produção, 

reprodução e fertilidade, sendo mais agravado em regiões de clima quente. 

Entretanto, nos últimos anos vem se discutindo os efeitos provocados pelo 

aquecimento global, em que até o momento os estudos apontam em 

catástrofes e situações irreversíveis, tais como a desertificação de regiões, 

aumento da temperatura, redução na umidade do ar e secas prolongadas 

(ONU; TEZER, 2015; WALL et al., 2011). 

Nas regiões tropicais, os efeitos previstos serão mais severos, em que 

irá provocar aumento do stress térmico nos animais; além disso, poderão 

ocorrer os impactos na produção de forrageiras voltadas à nutrição animal, 

assim tendo que reduzir a carga de animais nas pastagens e consequente a 

produção animal (NARDONE et al., 2010; McMICHAEL et al., 2007). 
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Deve-se atentar ao fato de que o aumento da temperatura e a redução 

da umidade do ar podem ter graves problemas nas condições dos animais. 

Pois, os efeitos do aquecimento global levaram a uma maior incidência de 

doenças, assim tendo que se controlar via medicação, neste caso podendo 

apresentar problemas quanto à questão de segurança alimentar, por meio de 

contaminação e resíduos na carne bovina (COOPER et al., 2015; 

GHAHRAMANI; MOORE, 2015; THORNTON et al., 2009; McKUNE et al., 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para cada situação existe uma alternativa que se mostra mais eficaz 

para minimizar os efeitos deletérios do estresse térmico sobre a produção e 

qualidade do leite e também sobre o bem-estar animal. Assim, devem ser 

adotadas medidas que visam o conforto térmico, levando em conta as 

características climáticas próprias de cada propriedade e região na qual se 

localiza, além das características do seu rebanho e a relação custo/benefício. 

Portanto, é evidente que uma abordagem multidisciplinar é necessária para 

avaliar o estado do bem-estar de animais de produção, o que significa 

integrar dados de observações de comportamento, fisiologia, imunologia e 

produção. 

Uma maneira eficiente para o controle de temperatura é a construção 

de projetos para refrigeração e ventilação, com o intuito de diminuição da 

temperatura do ar, em abrigos de animais. Essa tática pode ser bem eficaz; o 

resfriamento por evaporação das instalações nos confinamentos de gados de 

leite tem aumentado rápido em climas mais quentes, pela simplicidade, ser 

prático e custo/benefício ser favorável, assim somando novas alternativas na 

produção leiteira. 

O grande problema para os pesquisadores sobre o bem-estar animal é 

que muitos dos métodos usados para medir essas respostas envolvem 

retenção ou procedimentos de tratamento, o que pode alterar a própria 

resposta ao estresse. Recentemente, tem havido desenvolvimento de 

sistemas não invasivos ou minimamente invasivos para medir o estresse, mas 

estes têm limitações e nenhuma medida única de estresse é perfeita. 

Ferramentas confiáveis, não invasivas e que podem ser usados para medir o 

estresse agudo e crônico durante as práticas comerciais e pré-abate, são 

necessárias, e a termografia digital por infravermelho se encaixa nesse 
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critério, tendo grande potencial como uma forma de avaliar o bem-estar 

animal. Utilizados nas indústrias de leite e de corte, foram desenvolvidos 

sistemas automatizados para monitorar a infecção e que estão sendo 

testadas. A câmera de termografia por infravermelho é portátil, simples de 

usar e necessita de contenção mínima do animal ou desnecessária. Tem 

certas vantagens sobre outros métodos não invasivos, oferecendo clareza 

sobre as consequências metabólicas de estresse e permitindo a medição de 

respostas crônicas agudas e de longo prazo em curto prazo para o estresse. 
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Capítulo 14 

 

 

REFLEXÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DA 

SOBERANIA ALIMENTAR E ENERGÉTICA A PARTIR DOS 

AGROECOSSISTEMAS COMPLEXOS CAMPONESES 66 

 

Rodrigo Simão Camacho
 67 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto tem o objetivo de mostrar a importância de uma 

experiência contra-hegemônica de produção de alimentos e bioenergia numa 

perspectiva agroecológica. Esta experiência, que tenta romper com a lógica 

dominante, é a produção de alimento e energia do Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) em Frederico Westphalen/RS, é o que estes denominaram 

de “ALIMERGIA”. É um modo de produzir alternativo que visa estabelecer 

relações sociais e ambientais de maneira equilibrada, buscando a construção 

da Soberania Alimentar e Energética de maneira integrada.  

O agronegócio, pelas suas características principais: a concentração de 

terra e renda, a monocultura, o uso intensivo de agrotóxicos, a mecanização, 

a produção de commodities, a exploração intensa da mão de obra, o uso de 

transgênicos etc., mostra-se um modelo insustentável. A produção de 

commodities coloca em risco a Soberania Alimentar, pois, significa a 

substituição da produção de alimentos pela produção de monocultura de 

soja, eucalipto, cana etc. Por outro lado, a recriação camponesa, cujo modo 

de vida tem como cerne principal a produção de alimentos para a 

sobrevivência familiar, é a solução principal para a manutenção da Soberania 

                                                           
66 Outra versão preliminar deste texto pode ser encontrada em: Rodrigo Simão Camacho e Tiago 
Cubas (2011). 
67 Doutor em Geografia pela FCT-UNESP campus de Presidente Prudente. Professor do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC) da Faculdade Intercultural Indígena (FAIND) na 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). E-mail: rogeo@ymail.com; 
rodrigocamacho@ufgd.edu.br 
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Alimentar.  Logo, enquanto o agronegócio coloca em risco a Soberania 

Alimentar, a agricultura camponesa é a protagonista deste processo.  

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) é um movimento 

socioterritorial que surgiu do interior do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), sendo que os dois movimentos são integrantes da 

Via Campesina. O Movimento atua na tentativa de conscientizar as famílias 

camponesas acerca dos processos que são destrutivos para o campesinato, 

objetivando a construção de outro modelo de produção a fim de manter as 

características da pequena propriedade camponesa com o foco na Soberania 

Alimentar. Cria-se, então, o Plano Camponês que está assentado em dois 

pilares fundamentais: o primeiro é a garantia das condições para se viver no 

campo e o segundo são as condições para produzir no campo. Esta concepção 

traz a Agroecologia e a Soberania Alimentar inerentes ao desenvolvimento 

territorial rural como pontos fundamentais para reprodução do território 

camponês. 

A estrutura de sua cooperativa, a Cooperativa de Produção de 

Biocombustível (COOPERBIO) é formada por: Agrofloresta, Floresta 

Energética, Microdestilarias e Produção Agrícola Diversificada (policultura). 

Este conjunto forma os Agroecossistemas Complexos Camponeses. As 

microdestilarias podem trabalhar com a produção diversificada e o manejo 

em forma de um ciclo que procura degradar o menos possível a natureza, 

com alta taxa de renovabilidade. A produção pode ser voltada para a cana-de-

açúcar, batata doce, mandioca e sorgo sacarino. Essas microdestilarias ainda 

são capazes de produzir açúcar mascavo, melado, rapadura, cachaça, ração 

animal, adubo orgânico e álcool. 

 

METODOLOGIA 

 

A construção do artigo se dá inicialmente a partir da Disciplina 

“Políticas Públicas de Agrocombustíveis e Soberania Alimentar no Brasil e 

Cuba”, ministrada pelos professores Bernardo Mançano Fernandes 

(FCT/UNESP), Angelina Herrera Sorzano e Federico Sulroca Dominguez 

(convidados da Universidade de La Habana - Cuba), junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Presidente Prudente. 

Nesta disciplina, fizemos a leitura e o debate em sala de aula de textos que 
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refletiram acerca da questão dos movimentos socioterritoriais camponeses e 

da Soberania Alimentar. Depois, fizemos um trabalho de campo que ocorreu 

entre os dias 24 e 25 de março de 2010, nos municípios de Frederico 

Westphalen (RS) e Caiçara (RS), para observar a estrutura da COOPERBIO e 

essa nova experiência produção camponesa. Neste trabalho de campo, 

fizemos uma reunião com Romário, Marcelo e Débora, membros da Direção 

Nacional e Estadual do MPA, em Frederico Westphalen (RS), nos dias 23 e 26 

de março de 2010. Estes nos passaram várias informações acerca desse 

projeto. Depois de terminada a primeira versão do texto, escrito em 2010, o 

mesmo foi reformulado, ou seja, foi revisado e ampliado a fim de acrescentar 

as entrevistas feitas com militantes dos movimentos socioterritoriais 

camponeses que eram graduandos no Curso Especial de Graduação em 

Geografia (CEGeo) na FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente (SP). 

Foram entrevistados 41 estudantes, dos 46 formandos, nos anos de 2010 e 

2011. Estas entrevistas fizeram parte da Tese de doutorado defendida em 

2014, intitulada: “Paradigmas em Disputa na Educação do Campo”. O último 

passo da metodologia foi a nossa participação no Grupo de Estudos Terra-

Território (GETT) - composto por alunos dos cursos de Graduação e Pós-

graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) do campus 

de Três Lagoas – em 2014, durante meu estágio de pós-doutorado, onde 

pudemos discutir a questão camponesa relacionada com a Agroecologia. 

 

O AGRONEGÓCIO E SUA INSUSTENTABILIDADE SOCIAL E BIOFÍSICA 

 
Impacto ambiental é o processo de mudanças sociais e ecológicas 

causado por perturbações (uma nova ocupação e/o construção de um 

objeto novo: uma usina, uma estrada ou uma indústria) no ambiente. 

[...] Impacto ambiental é indivisível. [...] torna-se cada vez mais difícil 

separar impacto biofísico de impacto social. Na produção dos 

impactos ambientais, as condições ecológicas alteram as condições 

culturais, sociais e históricas, e são por elas transformadas.  Como um 

processo e movimento permanente, o impacto ambiental é, ao mesmo 

tempo, produto e produtor de novos impactos. (COELHO, 2001, p.24-

25, grifo nosso). 

 

O conceito de agronegócio, na língua portuguesa, que deriva da 

palavra agribusiness, foi cunhado em 1957 por Davis e Goldberg e significa 

um complexo de sistemas que integra todas as dimensões da economia 
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capitalista: agricultura – indústria – comércio - finanças. Esses sistemas estão 

sob o controle das transnacionais (FERNANDES, 2008).  

Conforme explica João Pedro Stedile (2006), apesar de a palavra 

agronegócio significar qualquer operação comercial de produtos agrícolas, no 

Brasil esse conceito ganhou uma nova significação; está relacionado com a 

implantação de um modelo de produção agrícola que é fruto de uma aliança 

com o capital agropecuário internacional representado pela Associação 

Brasileira de Agribusiness. Seu fundador foi um grande produtor de cana, 

laranja e soja chamado Roberto Rodrigues. Houve uma aliança subordinada 

dos latifundiários, com os capitalistas exportadores e as empresas 

transnacionais que controlam o mercado agrícola mundial, as sementes, a 

produção de agrotóxicos e a agroindústria. O resultado dessa fusão é o 

agronegócio. Nesse complexo de sistemas globalizados temos dez empresas 

transnacionais que controlam todo o mercado do setor de agronegócio. Estas 

empresas são: Monsanto, Bunge, Cargil, ADM, Basf, Bayer, Sygenta, Novartis, 

Nestlé e Danone. Elas controlam a produção agrícola, de agrotóxicos e de 

sementes transgênicas, e o comércio agrícola de exportação. 

A estrutura desse modelo agrário-agrícola nacional é a aliança entre o 

capital nacional e o capital internacional: capitalistas proprietários de terra, o 

capital financeiro internacional, capital industrial, sobretudo agroquímico, e 

o capital comercial.  

 
[...] (1) as grandes corporações financeiras internacionais; (2) as 

grandes indústrias-laboratórios de adubos e de fertilizantes, de 

herbicidas e de sementes; (3) as grandes cadeias de comercialização 

ligadas aos supermercados e farmácias; e (4) os grandes latifúndios 

exportadores de grãos. [...]. (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 227, grifo 

do autor). 

 

Com essas características descritas acerca do agronegócio, os impactos 

sociais causados por este modelo de produção agrícola são notáveis na 

sociedade brasileira. O primeiro diz respeito ao aumento da concentração 

fundiária. Corroborando nesta análise, João Pedro Stedile afirma que: “[...] a 

concentração da propriedade da terra continuou aumentando. Eles [os 

latifundiários] acumularam nestes últimos anos mais de 30 milhões de 

hectares, somente nas fazendas acima de 1.000 hectares [...]”. (2006, p.17).  
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O Brasil é o quinto país do mundo em extensão territorial, portanto, o 

problema de acesso a terra não era para existir dentro do território brasileiro. 

Mas, concluímos, analisando a nossa estrutura fundiária, via dados oficiais do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que temos uma 

intensa concentração fundiária no Brasil. De nossa área territorial total de 

850,2 milhões de hectares, temos 170,0 milhões de terras devolutas. Estas 

terras são públicas, pertencem ao Estado e a União, e devem ser utilizadas 

para a reforma agrária segundo a nossa Constituição. O problema é que estas 

terras estão ocupadas ilegalmente. Isto significa que existem latifundiários 

com propriedades maiores do que seus títulos alegam oficialmente 

(OLIVEIRA, 2003). Esta privatização ilegal de terras públicas compreende ao 

que denominamos de Grilagem. Esta é uma denominação utilizada para se 

referir a terras apossadas de terceiros de maneira fraudulenta ou pela força 

(ALMEIDA, 2004).  

A busca por parte do agronegócio de terras planas, férteis e com 

disponibilidade hídrica, terras que possam ter a sua produção mecanizada, 

está causando conflitos territoriais (THOMAZ JUNIOR, 2010).  Estas disputas 

têm deflagrado uma questão de suma importância que diz respeito à 

violência no campo, ou seja, existe uma relação entre a territorialização do 

capital no campo e o aumento da violência, inclusive com assassinatos de 

lideranças dos movimentos socioterritoriais camponeses, o que confirma a 

barbárie do agronegócio e sua natureza moderna-colonial (OLIVEIRA, 2003; 

PORTO-GONÇALVES, 2004). 

Outro fator de impactos ligados ao agronegócio é que, ao contrário do 

que se pensa, o uso das sementes transgênicas não está diretamente 

associado ao aumento da produtividade, mas sim, à diminuição de custos 

com mão de obra devido à possibilidade de não precisar combater as pragas 

e as facilidades de semeadura. O resultado disso é a produção de uma 

“agricultura sem agricultores”, pois se necessita de menos empregos no 

campo, diminuindo o número de trabalhadores rurais. Assim, os os 

transgênicos, além de ser uma forma degradante ambientalmente de 

produção, porque gera a erosão genética, também acarreta o desemprego no 

campo (PORTO-GONÇALVES, 2004).  

Com relação à constituição da cultura no campo, para Carlos Walter 

Porto-Gonçalves, os sujeitos ao produzirem a agricultura, 

concomitantemente, criam cultura a partir das relações espaciais e históricas 
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estabelecidas nesse processo. Todavia, no agronegócio a produção agrícola 

não está relacionada à produção da cultura. Este fato faz desses territórios, 

onde o capital se territorializou, o local da expropriação camponesa, de 

trabalhadores assalariados (poucos) e de muitas máquinas e, assim, “[...] não 

só se perde diversidade biológica, mas também a diversidade cultural e 

múltiplas formas de propriedade distintas da propriedade privada [...]”. 

(PORTO-GONÇALVES, 2004, p.224, grifo nosso).  

Faz-se necessário mencionarmos que as destruições causadas pelo 

agronegócio são sociais e ambientais. Isto porque existe um conjunto de 

elementos presentes neste modelo que são fortemente degradantes. A 

monocultura, característica do agronegócio, fragiliza a biodiversidade, 

colaborando no aumento de pragas, devido à homogeneização do 

ecossistema. O uso de agrotóxicos polui o solo e a água, destruindo a nossa 

biodiversidade. O agronegócio organiza seu território apenas a partir da 

lógica econômica da mercadoria, por isso predomina a paisagem homogênea 

da monocultura, com seus agroecossistemas simplificados, com poucas 

pessoas e com pouca sociobiodiversidade. Ao contrário dos territórios 

povoados e das paisagens heterogêneas da agricultura camponesa que 

contemplam a sociobiodiversidade e os agroecossistemas complexos (PORTO 

GONÇALVES, 2004; FERNANDES, 2008; CAMACHO, 2008, 2014).   

De acordo com Carlos Walter Porto-Gonçalves (2004), os 

agroecossistemas criados pelo agronegócio comprometem a biodiversidade, 

pois a monocultura simplifica ao extremo as relações naturais existentes, 

necessitando de uma grande quantidade de insumos externos, como adubos 

e agrotóxicos, para que a produção ocorra. Pois, a dependência de alguns 

poucos cultivadores, torna esses agroecossistemas vulneráveis a pragas e às 

variações climáticas. Essa relação se torna ainda mais delicada quando 

verificamos que esses agroecossistemas estão sendo implantados no Brasil e 

no restante dos países tropicais tendo como base uma racionalidade 

científica europeia, cujo clima é temperado e não o tropical. Por isso, 

necessitaríamos de outra racionalidade técnica-científica para produção em 

países tropicais, pois nesses lugares os impactos se tornam mais violentos que 

nos países de clima temperado que têm uma menor quantidade de energia 

solar envolvida na formação de seus biomas e onde a diversidade biológica é 

menos intensa. É necessário sabermos que a implantação dos 

agroecossistemas simplificados não responde da mesma forma em biomas 
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distintos. Todavia, nossa ciência eurocêntrica tenta, ideologicamente, 

homogeneizar esses ecossistemas por interesses de exploração da nossa 

biodiversidade, reduzindo a complexidade desses sistemas naturais tropicais.  

Devido à fragilidade desses agroecossistemas se faz necessário o uso 

cada vez maior de insumos agroquímicos. É notável como vem aumentando a 

quantidade do uso desses insumos ao longo do tempo. Esse aumento é alvo 

de críticas por parte de entidades preocupadas com o bem-estar das pessoas 

e do meio-ambiente no campo. Segundo Carlos Walter Porto-Gonçalves: “[...] 

Nos últimos cinquenta anos, enquanto a produção de grãos aumentou três 

vezes, o uso de fertilizantes foi multiplicado simplesmente catorze vezes, 

segundo dados da FAO [...]”. (2004, p.225). O emprego desses insumos tem 

como consequência a poluição dos rios e dos solos, causando a morte de 

peixes e comprometendo a reprodução das comunidades ribeirinhas que têm 

na pesca uma atividade principal ou complementar de sua subsistência. Outro 

fator relevante é que esses insumos agroquímicos não ofendem somente a 

natureza, mas atingem diretamente a saúde dos moradores e/ou 

trabalhadores do campo. O desfolhante químico conhecido como “agente 

laranja” foi usado em novembro de 2002 no preparo da terra para a 

plantação de grãos na região norte conhecida como “Bico do Papagaio”, entre 

o Maranhão e o Tocantins. Esse produto foi usado pelos EUA na guerra do 

Vietnã e até hoje seus efeitos estão presentes na população do país (PORTO-

GONÇALVES, 2004).   

O MST, a Via Campesina Brasil, junto com outras entidades, lançaram a 

campanha em 2011 intitulada: Agrotóxico Mata: campanha permanente 

contra os agrotóxicos e pela vida. A fim de alertar a população acerca dos 

perigos dos agrotóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente, bem 

como dos abusos de que o agronegócio faz do mesmo. Somos o país que mais 

usa agrotóxicos no mundo, sendo que se fazendo uma média entre a 

população e a quantidade de agrotóxicos utilizados, cada brasileiro consome 

cerca de 5,2 litros de venenos por ano. Vejamos o que diz a campanha: 

 
Cada brasileiro consome 5,2 litros de venenos por ano. O Brasil é o 

maior consumidor de agrotóxico do mundo desde 2009. Mais de um 

bilhão de litros de venenos foram jogados nas lavouras, de acordo com 

dados oficiais. Os agrotóxicos contaminam a produção dos alimentos 

que comemos e a água (dos rios, lagos, chuvas e os lençóis freáticos) 

que bebemos! Mas os venenos não estão só no nosso prato. Todos, o 
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ambiente, os animais e nós, seres humanos, estamos ameaçados! Os 

agrotóxicos causam uma série de doenças muito sérias, que atacam os 

trabalhadores rurais, comunidades rurais e toda a população, que 

consome alimentos com substâncias tóxicas e adquire muitas doenças. 

(grifo nosso). 

 

O capitalismo segue sua lógica perversa no campo, tendo como 

características essenciais: exploração da natureza combinada com a 

exploração das pessoas. A territorialização do capital no campo só é possível 

porque tem à sua disposição elementos imprescindíveis para a sua expansão.  

O agronegócio tem favorecimento dos investimentos públicos e privados e 

tem acesso às melhores terras: planas, férteis, localização favorável e 

logística de transportes adequada. Outro elemento imprescindível é o acesso 

à água, tanto superficial: grandes rios, reservatórios de hidrelétricas, lagos, 

quanto subterrânea, sobretudo, os aquíferos Caiuá-Bauru e Serra Geral, no 

Centro-Sul do País. Estas regiões contam com índices pluviométricos 

regulares de proporção adequada às necessidades de reprodução das 

monoculturas do agronegócio: cana-de-açúcar, soja, eucalipto, laranja etc. 

(THOMAZ JUNIOR, 2010). Assim, 

 
A escolha de atividades como agricultura intensiva, agrocombustíveis e 

celulose, é importante indicativo do objetivo destas inversões de 

capital, qual seja o retorno seguro de seus investimentos, que nada 

têm a ver com soberania alimentar. Infelizmente, via de regra, as 

certificações de “sustentabilidade”, que viabilizam a venda da celulose, 

desconsideram o caráter expansionista destas atividades, impondo 

apenas um uso do território. [...]. (ALMEIDA; GALLAR HERNÁNDEZ; 

CALLE COLLADO, 2014, p. 13). 

 

Com relação à exploração da natureza é relevante ressaltarmos que o 

agronegócio tem se territorializado em regiões de fácil acesso a água. Esta 

forma de expansão territorial, por parte da agroindústria exportadora 

capitalista, que invade territórios dotados de abundância de água, é o que 

Antonio Thomaz Junior tem denominado de agrohidronegócio. Grande parte 

da produção do agronegócio, cana-de-açúcar, soja e eucalipto, estão 

localizados no polígono do agrohidronegócio. 

 
A expansão da agropecuária capitalista, no Brasil, referenciada no 

modelo agroexportador, se consolida territorialmente no que 
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denominamos de Polígono do Agrohidronegócio, a contar com o 

Oeste de São Paulo, Leste do Mato Grosso do Sul, Noroeste do Paraná, 

Triângulo Mineiro e Sul-Sudoeste de Goiás. Está-se diante de 80% das 

plantações de cana-de-açúcar, também de concentração das plantas 

agroprocessadoras, de produção de álcool e de açúcar do país, bem 

como 30% das terras com soja e onde se registra os maiores avanços 

em termos de área com plantações de eucaliptos. [...]. (2010, p. 91, 

grifo nosso).  

 

A apropriação da água por parte do agronegócio faz com que 

possamos afirmar que estamos exportando junto com as commodities grande 

quantidade de água. Estima-se que 67% da água virtual que circula está 

relacionada com a exportação de grãos, dentre outras commodities. O Brasil é 

o décimo exportador líquido de água virtual, o que significa um custo 

ecológico não considerado em nossa economia (CAPORAL, 2009).  

 

SOBERANIA ALIMENTAR VERSUS COMMODITIES  

 

A Soberania Alimentar está ligada à autonomia dos povos enquanto 

um direito que os mesmos têm de produzirem seus próprios alimentos em 

seus territórios.    

 
É por esse referencial que se faz necessário discernir as diferenças 

entre segurança alimentar e soberania alimentar, antes que possíveis 

confusões possam ser construídas, pois quando apostamos na 

soberania alimentar não estamos apenas demarcando um campo de 

pesquisa ou mais uma nomenclatura para os próximos projetos, 

tampouco mais um conceito ou palavra chave. Então, para o momento 

é importante definir que enquanto a segurança alimentar tem a ver 

com a obrigação dos Estados nacionais em garantir o acesso aos 

alimentos em quantidades suficientes, sem se por em questão a 

origem dos mesmos, inclusive podendo contar com ajudas 

internacionais; a ideia e o conceito de Soberania Alimentar está erigido 

a partir da defesa do direito dos povos e dos países de definir suas 

próprias políticas e estratégias de produção de alimentos destinados 

ao abastecimento de sua população, antes mesmo da necessidade 

mercadológica e de exportação, como imperante e crescentemente 

marcado no cenário global (THOMAZ JUNIOR, 2007, p. 9, grifo nosso).  
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  De acordo com João Pedro Stedile (2012)
73

, as políticas de Segurança 

Alimentar dizem respeito à aplicação de recursos com o objetivo de que as 

pessoas não passem fome. São exemplos de políticas integrantes da 

Segurança Alimentar: a merenda escolar, o bolsa família, a distribuição de 

cestas básicas etc. A Soberania Alimentar diz respeito ao conjunto de políticas 

que possibilitam o acesso das pessoas aos alimentos por meio de sua própria 

renda. No caso do campo, que os próprios povos possam produzir seus 

alimentos, no caso da cidade, que os trabalhadores possam ter acesso a 

alimentação por meio de sua própria renda. Enquanto o agronegócio pode 

ser favorável à Segurança Alimentar, não tem como o mesmo apoiar a 

Soberania Alimentar, pois, sua lógica vai primordialmente contra a 

reprodução da Soberania Alimentar. Para ser favorável à Soberania 

Alimentar, o agronegócio teria que contrariar a sua própria essência.  Dito de 

outra maneira: 

 
Essa é uma questão que não tem como ser formulada desde o polo do 

capital (ser agenda do agronegócio) senão como farsa ou cinismo. Por 

isso também o capital pode admitir (em tempos de crise) discutir 

“segurança alimentar”, mas não pode, sem trair a si mesmo, aceitar o 

debate acerca da “soberania alimentar” (pautado hoje pela agricultura 

camponesa). (CALDART et al., 2012, p. 15, grifo nosso).   

 

A produção de alimentos deixa de ser algo para ser resolvido de 

maneira imediata e paliativa, para algo que tem a necessidade de transformar 

a estrutura de todo o modo de produção. Substituindo a lógica mercadológica 

do agronegócio e no lugar desenvolvendo uma lógica social que contém não 

só o abastecimento de alimentos a população, mas também o controle dessa 

produção de alimentos de modo que possibilite o fortalecimento da 

agricultura camponesa. Assim, se torna uma questão de relevante 

importância para refletirmos, a Soberania Alimentar, “[...] entendida como 

um princípio que define o direito e até o dever que cada povo tem de 

produzir os alimentos de que necessita para sua sobrevivência [...]”. (STEDILE, 

2007, p. 42). A Soberania Alimentar é uma alternativa para a segurança 

alimentar. As discussões de Soberania Alimentar devem estar situadas nos 

âmbitos das comunidades locais e regionais, comparando com o que se faz a 

                                                           
73 Informação verbal. Fala proferida durante o lançamento do livro: “Dicionário da Educação do 
Campo” que ocorreu no dia 10 de maio de 2012 na FCT-UNESP campus de Presidente Prudente.  
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nível global. O debate da Soberania Alimentar se mostra fundamental, 

principalmente na atualidade, em que começa a ficar mais rentável plantar 

para a produção de agrocombustíveis, ao invés de plantar para a produção de 

alimentos. Essa inversão de prioridades ocorre porque a produção agrícola 

para o capitalismo e, consequentemente, para o agronegócio, não passa de 

mais uma mercadoria, onde o alimento também se torna mercadoria, cuja 

produção depende do retorno financeiro que esse “negócio” dará.  

  Porém, entendemos que a alimentação é a primeira necessidade 

humana, e, logo, é a primeira função do trabalho na transformação da 

natureza. Por isso, ela é a prioridade para os camponeses e todos os povos do 

campo, mas quando os camponeses são desterritorializados, ocorre a perda 

da Soberania Alimentar. Então, o que fundamenta a nossa visão de Soberania 

Alimentar com subsídio para a agricultura camponesa é o próprio cenário 

brasileiro. Esse cenário reflete um país que busca concretizar as commodities, 

que estão em larga expansão no país, como podemos visualizar na Figura 1.                         

 
Figura 1 – Disputa entre Commodities e Alimentos 

 

 
Fonte: IBGE, 2010.  Org.: CAMACHO; CUBAS, 2011. 

 

A cana-de-açúcar (14 milhões de toneladas), utilizada para produção 

do etanol, e a soja (10 milhões de toneladas) são produtos de exportação e 

destaque de produção do agronegócio, em detrimento dos alimentos como o 
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arroz, o feijão, o milho e a mandioca, que estão numa amplitude de variação 

absoluta negativa para positiva com no máximo de 2 milhões de toneladas 

(CAMACHO; CUBAS, 2011).  Portanto, entendemos que é a agricultura 

camponesa que deve ser a prioridade das políticas públicas e não o 

agronegócio. Corroborando com nossa análise, Stedile afirma: “o alimento é 

um direito de todos os seres humanos e não mera mercadoria da qual se 

busca extrair lucros [...]”. (2007: 42). Logo, a produção agrícola camponesa 

baseada na policultura, é essencial para manter a Soberania Alimentar.  

É imprescindível defender processos estratégicos que visam à 

transição gradativa dos sistemas agrícolas convencionais (agroecossistemas 

simplificados - monocultura) para os sistemas agrícolas alternativos 

(agroecossistemas complexos camponeses). Essas ações devem partir dos 

níveis escalares locais (desenvolvimento endógeno), contando com a 

participação da classe camponesa, que pratica uma agricultura com baixo 

índice de insumos externos e, portanto, agroecológica. Consideramos que é 

uma afirmação sem fundamento empírico a acusação de que a Agroecologia 

rende menos por unidade de superfície que a agricultura convencional e, 

portanto, seria impossível produzir em quantidade suficiente para alimentar a 

população mundial. Primeiro, porque o problema da fome não é uma questão 

de falta de produção, mas de desigualdade na divisão e acesso a produção 

feita pelo conjunto da sociedade, portanto, a questão central é quem tem 

acesso ao alimento produzido. Segundo, porque a agricultura baseada no 

latifúndio-monocultura-agrotóxicos, não é tão produtiva quanto à agricultura 

em pequena escala. Terceiro, porque a Agroecologia é uma visão de mundo 

que implica na revisão do modo de pensar capitalista, onde terra e alimento 

se tornaram mercadorias (ALMEIDA; GALLAR HERNÁNDEZ; CALLE COLLADO, 

2014). 

A produção de alimentos é uma característica fundamental do modo 

de vida camponês (SHANIN, 1983, 2008). Para o camponês, a comida é o 

elemento central da produção e do consumo que são realizados na 

interdependência entre terra, família e trabalho, pois, expressa uma moral 

entre os sujeitos e deles com a natureza. A troca e a reciprocidade entre os 

iguais divergem da lógica do negócio, da compra e venda do capitalismo. 

Reforçando sua natureza não tipicamente capitalista (WOORTMANN, 1990; 

OLIVEIRA, 1997; ALMEIDA, 2006; CAMACHO, 2014).  A comida significa em 

primeiro lugar a reprodução material camponesa, todavia, sua importância 
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ultrapassa a sua materialidade. A relação da comida, com a terra, o trabalho e 

a família é a seguinte: a comida é a fonte de reprodução familiar conseguida 

por meio do trabalho na terra. É por meio da produção de alimentos também, 

que se estabelecem laços de solidariedade e de sociabilidade com a 

comunidade. De uma maneira simbólica, ao oferecer os alimentos de sua 

produção a outros, se estabelecem vínculos com aqueles a quem considera 

(ALMEIDA; PAULINO, 2010). Para pensarmos a produção camponesa, temos 

que pensar em primeiro lugar na produção da comida. Como relata Als, 

militante do Movimento de Pequenos Agricultores, “[...] a gente tem 

produção de leite, frutas, café, mel de abelha, inserindo também agora peixe, 

né, tamo querendo trabalhar com galinha caipira também, enfim, pra 

diversificar a renda da família e sair da lógica do monocultivo, né”. (jul. 2010).    

 

ALIMERGIA: A PROPOSIÇÃO CAMPONESA PARA UMA NOVA RELAÇÃO 

SOCIEDADE-NATUREZA 

 
“Não podemos produzir em forma de monocultura de maneira nenhuma.  

A diversidade da produção sempre foi esse legado histórico do camponês.  

Então, isso nós temos que manter”. 

 (militante do MST, jul. 2010). 

 

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) é um movimento 

camponês, que tem um caráter popular e de massas. Sua base social é 

organizada em grupos de famílias nas comunidades camponesas. Esse 

movimento busca resgatar a identidade e a cultura camponesas na sua 

diversidade, dialogando com outros movimentos sociais em busca da 

construção de uma sociedade socialista (GÖRGEN, 2012). O MPA é um 

movimento socioterritorial (FERNANDES, 2005) que surgiu do interior do 

MST, não como uma dissidência, mas como um movimento com 

características distintas, sendo os dois movimentos integrantes da Via 

Campesina. Enquanto o MST tem a função principal de destruir territórios 

capitalistas e construir novos territórios (FERNANDES, 2005), o MPA tem a 

função de auxiliar na permanência do campesinato nos seus territórios 

evitando que sejam destruídos pelo capital. Tanto o MST Nacional, quanto o 

MPA em Frederico Westphalen (FW), tem quatro pilares principais como 

base: organicidade (direção nacional e estadual), formação política (base), 
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produção (organização produtiva) e a luta (manifestações e ocupações) 

(CAMACHO; CUBAS, 2011). 

A realidade da estrutura fundiária na região noroeste do Rio Grande 

do Sul – região de 63 municípios onde a Cooperativa de Produção de 

Biocombustíveis (COOPERBIO) atua – é baseada na pequena propriedade, 

onde as propriedades de 1 a 50 hectares representam, aproximadamente, 

90% dessa distribuição total de imóveis rurais. O processo de colonização que 

teve o Rio Grande do Sul, a partir das famílias de origem europeia, 

desemboca na divisão do território em pequenas propriedades na região 

noroeste do estado, e isso influenciou a construção de outro tipo de luta 

(LEAL, 2007). São 58 mil propriedades agrícolas com até 100 hectares, e essa 

configuração territorial se desdobra na luta na terra. A relação território-

mercado está muito mais sensível nessa conjuntura, pois, as famílias já têm a 

terra e precisam de estratégias para garantir o uso e ocupação do seu 

território de forma digna e que permita continuidade da vida ali (CAMACHO; 

CUBAS, 2011).   

Essa luta está relacionada à resistência e manutenção da propriedade 

camponesa, com vistas à produção de Alimentos e Energia no território 

camponês
74

. Mas, também aparece fortemente no âmbito imaterial do 

próprio território, que é a disputa por políticas públicas que viabilizem o 

Plano Camponês
75

. Além dessa disputa pelas políticas públicas, o MPA atua na 

tentativa de conscientizar as famílias camponesas acerca dos processos que 

são destrutivos para o campesinato, objetivando a construção de outro 

modelo de produção a fim de manter as características da pequena 

propriedade camponesa com o foco na Soberania Alimentar 
76

. O Plano 

camponês está assentado em dois pilares fundamentais: o primeiro é a 

                                                           
74 Compreendemos o campesinato como um modo de vida e uma classe social (SHANIN, 1983, 
2008; WOORTMANN, 1990; ALMEIDA, 2006; CAMACHO, 2014). 
75  O projeto original é o “Plano Camponês de Desenvolvimento”. Esse Projeto surgiu após um 
longo debate em Brasília, feito entre integrantes do MPA e estudiosos do tema que foi realizada 
entre 2004 e 2006. Desembocou num estudo sobre o campesinato no Brasil e um plano 
propositivo para o desenvolvimento territorial rural (um dos pontos principais para esse 
desenvolvimento era a Organização de Produção desvinculada da lógica do agronegócio). 
76 Esses dados são fruto: da reunião com Romário, Marcelo e Débora, membros da Direção 
Nacional e Estadual do MPA, em Frederico Westphalen (RS), nos dias 23 a 26 de março de 2010; 
e do trabalho de campo nos dias 24 e 25 de março de 2010, nos municípios de Frederico 
Westphalen (RS) e Caiçara (RS), para observar a estrutura da COOPERBIO e essa nova experiência 
camponesa. 
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garantia das condições para se viver no campo, e o segundo são as condições 

para produzir no campo: 

 
O Plano Camponês tem dois pilares fundamentais: 1) condições para 

viver bem no campo (educação camponesa, moradia digna, espaços de 

esporte, lazer e cultura, saúde, vida em comunidade etc.); 2) condições 

para produzir comida saudável, respeitando a natureza, e para 

alimentar o povo trabalhador (crédito, assistência técnica, 

mecanização camponesa, sementes crioulas, comercialização, seguro 

agrícola, apoio para agroindústrias etc.). (GÖRGEN, 2012, p. 495). 

 

Desse modo, “a produção de alimentos e culturas para produção de 

agrocombustíveis, de forma agroecológica, também é uma experiência em 

desenvolvimento pelo Movimento dos Pequenos Agricultores [...]” 

(FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2011, p. 10). Para nomear essa 

experiência, o MPA criou um termo: “ALIMERGIA”. A partir desse paradigma, 

o movimento tem como principal meta: a produção de Alimentos e Energia, 

com Respeito ao Meio Ambiente, no interior do modo de produção 

camponês, entendendo o mesmo como uma célula, parte de um território, 

que tem relação com o todo (LEAL, 2007). O plano camponês, baseado no 

conceito de ALIMERGIA, revoluciona com os pressupostos sociais vigentes no 

modo de produção e apropriação capitalista. A Soberania Alimentar
77

 passa a 

ser um conceito que participa concomitantemente com energia e reprodução 

do modo de vida camponês. É fundamental estabelecer a crítica na questão 

do desequilíbrio entre as necessidades da população e o que realmente se 

produz, onde se consome e quem ganha com essas amarras. Quando 45% da 

produção global em 2012 foram desperdiçadas, o que precisamos não é 

produzir mais, mas distribuir melhor, direcionar recursos para alimentos, 

além de planejar de maneira mais eficaz (WITTMAN, 2011; CAMACHO; 

CUBAS, 2011).  

 
Métodos de produção sustentáveis e ecologicamente corretos, o 

movimento da soberania alimentar tem suscitado um interesse 

crescente em agroecologia, como uma abordagem multifuncional para 

                                                           
77 Nossa concepção de Soberania Alimentar, enquanto o direito de todos os povos de produzir 
seus próprios alimentos de maneira saudável, e a importância do campesinato para garantir este 
direito, está baseado em Stedile (2007); Thomaz Junior (2007); Fernandes (2010) e Almeida 
(2014).  
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produção de alimentos, que incorpora prestação sustento, 

conservação da biodiversidade e do ecossistema e do bem estar da 

comunidade. Com base na teoria da relação inversa entre o tamanho 

da propriedade e a produção agrícola total (Altieri 2009, 2010; Ishii-

Eiteman 2009; Rosset 2008, 2009a), os proponentes da pequena escala 

no modelo de produção agroecológica de alimentos argumentam que a 

diversidade, aproveitamento social e ecológico pode levar a uma maior 

produtividade e resistência a vulnerabilidade social-ecológica e às 

mudanças climáticas. [...] A agricultura multifuncional existe para 

produzir certos serviços ecológicos com mais eficiência do que os 

sistemas de monocultura. Além disso, um estudo importante por 

Badgley et al. (2007) mostrou que os métodos de produção agrícola 

orgânica, vêm exigindo maiores entradas de trabalho para produção de 

alimentos suficientes para satisfazer as necessidades alimentares 

atuais sem expandir a terra agrícola. A recente da literatura sobre 

agroecologia e o direito à alimentação (Nações Unidas, 2010) sugere 

que os pequenos agricultores podem dobrar a produção de alimentos 

dentro de uma década em regiões críticas usando métodos de 

produção agroecológica e pesquisas de biodiversidade agrícola indicam 

que a base do conhecimento agricultor indígena contribui para a 

segurança alimentar [Soberania Alimentar]. (WITTMAN, 2011, p. 95). 

 

O papel do camponês é fundamental na manutenção da vida do outro, 

porque ele produz para Soberania Alimentar e seu modo de vida produz 

equilíbrio social e ambiental. Essa questão da Soberania Alimentar incorpora 

ao debate as reflexões acerca dos aspectos relacionados à reordenação de 

hábitos alimentares; no que se refere aos aspectos nutritivos; a preservação 

cultural de produção e incorporação de novas técnicas; esquemas de 

circulação, fluxos e escoamento de produção e consumo; apropriação do 

produto pelo mercado; a formação de mercados alternativos, institucionais e 

de autogestão; e, especialmente, a reestruturação fundiária e de distribuição 

de riquezas e alimentos. Esta responsabilidade recai sobre o direito dos povos 

a construir, ou minimamente debater, as políticas públicas e fomentos 

necessários (CAMACHO; CUBAS, 2011). 

Frei Sergio Antonio Görgen explica que existe um antagonismo no 

campo com relação à produção de agrocombustíveis. Enquanto no 

agronegócio a produção de agrocombustíveis coloca em risco a Soberania 

Alimentar, pois, leva a uma competição entre a produção de alimentos e de 

agroenergia, a produção camponesa com seu projeto de ALIMERGIA combina 
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produção de alimentos e energia com proteção ao meio ambiente, por meio 

de uma produção diversificada e consorciada. Em suas palavras: 

 
No Brasil, há dois modelos antagônicos de produção de 

agrocombustíveis: 1) o do agronegócio, de produção em grande escala 

e com a terra organizada em latifúndios, concentrando riqueza, com 

cada vez maior controle das empresas transnacionais, com 

monoculturas de cana e soja, gerando pobreza e fome, sem 

sustentabilidade ambiental e criando uma competição inaceitável 

entre produção de alimentos e energia; 2) o da agricultura 

camponesa, voltado para a soberania alimentar e energética das 

comunidades camponesas, combinando produção de alimentos e 

energia com proteção ao meio ambiente (alimergia – alimento, meio 

ambiente, energia), com produção diversificada e consorciada e 

sistemas industriais de multifinalidades, de pequeno e médio porte, 

descentralizados. (2012, p. 54, grifo nosso). 

 

A ALIMERGIA é um novo conceito que implica na defesa simultânea da 

Soberania Alimentar e Energética a partir da formação de agroecossistemas 

complexos de maneira integrada, diversificada e consorciada aos 

ecossistemas locais.  Este conceito representa um novo paradigma necessário 

para responder as necessidades humanas alimentares e energéticas no 

período atual.  

 
Alimergia é um novo conceito em agricultura, pecuária e floresta que 

procura desenvolver formatos produtivos que integrem, de maneira 

sinérgica, a produção de alimentos e de energia com a preservação 

ambiental. A alimergia visa à soberania alimentar e energética das 

comunidades e dos povos de maneira integrada e harmônica com os 

ecossistemas locais.  [...]. Porém, a alimergia não é apenas um novo 

conceito que procura unir, em um processo produtivo integrado e 

sistêmico, alimentos, meio ambiente e energia.  É um novo paradigma, 

necessário para responder aos desafios e às exigências objetivas que a 

comunidade humana e a sobrevivência da vida da biosfera colocam em 

termos energéticos, alimentares e ambientais para o presente e, 

dramaticamente, para a construção do futuro. (GÖRGEN, 2012, p. 54, 

grifo nosso). 

 

A seguir observemos a Figura 02 que ilustra o que compreende a 

estrutura da COOPERBIO e como se porta essa nova experiência camponesa 

de produção. Estrutura essa que é formada e visualizada na Figura 03 por: 
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Agrofloresta (interação floresta e culturas da ALIMERGIA), Floresta Energética 

(cultivo diversificado de culturas necessárias para a produção de energia que 

movimenta as microdestilarias), Microdestilarias e Produção Agrícola 

Diversificada (Policultura). Formando assim, os agroecossistemas complexos 

camponeses, inerentes à paisagem dos territórios que estão sob a lógica 

camponesa de produção.  
 

 

Figura 02 – Comparação entre os modelos de Produção Tradicionais e a COOPERBIO 
 

 
 

Fonte: MPA, 2007. 
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Figura 03 – Experiências da Produção Camponesa em Frederico Westphalen/RS e Caiçara/RS 

 

 
 

Fonte: Trabalho de Campo em Frederico Westphalen/RS e Caiçara/RS (2010). 

Org.: CUBAS, Tiago E. A. (2011). 

 

As microdestilarias podem trabalhar com a produção diversificada e o 

manejo em forma de um ciclo que procura degradar menos possível a 

natureza, com alta taxa de renovabilidade. A produção pode ser voltada para 

a cana-de-açúcar, batata doce, mandioca e sorgo sacarino. Essas 

microdestilarias ainda são capazes de produzir açúcar mascavo, melado, 

rapadura, cachaça, ração animal, adubo orgânico e álcool. Trabalhando 

também com sistema de moenda móvel ou fixa (LEAL, 2007; CAMACHO; 

CUBAS, 2011). 

A COOPERBIO é composta por aproximadamente 800 famílias que, 

além disso, também compõem o MPA, que traz a discussão política e 

ideológica desse levante e manutenção do modo de produção camponês. 

Essa cooperativa, conjuntamente com o trabalho que o MPA faz nessa região 

do estado do Rio Grande do Sul, tem desenvolvido um modelo agroecológico 

de produção. Modelo esse que tem como principais contribuições: o manejo 

sustentável do solo, a diversificação da matriz produtiva regional, o manejo 

de recursos naturais e uma agroindustrialização a favor da reprodução do 

território/territorialidade camponesa (LEAL, 2007; CAMACHO; CUBAS, 2011). 
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A recriação camponesa, neste caso, é pensada para além da 

produtividade ou de sua profissionalização. O que temos é uma disputa de 

modelos de desenvolvimento entre as classes sociais fundamentais do 

campo. E o modo de vida camponês e sua produção diversificada, tendo por 

prioridade a produção alimentar de maneira agroecológica, é a saída para a 

crise agroambiental instalada por um modelo agrário-agrícola-alimentar 

capitalista global. 

 
[...] Embate que se faz pelo enfrentamento do sistema agroalimentar 

global lado a lado com a reprodução do modo de vida camponês, 

entendido como plataforma de construção da Soberania Alimentar que 

necessitamos - uma vez que, salvaguardar a biodiversidade local tem 

sido para eles o recurso de sobrevivência secular. Isto significa dizer 

que num cenário de mercantilização da vida, e crise agroambiental, a 

alternativa precisa seguir outra lógica, qual seja: aquela voltada à 

defesa da terra como bem comum, e daqueles sujeitos que a utilizam, 

para promover a vida por meio da Agroecologia em que a dimensão 

educacional tem papel preponderante. (ALMEIDA, 2014, p. 6). 

 

Dessa forma, nesta disputa de paradigmas no campo, consideramos 

que a produção camponesa, por meio de seus agroecossistemas complexos, é 

a mais viável para a construção da Soberania Alimentar em comparação ao 

modelo hegemônico do agronegócio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Entendemos que a combinação do agronegócio: latifúndio, exploração 

intensa da mão de obra, monocultura, agrotóxicos, mecanização, 

transgênicos e produção de commodities, se mostra insustentável. Este 

modelo agrário-agrícola coloca em risco a Soberania Alimentar, destrói a 

diversidade natural e cultural (sociobiodiversidade) e desterritorializa o 

campesinato, gerando a miséria e a exclusão social. 

A luta pela permanência e recriação dos camponeses, e a luta contra o 

sistema agroalimentar global, anuncia um novo paradigma de compreensão 

de que o modo de vida camponês contém as condições de produzir a 

Soberania Alimentar e, concomitantemente, salvaguardar a 

sociobiodiversidade (ALMEIDA; GALLAR HERNÁNDEZ; CALLE COLLADO, 2014). 
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Por isso, nossa opção teórica – política – ideológica é pela agricultura 

camponesa. A Soberania Alimentar e a Soberania Energética são propostas 

defendidas por um movimento socioterritorial camponês ligado a Via 

campesina, o MPA. Esse exemplo demonstra a atitude propositiva dos 

movimentos camponeses. Não basta defendermos a destruição das relações 

capitalistas e da territorialização do agronegócio no campo; é necessário 

propor um modelo alternativo a esse modelo que entendemos ser pautado 

na exploração incontrolável do ser humano e da natureza.  

Experiências de produção que são válidas, como a que o MPA tem 

realizado, necessitam de pesquisa e de divulgação. Trouxemos o debate da 

Soberania Alimentar e da Agroecologia a partir da realidade concreta no 

exemplo frutífero da cooperativa criada pelo MPA, em consonância com os 

pequenos produtores da região de Frederico Westphalen/RS. Entendemos 

que essa nova lógica produtiva que vem sendo implantada em Frederico 

Westphalen/RS, e da mesma forma, no noroeste do Rio Grande do Sul, é algo 

válido como uma semente que pode gerar frutos importantes para a 

reprodução do modo de vida camponês e o fortalecimento de seus territórios 

(CAMACHO; CUBAS, 2011).  

Os territórios camponeses são, portanto, exemplos de relações 

socioeconômicas e culturais que têm como base principal a produção de 

alimentos para o sustento da família e a venda do excedente para o restante 

da sociedade. Defendemos, dessa maneira, a agricultura camponesa que, a 

partir de seus agroecossistemas complexos, é a principal forma de garantir a 

Soberania Alimentar e Energética em nossa sociedade.  
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INTRODUÇÃO  
 

Vivemos em um mundo com uma população estimada em 7,3 bilhões 

de pessoas, ao passo que em 2100, de acordo com previsões da Organização 

das Nações Unidas (ONU), este efetivo saltará aos 11 bilhões de pessoas. “A 

população cresce em regime de progressão geométrica, ao passo que a 

produção de alimentos em regime de progressão aritmética”, já dizia Thomas 

Roberth Malthus ainda no século XVIII, indicando que o sistema entraria em 

colapso. 
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A teoria malthusiana não se confirmou na velocidade com que o autor 

estimou, porém não está distante daquilo que se pode entender como um 

dos maiores gargalos para o desenvolvimento da espécie humana no planeta 

Terra: como desenvolver uma sociedade de modo a utilizar os recursos 

naturais de maneira sustentável. 

A produção de alimentos, base para o desenvolvimento 

socioeconômico da população mundial, requer quantidade significativa de 

água. Para que se produza 3000 kg de soja em 1 hectare, em média, são 

necessários 6 milhões de litros de água, dos quais 600 litros 

aproximadamente ficarão retidos nos grãos, enquanto os demais 5.999.400 

litros retornarão à atmosfera através da evapotranspiração do sistema 

agrícola. 

Considerando o ciclo da água na natureza do tipo fechado, ou seja, 

assumindo-se o conceito descrito por Antoine Laurent Lavoisier também no 

século XVIII que “na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se 

transforma”, o insumo água não seria limitante à produção vegetal. Todavia, 

o uso da água no planeta de maneira indiscriminada, associado a técnicas 

inadequadas de conservação deste bem, tornam a poluição dos recursos 

hídricos um sério problema a ser enfrentado, ameaçando a segurança 

alimentar. 

É nesse sentido que será abordada nesse capítulo a importância da 

qualidade da água para fins de irrigação, não só sob a ótica do 

monitoramento dos parâmetros químicos, físicos e biológicos da água para 

sua aplicação em sistemas de irrigação, como também através do reúso de 

águas de qualidade inferior para fins de produção vegetal como forma de 

preservação e redução dos conflitos de uso por águas de qualidade superior. 

Vale destacar que nos últimos anos, os baixos índices pluviométricos têm 

provocado uma queda vertiginosa nos níveis dos reservatórios de águas 

doces, principalmente na região Sudeste do Brasil, corroborando para os 

conflitos entre os setores doméstico, industrial e urbano. 

A agricultura “utiliza-se” de 70% do total dos recursos hídricos 

consumidos mundialmente, cenário repetido com pequena diferença em 

nível nacional. Portanto, aproveitar águas residuárias nas irrigações a fim de 

reduzir as captações de água “nobre”, auxilia o setor agrícola a promover uma 

quebra dos paradigmas atuais e cambiar pensamentos de que a agricultura é 

a grande responsável pela crise hídrica global. 
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Para que o uso de resíduos obtenha êxito, deve-se levar em 

consideração características importantes da água como sólidos em suspensão 

(areia, silte, argila, matéria orgânica), pH, condutividade elétrica, elementos 

potencialmente tóxicos como Fe, Mn; além de contaminações 

microbiológicas, já que estes fatores isolados ou conjuntamente, podem 

colocar em risco o próprio sistema de irrigação (através de entupimentos 

frequentes), a manutenção do solo como meio produtor de alimentos, devido 

aos riscos de contaminação do meio, bem como a segurança dos produtores 

rurais ou operadores desses sistemas. 

 

CICLO HIDROLÓGICO  

 

Com o aumento da demanda e dos usos múltiplos da água a nível 

mundial devido à perda dos mecanismos de retenção de água, ou seja, 

desmatamento, remoção de áreas alagadas, perda de volume por 

sedimentação de lagos e represas, verifica-se que o suprimento global de 

água tem-se reduzido (TUNDISI, 2003). Isto é uma situação preocupante, 

tendo em vista que somente 2,5% da água do planeta estão disponíveis como 

água doce, os quais 69% estão congelados nas calotas polares e cerca de 30% 

reservados nos aquíferos, portanto, somente 1% (aproximadamente) dos 

2,5% de água doce do planeta está realmente disponível (ANA, 2009). 

Tanto a água doce quanto a salgada são partes fundamentais dos 

processos biológicos, químicos e físicos da Terra. A distribuição dessas águas 

no planeta é explicada, em parte, pelo Ciclo Hidrológico, caracterizado pela 

circulação da água em diferentes fases (vapor, líquido, gelo) (ALBERT, 2015). 

A radiação solar, ao entrar em contato com a água, faz com que ocorra 

mudança em seu estado físico, transformando parte em vapor de água 

(MAESHAL, 2014). O vapor d’água, ao entrar em regiões de maiores atitudes, 

com temperaturas mais baixas, condensa formando as nuvens (LIU; XIA, 

2011). Na condensação, ao se formar gotículas maiores, a atração aumenta e 

faz com que as gotículas caiam em forma de chuva, neve ou granizo. A chuva, 

ao cair, entra em contato com o solo, onde parte da água é absorvida pelo 

solo pelo processo de infiltração, e parte é escoada em forma de enxurradas, 

que irão para rios e mares (Figura 1) (XIE et al., 2015). 
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Figura 1. Esquema do ciclo hidrológico. 

 
Fonte: Reichardt (1990). 

 
Desta forma, a partir da incidência da radiação ocorre a evaporação e 

a evapotranspiração da água na superfície terrestre, complementando o ciclo 

hidrológico.  

 

ÁGUAS DE QUALIDADE INFERIOR NA IRRIGAÇÃO 

 

A água é utilizada, em todo o mundo, para diversas finalidades, tais 

como: abastecimento humano (urbano e rural) e animal; indústria; pesca e 

aquicultura, saneamento básico (recepção de resíduos); navegação e 

recreação (cultura); geração de energia; preservação do meio ambiente; e 

principalmente na agricultura (irrigação). 

Sabe-se que a irrigação é uma técnica milenar e nas últimas décadas, o 

aumento exponencial da população associada à necessidade de expansão de 

terras agrícolas para a produção de alimentos, fez com que essa técnica 

ganhasse grande expressão e importância como uma ferramenta para elevar 

a produtividade em áreas naturalmente úmidas bem como em regiões áridas 

e semiáridas. 

 Dados da ANA (2009) mostram que, do uso consuntivo da água a nível 

mundial, cerca de 70% é de uso na agricultura, seguido da indústria (22%) e 

residências (8%). O Brasil ocupa a 12ª posição mundial em termos de área 

irrigada, com cerca de 3,2 milhões de ha irrigados (SALASSIER et al., 2006), 

com expectativa de expansão dessas áreas. No entanto, atualmente, o que 

pode limitar a expansão de sistemas irrigados é a disponibilidade hídrica. 
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 Nesse sentido, muitas pesquisas nos últimos anos vêm buscando 

alternativas para minimizar os impactos da irrigação sobre a disponibilidade 

hídrica. Uma delas é voltada para o reaproveitamento de águas de qualidade 

inferior (águas residuárias) na agricultura, visando complementar ou suprir 

por completo a demanda hídrica de áreas agrícolas, principalmente em áreas 

distantes de grandes mananciais. 

Para o Prosab (2010), no Brasil, os estudos de reúso são diversos e 

isolados, sempre buscando destacar a importância e a necessidade do uso 

controlado de águas de qualidade inferior para atividades menos exigentes. 

Os mesmos autores discorrem que a crescente preocupação em relação à 

escassez dos recursos hídricos, e, considerando que no Brasil a irrigação 

contribui com cerca de 70% do consumo de água, faz-se necessário o 

incentivo à utilização de águas residuárias na agricultura, respeitando 

princípios técnicos, a fim de assegurar a não ocorrência de prejuízos ao 

homem e ao meio ambiente. 

Na irrigação, a disponibilidade dos recursos hídricos, tradicionalmente 

sempre foi caracterizada pelo volume das fontes de água, deixando em 

segundo plano a sua qualidade (TESTEZLAF et al., 2001). No entanto, com a 

necessidade de utilização de fontes alternativas de água em sistemas 

agrícolas irrigados bem como os problemas de poluição ocasionados pelo 

aumento da concentração de determinados elementos nas águas superficiais 

e subterrâneas, o aspecto qualitativo ganha grande importância e destaque 

no manejo da irrigação. Desta forma, além dos aspectos quantitativos, a 

escolha adequada do uso da técnica de irrigação deve ser também orientada 

de forma a otimizar a aplicação de água observando os aspectos químicos, 

físicos e biológicos da água de irrigação (TESTEZLAF et al., 2001). 

Desse modo, para que os métodos de irrigação possam ser eficientes 

na distribuição de águas às plantas, muitos aspectos além do 

dimensionamento devem ser considerados, como é o caso da qualidade da 

água utilizada na irrigação. 

 

ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

 

A utilização de águas residuárias em sistemas agrícolas não é uma 

prática recente, existindo relatos de que na Grécia Antiga já se utilizava 
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esgoto para fins agronômicos, em que foram observados melhor 

desenvolvimento das plantas e melhores resultados de produção. 

Na literatura científica encontram-se muitos trabalhos que mencionam 

a possibilidade de substituição parcial de fertilizantes químicos pelas águas 

residuárias, trazendo como consequência a diminuição do impacto ambiental 

negativo pela redução da contaminação dos cursos d’água (REÚSO..., 2013); 

melhora no desenvolvimento das plantas (FIDELES FILHO et al., 2005; 

PELISSARI et al., 2009; NICHELI, 2009; SOUSA NETO et al., 2012); aumento em 

50% na produtividade das culturas (DEON, 2010) ou aumento na 

produtividade de maneira equivalente aos tratamentos com adubação 

convencional e irrigação com água de abastecimento (FIDELES FILHO et al., 

2005; NICHELI, 2009; MEDEIROS et al., 2010); além da economia da 

quantidade de água utilizada na irrigação. 

Diante da crise hídrica vivenciada atualmente, o reaproveitamento de 

águas de qualidade inferior torna-se necessário, principalmente na irrigação, 

atividade que utiliza em torno de 70% de toda água doce prontamente 

disponível. Dessa maneira espera-se recuperar o equilíbrio entre oferta e 

demanda de água em muitas regiões. 

A água residuária apresenta características distintas em função de sua 

origem (esgoto doméstico, esgoto industrial etc.).  

Dentre as vantagens da utilização de águas residuárias em sistemas 

agrícolas, WHO (1998), destaca-se a recuperação e economia de água, aporte 

de matéria orgânica, aporte de macro e micronutrientes, redução ou 

eliminação de poluição ambiental. Segundo o mesmo autor existe 

desvantagens quando se aplica água de reúso, sendo altas concentrações de 

nitrogênio, que pode prejudicar o desenvolvimento das plantas, elevados 

teores de sais, Presença de íons de sódio, boro e cloretos, risco de 

contaminação de patógenos, contaminação do lençol freático pela presença 

de elementos potencialmente tóxicos na água residuária. 

 

FATORES INDICATIVOS DA QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO 

 

É comum correlacionar a qualidade da água com a quantidade de 

sólidos suspensos ou dissolvidos, salinidade ou presença de elementos 

químicos que possam trazer limitações à utilização de determinados métodos 

de irrigação, problemas relacionados ao solo ou mesmo às plantas. 
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Pode-se dizer que a qualidade da água está relacionada às 

características que limitam (ou não) a sua aplicabilidade na irrigação, seja em 

função do método de irrigação adotado, do clima da região e tipo de solo 

onde a água é aplicada e do tipo de cultura a ser irrigada. Segundo Bernado 

(2006) a água de irrigação deve ser analisada em relação aos seguintes 

aspectos: 

a) Parâmetros físicos – relacionados à presença de sólidos 

suspensos; 

b) Parâmetros químicos – relacionados principalmente ao pH, 

condutividade elétrica, sólidos dissolvidos, concentração de sódio, 

bicarbonatos e elementos tóxicos; 

c) Parâmetros biológicos – relacionado à presença de bactérias. 

 

Abaixo são listados alguns desses parâmetros e suas implicações na 

irrigação: 

 Sólidos – os sólidos suspensos (presença de silte, algas, entre 

outros) podem ser determinados através da análise de turbidez. No 

entanto, não é um parâmetro preciso para se determinar o grau de 

risco de entupimento de emissores para fontes de água superficial 

(RIBEIRO; PATERNIANI, 2013). A adoção de sistemas de filtragem 

podem minimizar os impactos negativos nos sistemas de irrigação. 

 pH – a determinação do pH permite verificar o caráter ácido, 

neutro ou alcalino da água de irrigação. Segundo Ayers e Westcot 

(1985) o pH acima de 8,0 na água de irrigação configura risco 

severo de entupimento aos emissores dos sistemas de irrigação 

localizada. 

 Condutividade elétrica – ao se elevar a concentração de sais 

solúveis de um solo, pode ocorrer prejuízo às plantas em razão do 

decréscimo da disponibilidade de água, pela redução do potencial 

osmótico (SALASSIER et al., 2006). 

 Ferro (Fe) e Manganês (Mn) – O íon Fe não é tóxico para as plantas 

em solos aerados, mas pode contribuir para acidificação e perda de 

fósforo e molibdênio; Já o Mn é tóxico para vários tipos de plantas 

em teores entre alguns décimos até algumas unidades de mg L
-1

 

em solos ácidos (BLUM, 2003). O Fe é um dos principais problemas 

na água de irrigação devido à sua capacidade de obstruir 
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fisicamente as tubulações e emissores dos sistemas localizados 

(HERNANDEZ et al., 2001), pois quando em contato com o oxigênio 

ocorre a oxidação para a forma insolúvel, trazendo como 

consequência o depósito nas paredes das tubulações e emissores, 

obstruindo a passagem de água (MOURA, et al., 2011). 

 

O entendimento desses parâmetros pode nortear a classificação da 

água quanto seu uso na agricultura irrigada. Salassier et al. (2006) citam a 

classificação proposta pelo Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, a 

qual é baseada na condutividade elétrica da água de irrigação e na razão de 

adsorção de sódio. A água é classificada em 4 classes quanto ao perigo de 

salinização (variando de 0 a 5,00 dS m
-1

, a 25ºC) e quanto ao perigo de 

alcalinização ou solidificação (SALASSIER et al., 2006). 

 A classificação proposta por Ayers e Westcot (1985) descreve os 

principais problemas da água de irrigação em termos de salinidade, infiltração 

de água no solo e toxicidade às plantas devido à presença de íons específicos, 

entre outros. No entanto, uma das classificações mais importantes para a 

irrigação localizada é a de Gilbert e Ford (1986) que traz uma relação entre a 

concentração de parâmetros físicos, químicos e biológicos com o risco de 

entupimento de emissores (gotejadores). 

Nas últimas décadas, o aumento dos problemas de poluição nos 

corpos hídricos e a procura por fontes alternativas, como o caso da água de 

reúso, trazem uma nova dimensão e importância para a qualidade da água. 

Nesse sentido, a qualidade da água, em termos de parâmetros físicos, 

químicos e biológicos, nos sistemas irrigados, merece um estudo criterioso, 

de tal forma que traga indicativos para adoção do método adequado e evite 

prejuízos econômicos pelos danos ao sistema de irrigação e deficiência na 

distribuição de água. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA PARA FINS DE IRRIGAÇÃO 

 

A classificação da água para fins de irrigação leva em conta parâmetros 

que visam predizer os efeitos sobre as plantas, solo e principalmente sobre o 

sistema de irrigação. Abaixo são citados os principais problemas vinculados à 

qualidade de água para irrigação.  
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a) Salinidade da água 

A água salina apresenta elevada concentração de sais dissolvidos, o 

que pode contribuir para a salinização do solo, reduzindo o potencial hídrico 

pela redução do potencial osmótico, dificultando a absorção de água pelas 

plantas.  

O Quadro 1 apresenta a classificação dos tipos de salinidades e a 

recomendação de seu uso em função dos tipos de plantas e dos tipos de 

solos.  

 
Quadro 1. Classificação dos tipos de água salina para fins de irrigação e as consequências na 
planta e no solo.  
 

Tipo Classificação CE 

Utilização 

Planta Solo 

C1 Salinidade Baixa 
250 micromhos 

/ cm 
Maior parte dos 

cultivos 
Todos os tipos de 

solo 

C2 
Salinidade 

média 
250 a 750 

micromhos/cm 
Moderada 

tolerância aos sais 

Houver um grau 
moderado de 

lixiviação 

C3 Salinidade alta 
700 a 2.250 

micromhos/cm 

Solos com 
drenagem 
deficiente 

Plantas tolerantes 
aos sais 

C4 
Salinidade 
muito alta 

mais de 2.250 
micromhos/cm 

Não pode ser usada 
em condições 

normais 

Plantas altamente 
tolerantes aos sais 

 
Fonte: Adaptado Cordeiro, 2001. 

 

 

b) Sodificação 

 

A elevada concentração de sódio acarreta problemas na estrutura do 

solo, principalmente na relação cálcio e magnésio, levando a um problema de 

infiltração da água devido à obstrução dos poros. O Quadro 2 apresenta a 
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classificação dos tipos de água em relação à quantidade de sódio e suas 

recomendações de uso. 

 
Quadro 2. Classificação dos tipos de água em função da quantidade de sódio para fins de 

irrigação e as consequências no solo.  

 

Tipo Classificação 

Utilização 

Solo Consequências 

S1 Baixo teor de sódio Todos os tipos de solo Pouco perigo 

S2 Médio teor de sódio 
Textura arenosa ou em solos 

orgânicos de boa 
permeabilidade 

Sódio representa 
perigo 

S3 Alto teor de sódio Produzir níveis tóxicos 
Práticas especiais de 

manejo 

S4 
Teor Muito Alto de 

sódio 
Inadequada para irrigação 

Aplicação de 
corretivos 

 
Fonte: Adaptado Cordeiro, 2001. 

 
 

c) Concentração de bicarbonatos  

 

As águas que apresentam altas concentrações de bicarbonatos 

promovem a precipitação de cálcio e magnésio, na forma de carbonato de 

cálcio, em que é depositado no interior das tubulações e podem ocasionar o 

entupimento.  
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INTRODUÇÃO  

  

Atualmente vivencia-se uma intensa degradação e destruição do meio 

ambiente. A comunidade global é corresponsável neste cenário mundial, pois 

ao longo do século, precisamente após o século XX, nos deparamos com um 

processo antropológico destruidor decorrente principalmente das inovações 

geradas pelos avanços tecnológicos. A Revolução Industrial se caracteriza 

como marco para o impacto ambiental, pois intensificou a migração do 

homem do campo para a cidade, de forma indiscriminada sem um 

planejamento das cidades, aumentando a geração da produção dos resíduos 

sólidos de diversas origens, inclusive dos serviços de saúde.  

A partir da sociedade moderna, no pós-guerra, pelo advento do 

capitalismo, houve o aumento do consumo, com a adoção de produtos 

descartáveis, além do aumento e envelhecimento da população no planeta, 

contribuindo para os danos ambientais. O setor da saúde, também, 

intensificou os danos ao meio ambiente; a sociedade apresenta-se cada vez 

mais consciente sobre seus direitos constitucionais, estabelecido pela 

Constituição Federal de 1988, que definiu como obrigação e dever dos 

governos Federal, Estadual e Municipal, a promoção da saúde e a prevenção, 

recuperação e reabilitação da doença dos cidadãos. 
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Assim, depara-se com a expansão dos serviços de saúde através da 

construção e ampliação das Unidades Hospitalares, Ambulatórios, Clínicas, 

Unidades Básicas de Saúde, entre outras, visando, sobretudo o acolhimento 

da população através de uma assistência humanizada e diferenciada, com o 

uso crescente das novas tecnologias para diagnósticos patológicos mais 

precisos, precoces e consequentemente um tratamento eficiente na busca 

pela cura, além da prevenção das doenças com a crescente produção e 

constante descoberta de novas vacinas. 

O crescimento deste setor traz como consequência a expansão da 

geração dos resíduos dos serviços de saúde, aumentando com isso o impacto 

ambiental através da destruição de áreas de preservação, poluição dos 

recursos hídricos e consequente degradação da qualidade de vida das 

presentes e futuras gerações. 

Assim, a partir da Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) 358 de 2005 e da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306, 

de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), define-se a 

obrigatoriedade da criação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde (PGRSS), onde cada fonte geradora deve se responsabilizar 

pela adequada segregação, acondicionamento, tratamento e destinação final 

dos resíduos provenientes da atenção à saúde humana, e também da 

fiscalização das ações para o cumprimento das legislações vigentes. 

O PGRSS apresenta como principal finalidade a redução do impacto 

decorrente da destruição do meio ambiente pela redução das fontes 

geradoras de resíduos de saúde através da estimulação da consciência dos 

profissionais da saúde, ressaltando a sua importância em relação à 

segregação do lixo contaminado como parte integrante da sociedade, e a sua 

responsabilidade ética e cidadã pela sobrevivência dos ecossistemas, ou 

melhor, da Biosfera Terrestre. É um documento no qual apresenta um 

conjunto de “procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir 

de bases científicas, [....] normativas e legais, com o objetivo de minimizar a 

produção de resíduos e proporcionar [...] um encaminhamento seguro” 

(BRASIL, 2004 p.3). 

Os resíduos gerados devem ser classificados adequadamente, levando 

em consideração a sua composição (químicas, físicas ou biológicas), estado de 

matéria, origem, local de geração e a contaminação, possibilitando que o 

gerador realize a manipulação adequada de seus resíduos; além disso, a 
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segregação no momento e local da geração diminui o volume de materiais 

que precisam de um manejo diferenciado, o que possibilita a redução de 

custos no gerenciamento (BRASIL, 2005). 

Assim, a inexistência do PGRSS acarreta problemas ambientais, 

sanitários e à saúde humana, pois os resíduos hospitalares são 

contaminantes, infectantes e nocivos ao homem, além de agressivos ao meio 

ambiente pelo manejo inadequado dos agentes químicos, físicos e biológicos 

dos Resíduos dos Serviços de Saúde.  

Este impacto ambiental ocorre principalmente devido à falta de um 

planejamento para o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde dos 

governos e gestores da saúde. No Brasil, devido à falta de gerenciamento dos 

RSS, acontecem diversos acidentes, como o ocorrido em São José do Rio 

Preto, interior de São Paulo, em 2006: duas crianças se feriram enquanto 

brincavam de espetar uma à outra com agulhas de seringas que haviam sido 

jogadas num terreno baldio. Outro caso emblemático envolvendo descuido 

com RSS aconteceu no lixão de Olinda/PE, em 1994, onde uma catadora de 

lixo e seu filho se alimentaram de carne humana que encontraram no lixão 

(ANVISA, 2006).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística – IBGE 

(2008), no Brasil são coletados diariamente 8909 toneladas por dia dos 

resíduos sólidos de saúde, sendo que dos existe 4.469 municípios com coleta 

e ou recebimento de resíduos sólidos de serviços de saúde sépticos, 1.856 

não possui processamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde sépticos, 

já os outros 2.613 que realizam algum tipo de processamento, 1.379 que 

realiza incineração, 763 tratam os RSS por autoclave, 76 por micro-ondas, 616 

queima a céu aberto, 131 queima em forno simples e 291 realizam outros 

tipos de processamento. 

Em decorrência desses desastres causados pelo impacto do homem, 

hoje a sociedade tem como meta o desenvolvimento de uma cultura 

sustentável, de uma sociedade sustentável visando, sobretudo a redução dos 

impactos ambientais, a conservação das áreas naturais, florestas e espécies 

ameaçadas de extinção pela irresponsabilidade dos atos e atitudes omissas, e 

a preservação do meio ambiente e a vida das futuras gerações. Como o nível 

de conhecimento técnico dos fiscais de uma Vigilância Sanitária Municipal 

com relação à RDC 306 da ANVISA influencia na sua fiscalização e no 

desenvolvimento de práticas ambientais sustentáveis? O presente capítulo 
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tem como objetivo verificar o conhecimento técnico dos fiscais de uma 

Vigilância Sanitária Municipal relacionado à RDC 306/04 da ANVISA, visando 

sobretudo as práticas sustentáveis na preservação do meio ambiente e da 

saúde pública através da implantação do Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos nos Serviços de Saúde. 

A pesquisa tem caráter qualitativo e quantitativo, pois é constituída de 

interpretações e conclusões do questionário aplicado aos fiscais sanitários, 

além de constar também da apresentação e mensuração dos dados obtidos 

com vistas a aproximar os dados obtidos da teoria e auxiliar a compreensão 

do problema de pesquisa. 

Como estratégia foi adotado o estudo de caso de uma Vigilância 

Sanitária Municipal – VISA, onde os dados serão coletados a partir da 

aplicação de um questionário a todos os fiscais sanitários deste município.  

Quanto aos sujeitos da pesquisa, atualmente esta Vigilância Sanitária 

Municipal conta com 07 fiscais sanitários, dos quais 2 possuem formação 

superior na área de Saúde e os demais possuem apenas o ensino médio. 

Todos são contratados sob o Regime Estatutário, selecionados através da 

realização de concurso público municipal, com carga horária entre 30 e 40 h 

semanais. 

Além disso, esta VISA assiste a uma população de aproximadamente 

78 mil habitantes (IBGE, 2010) em ascensão e contempla uma Pactuação de 

Alta Complexidade com a esfera estadual, ou seja, é de responsabilidade 

municipal a fiscalização de todas as Instituições de Saúde atuantes no 

município, onde podemos destacar Hospital de Grande e Médio Porte, 

Ambulatórios de especialidades, Agência Transfusional, Serviços e 

consultórios odontológicos, Serviços de Radiologia Médica e Ressonância 

Magnética, Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família, 

Instituições de Longa Permanência para os Idosos, Clínicas e Comunidades de 

Tratamento para Dependência Química, Laboratórios de Análises clínicas, 

Serviço de Hemodiálise, Consultórios Médico, Psicológico, Fisioterapeuta, 

entre outros. 

Pactuação é a maneira através da qual os gestores do Sistema Único 

de Saúde (SUS), nas três esferas de gestão, assumem publicamente 

compromissos sanitários com ênfase nas necessidades de saúde da 

população, sendo este embasado em indicadores ou parâmetros.  

Levando em consideração a Alta Complexidade da Pactuação, entende 



Fórum Ambiental: uma visão multidisciplinar da questão ambiental - 311   

 

se que esta VISA Municipal está preparada a realizar ações relativas aos riscos 

sanitários em todas as complexidades dos níveis da assistência à saúde, desde 

a promoção da saúde à prevenção ou detecção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva. 

O questionário para coleta de dados contou com a apresentação de 

doze questões fechadas com a opção de três alternativas, sendo apenas uma 

verdadeira, e uma questão aberta, dissertativa abrangendo conteúdo 

referente ao conhecimento técnico da RDC 306 da ANVISA de 2004. Para a 

realização da pesquisa, os fiscais participantes foram esclarecidos sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos e procedimentos, e consultados quanto 

à sua disposição em participar do estudo por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido. Além disso, será ressaltado o anonimato 

dos respondentes.  

A análise será realizada a partir da interpretação de cada questão, 

interpretando os acertos e erros em forma de porcentagem e alguns gráficos 

para melhor ilustração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário foi entregue aos 07 fiscais sanitários, sendo 06 

respondidos e apenas 01 entregue em branco, assim este foi considerado na 

estatística das respostas erradas ou como se não souberam responder. 

A questão “1-A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 306 de 2004 

da ANVISA dispõe sobre...”, 32.7% não souberam responder, ou seja, há um 

conhecimento técnico inadequado dos fiscais com relação à Legislação, que 

deve ser levada em consideração nas fiscalizações das instituições de saúde 

relativas ao gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Se o fiscal não 

conhece a legislação, este não atuará de forma eficiente no cumprimento de 

suas funções profissionais.  

Com relação à questão “2 – Este Regulamento aplica-se a:”, 28.4% 

não souberam a sua aplicabilidade. A RDC 306/04 da Anvisa define a 

obrigatoriedade da criação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde para todas as instituições que gerem algum resíduo, seja 

ele de baixa ou alta complexidade. 

Rodrigues (2009) aponta brechas na legislação quanto à 

responsabilização do gerador de RSS em relação à poluição do meio 
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ambiente, pois “evidenciou a necessidade de leis mais específicas quanto ao 

descarte final de Resíduos de Fármacos. Mas por outro lado, faz-se necessário 

um maior rigor na fiscalização e aplicabilidade das leis ambientais já 

existentes” (RODIGUES, 2009, p.79). 

A questão “3-A quem compete a fiscalização do cumprimento da 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 306”, 85.8% afirmaram que é 

responsabilidade dos fiscais sanitários da Vigilância Sanitária a fiscalização 

para o cumprimento desta Resolução, ficando claro que os fiscais conhecem 

as suas responsabilidades e competências profissionais. Lima, Scottá, Silva 

(2007, p. 86), relatam que foram detectadas falhas tanto do setor fiscalizador 

quanto do setor regulado em relação à aplicabilidade da Resolução n° 306/04 

no município de Santa Teresa ES. “Isto se deve à falta de um plano de ação 

elaborado pelo serviço de vigilância sanitária local e também à falta de 

aprimoramento dos responsáveis pelo estabelecimento farmacêutico”. 

 Na mesma direção, Oliveira (2010, p. 93- 94) verificou que há 

inconsistência entre os dados estatísticos e informações sobre o número de 

organizações geradoras de resíduos de serviços de saúde que aderiram ao 

Plano de Gerenciamento de Resíduos. “A ausência de um banco de dados 

confiável e atualizado é o reflexo da incapacidade da Administração Pública 

em aplicar seu poder fiscalizador, ficando a mercê da consciência ambiental 

de cada organização”.  

Ainda Lima, Scotta, Silva (2007, p. 86) comentam que quando há 

compartilhamento de competências por parte de dois setores distintos – 

Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, como ocorreu neste caso, “[...] muitos 

propósitos são negligenciados e, consequentemente, esta falta de integração 

leva a resultados desastrosos não só para o serviço de inspeção como para o 

setor regulado”.  

Assim Oliveira (2010, p. 94) observa que o “[...] papel da Administração 

Pública na promoção de um desenvolvimento sustentável, ainda que 

determinado constitucionalmente, está muito longe de assumir uma posição 

de onipresença, assim como o de garantir a saúde, o bem-estar comum e a 

preservação ambiental”. 

A questão “4 – A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC é um 

conjunto de procedimentos de gestão com objetivo de: ” e a questão “5 – As 

etapas do Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde são: ”, 28.4% 

dos fiscais em cada questão não conseguiram definir os seus objetivos e as 
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suas etapas.  

Objetivo este, importantíssimo, principalmente do ponto de vista 

ecológico e ambiental, pois hoje vivemos em um mundo onde a Pegada 

Ecológica, segundo relatório do Planeta Vivo 2014, está acima da capacidade 

do Planeta, portanto, se o ser humano não mudar os seus valores, os seus 

paradigmas, o Planeta Terra não sobreviverá, assim a Saúde precisa criar 

formas sustentáveis para a sua atuação objetivando a preservação ambiental. 

Assim a elaboração do PRGSS tem como principal objetivo a atuação 

sustentável dos recursos da saúde através das etapas de segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento 

temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte 

externos, até a disposição final, que necessariamente é fiscalizada pelos 

fiscais sanitários, que devem atuar de forma consistente e eficiente nas 

questões ambientais visando a minimização do impacto ambiental 

ocasionado pelo homem. 

Segundo Naime, et al. (2007, p.13), “o gerenciamento inadequado dos 

RSS pode acarretar grandes impactos ambientais, e gerar risco à saúde 

pública, que vão desde infecção hospitalar até a geração de endemias ou 

epidemia. ” 

Gonçalves et al. (2011, p. 4) afirmam que a segregação correta vincula-

se ao reconhecimento de todos os funcionários em reconhecer os resíduos no 

início de sua origem. Este momento é indispensável para a identificação sobre 

a periculosidade ou não dos resíduos de serviços de saúde. “A sua adequação 

é dependente da classificação correta destes resíduos após a capacitação 

contínua e exaustiva dos envolvidos, além de supervisão constante”. 

Portanto, ter recursos humanos qualificados em educação ambiental, 

associado ao destaque aos aspectos organizacionais e técnico-operacionais 

do manuseio de RSS “[...] associadas à busca ativa de informações ambientais, 

atualizações técnico-científicas, observações de normas regulamentadoras e 

legislações, são pontos básicos para o processo contínuo de mudanças em 

relação aos RSS” (GONÇALVES et al., 2011, p.6).  

Com relação a questão “6 – As empresas terceirizadas que realizam 

serviços de tratamento e disposição final devem apresentar:”, 85.8% 

reconhecem a necessidade e a obrigatoriedade da apresentação do 

Licenciamento Ambiental pelas empresas terceirizadas que realizam o serviço 

de tratamento e disposição final dos resíduos de saúde. 
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Portando, depositar esses resíduos em locais não preparados pode 

gerar grandes impactos ambientais implicando em risco aos bens. O controle 

dos RSS potencializa a proteção do meio ambiente, uma vez que esses 

poluentes atingirem águas subterrâneas ou superficiais, o ar, o solo, e 

desencadearam impactos às pessoas através das vias de egresso. 

 Vale destacar que os bens a proteger são definidos pela lei 6.938/81 

da Política Nacional do Meio Ambiente como: a saúde e bem-estar da 

população; a fauna e a flora; a qualidade do solo, das águas e do ar, entre 

outros. 

A questão “7-Os resíduos são classificados como:”, 57.2% dos fiscais 

não conhecem a classificação dos tipos de “lixos hospitalares” e se os fiscais 

desconhecem a classificação dos lixos, então não há fiscalização eficiente no 

cumprimento do PGRSS, pois é a partir da adequada classificação dos lixos 

gerados pelas instituições de saúde que são realizados os seus devidos 

tratamentos, reciclagens e disposições finais. 

É uma preocupação evidente, visto que quando os RSS são 

gerenciados de forma ineficiente, oferecem riscos ao meio ambiente e a 

saúde humana pelas suas características físicas, químicas e biológicas. 

Cussiol (2008) coloca que a segregação dos diferentes tipos de 

resíduos no momento e local da geração é o fator principal para que se possa 

dar um encaminhamento adequado a cada grupo de resíduo e possivelmente 

reduzir os custos.  

Bagio e Machado Junior (2013, p. 13) relata que, infelizmente, 

observa-se no Brasil que diante dos esforços para alterar a visão da sociedade 

e também da própria gestão “[...] de RSS a maioria da composição dos 

resíduos gerados nas unidades de saúde ainda é considerada perigosa, o que 

parte do pressuposto de que todo resíduo gerado nas unidades de serviço de 

saúde esteja contaminado”. 

Na questão “8 – Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 

306 a autoclavação e a incineração, são considerados tratamentos dos 

Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS:”, 32.7% não souberam responder 

sobre os tipos de tratamentos adequados para os RSS, pois somente deve ser 

tratado o lixo infectante através da autoclavação ou incineração, por isso é de 

extrema relevância o conhecimento, por parte dos fiscais sanitários, da 

classificação dos tipos de lixos hospitalares para a adequada segregação e 

tratamento necessários. 
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A questão “9 - A responsabilidade pelo PGRSS é da fonte geradora 

desde:”, 85.8% dos fiscais apresentaram o conhecimento que a 

responsabilidade da fonte geradora, vai desde a coleta até a disposição final 

dos RSS.  

E na questão “10 – O Planejamento do Gerenciamento dos Resíduos 

dos Serviços de Saúde – PGRSS deve contemplar ainda:”, também 85.8% 

afirmaram que a RDC 306 deve realizar ações de educação continuada 

visando a saúde do trabalhador e normas de biossegurança, além da adoção 

de técnicas de reciclagem, ressaltando a importância do resgate da 

consciência voltada à preservação ambiental. 

A questão “11 – Assinale a opção inadequada quanto ao tratamento dos 

Resíduos químicos gerados pelas instituições de saúde:” e a questão “12 – 

Assinale a opção inadequada quanto ao tratamento dos Resíduos do grupo 

E gerados pelas instituições de saúde:”, 28.4% dos fiscais sanitários, em cada 

questão, desconhecem os tratamentos dos RSS preconizado pela legislação 

vigente. “O tratamento de resíduos químicos é viável, porém para que esse 

gerenciamento tenha êxito é necessário desenvolver uma consciência ética 

em relação ao uso e ao descarte de produtos, visando à prevenção da 

poluição e a redução, reaproveitamento e recuperação de materiais”. 

(PEDROZA, 2011, p. 165) 

Já com relação à questão dissertativa “13 – Especifique, se existir, o 

motivo para a não aplicação da resolução da diretoria colegiada – RDC 306 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, não houve resposta, ou seja, 

100% não se manifestaram de forma positiva ou negativa com relação aos 

motivos da não aplicação da legislação, assim fica em aberto uma questão 

para possíveis reflexões: Como o setor Saúde está agindo na busca por uma 

sociedade sustentável, visando à minimização dos impactos ambientais 

ocasionados pelo homem? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ameaça à espécie humana torna a ideia da sustentabilidade 

extremamente relevante para a sobrevivência do planeta e da população. 

Antes da ameaça ambiental iminente, já vivenciamos o medo a ameaças de 

extinção por meteorito, epidemias e bomba atômica, e hoje o medo da ideia 

de que o modelo de produção e consumo vigente nos conduz a um desastre é 
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cada vez mais aceita pela degradação dos recursos naturais finitos e 

consequentemente da vida dos humanos. 

O desenvolvimento sustentável é uma das respostas possíveis para 

conter a crise ambiental. Além deste, temos também que considerar aliados 

ao homem contra a degradação ambiental, a tecnologia e a mudança radical 

do padrão de produção e de consumo. 

 Portanto, o desenvolvimento sustentável não pode prescindir a 

alguns desafios prévios a serem assumidos pela ciência e tecnologia no uso 

dos recursos naturais, sendo eles: conhecimento do patrimônio ambiental da 

nação, a determinação de escalas sustentáveis de uso dos recursos naturais e 

a determinação de taxas de emissão de resíduos dentro da capacidade de 

assimilação do meio ambiente. 

Assim, a RDC 306/04 é construída tendo em vista toda a preocupação 

ambiental com os RSS, sendo, portanto, uma das formas de sustentabilidade 

no setor saúde, pressupondo a adoção da economia ecológica, em que o 

caminho para a sustentabilidade está na lógica econômica cíclica, com novos 

estilos de vida, produção e consumo.  

 É necessário desconstruir padrões e modelos mentais pré-existentes, 

desmistificar os comportamentos massificados e partir para ações e escolhas 

com o objetivo de preservar, aprimorar e manejar com eficiência a base 

mundial de recursos naturais e os serviços ecossistêmicos no qual depende o 

bem-estar humano (LEFF, 2001). 

Frente a esta problemática ambiental, é de extrema relevância a 

atuação da fiscalização sanitária com relação ao cumprimento da RDC 306/04, 

pois com a implantação do PGRSS em todas as instituições de saúde, o 

impacto ambiental seria minimizado. 

 Portanto, conforme já demonstrado nos resultados, os fiscais 

sanitários desta VISA apresentaram conhecimento técnico parcial com 

relação à RDC 306 de 2004 da Anvisa, sendo preocupante a atuação destes na 

fiscalização sem um embasamento teórico consistente, visando sobretudo a 

importância do fiscal e a sua responsabilidade com meio ambiente. Ou seja, 

somente através da fiscalização eficiente das Políticas Públicas existente, 

poderia ser minimizado ou controlado o impacto antropológico à natureza.  

Assim é necessária uma ação social coletiva intensa e imediata para 

atender e diminuir os impactos ambientais atuando nos problemas 

ambientais que afetam o cotidiano e a qualidade de vida da sociedade. 
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 Além disso, a implantação do PGRSS visa à busca pelo 

desenvolvimento sustentável através das ações de segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, 

tratamento e disposição final dos resíduos, além de retomar a consciência 

pelo compromisso e a responsabilidade ética e cidadã dos profissionais da 

saúde na proteção, preservação e valorização do Meio Ambiente e da Saúde 

Pública. 

Bagio e Machado Junior (2013, p.12), mostram “[...] que somente a 

informação técnica não basta para solucionar os problemas do manejo e da 

disposição inadequada”. 

Contudo vale citar que os órgãos responsáveis pela fiscalização muitas 

vezes trabalham com poucos recursos, sejam eles estruturais, físicos, ou 

recursos humanos, e muitas vezes não sobram recursos financeiros para 

garantir melhores condições de trabalho e capacitação operacional (BAGIO e 

MACHADO JUNIOR, 2013). 

Constatou-se também que a gestão inadequada de RSS no Brasil não 

ocorre apenas pela falta de informação, “[...] mas também por um conjunto 

de fatores, tais como as negligências na fiscalização e pela conduta de 

considerar todo resíduo de serviço de saúde como contaminado” (BAGIO E 

MACHADO JUNIOR, 2013 p.14). 

Apesar de a legislação brasileira ter determinadas normas e condutas 

rigorosas para o gerenciamento de resíduos sólidos perigosos, apenas a lei e a 

tecnologia não são suficientes para que a problemática dos resíduos, 

principalmente daqueles gerados em serviços de saúde, seja solucionada; há 

a necessidade de se investir em treinamentos teórico-práticos sobre 

manuseio adequado desses resíduos e em educação ambiental (GRIGOLETTO, 

et al., 2008). 

Na sociedade, é importante o trabalho da conscientização com o 

objetivo de diminuir os impactos que os resíduos causam ao meio ambiente. 

Tal comportamento visa a preservação ambiental. “O resultado social disso é 

a proteção à saúde dos trabalhadores e da população em relação aos riscos 

potenciais oriundos da manipulação, tratamento e disposição final 

inadequada” (PEDROZA, 2011, p. 177). 

Desta forma o PGRSS deve ser parte integrante das ações 

governamentais dos gestores municipais, estaduais e federais, pois é 

necessário desenvolver estratégias e novas abordagens visando à relação 
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harmoniosa do homem com a natureza, buscando a sustentabilidade nos 

campos econômico, social, cultural e, sobretudo, ambiental, diminuindo os 

conflitos socioambientais existentes atualmente. 
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RESÍDUOS COMO MATÉRIA PRIMA: COMPÓSITOS FABRICADOS A 
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O couro é um material natural com propriedades únicas, o que o torna 

uma escolha preferencial para fabricação de diversos produtos, como 

sapatos, bolsas, casacos, luvas, estofados de automóveis. Entretanto para que 

possa ser utilizado em aplicações tecnológicas, o couro necessita passar por 

tratamentos químicos, caso contrário deteriora-se rapidamente. Diversos 

pesquisadores (LIU, 2003; MECVOY et. al., 2003; ALEXY et. al., 2003; 

MASOUD, 2003; PERETTI, 2003) visam obter por meio de pesquisas, deter o 

processo de deterioração e aumentar a resistência do material. 

Por meio desses estudos desenvolveu-se o processo de curtimento, 

em que os agentes curtentes fixam-se nas fibras de colágeno, presentes no 

couro, estabilizando-as por meio de ligações cruzadas (união química entre 

fibras) (PRIEBE, 2005, p.35). 
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Para realizar o beneficiamento do couro são necessárias várias etapas 

de operação, sendo que na última o couro é curtido em solução de sulfato 

básico de Cr
3+

 produzindo uma manta de couro que recebe o nome de wet-

blue. Esta manta de couro não apresenta forma bem definida, em relação à 

espessura e formato, tornando-se necessária a realização do processo 

denominado Crust, por meio do qual o material é desbastado em uma 

máquina chamada rebaixadeira, entretanto, durante o processo de desbaste 

é gerado um resíduo, do qual recebe o nome de pó de rebaixadeira. 

O pó de rebaixadeira é um sério problema ambiental, pois a cada 

manta de couro são gerados cerca de 2,5 kg de pó, o que acarreta 80.000 

toneladas desse resíduo por mês (BIOADITIVOS & CIA, 2004). Até o momento 

não há nenhuma aplicação em que este produto possa ser utilizado, sendo 

descartado em aterros sanitários industriais, acarretando custos ao setor 

responsável (GODINHO et. al., [s. d], p. 1). 

Ao ser liberado no ambiente, o cromo presente na estrutura do pó de 

rebaixadeira converte-se, devido ao processo de oxidação, em Cr
6+

, um 

elemento instável, extremamente nocivo, que ao ser absorvido pelo ser 

humano pode gerar diversas doenças, incluindo o câncer (GIANNETTI et. al, 

2005). O pó de rebaixadeira é classificado, segundo a ABNT/ NBR 10.004, 

como resíduo classe I, apresentando características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

Devido à gravidade do problema, várias instituições de pesquisa 

realizam experimentos a fim de obter meios para usar esse resíduo em 

aplicações industriais. Entre estas pesquisas encontra-se o trabalho aqui 

apresentado, que teve por objetivo a confecção de compósitos por meio da 

mistura de pó de rebaixadeira com borracha natural.  

 

1. OBTENÇÃO E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS  

 

O resíduo de couro foi fornecido pela indústria CURTUME TOURO 

LTDA, localizado na cidade de Presidente Prudente-SP. Para ser utilizado, o 

resíduo de couro foi triturado e simultaneamente peneirado em uma peneira 

de 30 mesh, ou seja, uma peneira que possui 30 furos em uma área de uma 

polegada, para que se obtivesse a granulometria desejada. 

O látex foi coletado de árvores da seringueira Hevea brasiliensis, clone 

RRIM 600, que é um clone secundário desenvolvido pelo Rubber Research 
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Institute of Malaysia – RRIM. Para Ferreira (1998), todas as árvores de um 

mesmo clone, sob as mesmas condições ambientais, têm baixa variabilidade, 

sendo bem apreciado para propósitos industriais. 

 

2. PRODUÇÃO DOS COMPÓSITOS 

 

Para a preparação dos compósitos BN/Couro, foi adotado o método de 

prensagem a quente. A mistura entre o resíduo de couro e a borracha natural 

foi realizada em meio líquido, sendo utilizado o látex, com densidade de 0,92 

g/mL e 40% em massa de borracha natural. 

Após vários testes, foram alcançadas as proporções em massa em que 

os compósitos apresentaram as características almejadas, como podemos 

observar na Tabela 1.  

 
TABELA 1: Proporção em massa de compósitos obtidos pelo método de prensagem a quente. 

 
 

Ao efetuar a confecção das amostras notou-se que os compósitos com 

proporção superior a 60% de couro não apresentaram boa interação entre os 

constituintes. Para os compósitos produzidos com proporção superior a 60% 

de BN notou-se a predominância das propriedades da borracha natural. Como 

o presente trabalho tem por objetivo direcionar uma aplicabilidade ao 

resíduo de couro, optou-se em não considerar estas amostras, sendo 

realizados os estudos nos compósitos produzidos nas proporções de 40/60; 

50/50; 60/40. 
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Primeira Etapa: Obtenção da mistura de borracha natural com resíduo de 

couro 

 

Para a obtenção da mistura entre a BN e o pó de couro, foi adicionada 

sobre o pó de couro uma massa de água destilada cinco vezes maior do que 

sua própria massa, no intuito de dispersá-lo em meio líquido para que fosse 

possível uma boa interação entre os materiais. Efetuou-se a medição de seu 

pH, constatando-se que a mesma apresentava pH 4,5. Sabe-se que o látex é 

um material básico, com pH aproximadamente 10, dessa forma a sua mistura 

direta com o couro geraria uma coagulação instantânea. Objetivando elevar o 

pH do couro, adicionou-se hidróxido de amônio p.a. (NH4OH) até que esta 

apresentasse o mesmo pH do látex. 

Posteriormente, preparou-se uma solução de ácido acético 10% em 

relação à massa de água utilizada e em seguida adicionou-se sobre a mistura 

uma quantia correspondente a 20% em massa dessa solução, visando obter a 

coagulação do látex. Na Figura 1 são apresentadas as imagens da mistura 

antes, após a adição da solução de ácido acético e mistura após secagem em 

estufa. 

 
FIGURA 1: Mistura entre solução de couro e látex antes (a), após (b) adição da solução de ácido 

acético e (c) mistura após tratamento térmico 

 

 
 

Por fim, o material foi levado à estufa a uma temperatura de 60°C, 

durante 5 horas, obtendo-se fragmentos de BN com resíduo de couro. 

 

Segunda Etapa: Incorporação dos agentes de vulcanização 

 

Para a realização dessa incorporação utilizou-se um cilindro misturador 

aberto. Este equipamento é constituído por rolos girantes. Devido seus 
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diferentes diâmetros, suas velocidades periféricas são diferentes, o que causa 

o cisalhamento da amostra, gerando a incorporação de cargas na matriz. 

Foi realizada a cilindragem dos fragmentos da mistura BN/Couro, de 

modo que se unissem formando uma manta. Posteriormente a esta manta, 

foi realizada a incorporação dos ativadores de vulcanização, apresentados na 

Tabela 2a. 
 

TABELA 2a: Proporção, em phr, dos ativadores de vulcanização utilizados na mistura de 

BN/Couro. 2b: Proporção, em phr, dos aceleradores de vulcanização utilizados na mistura de 

BN/Couro. 
 

 
Realizada a incorporação dos ativadores de vulcanização, a mistura 

ficou por 15 horas em um processo de descanso, para permitir a absorção das 

cargas na borracha, no intuito de obter uma boa interação química entre os 

materiais, além de eliminar gases retidos no processo de incorporação, em 

seguida à incorporação dos aceleradores de vulcanização, apresentados na 

Tabela 2b, obtendo-se as mantas de BN/Couro para cada proporção, como 

pode ser visualizado na Figura 2. 

 
Figura 2: Mantas de BN/Couro produzidas na proporção de 40/60 (a); 50/50 (b); 60/40 (c), 

obtidas após adição de ativadores e aceleradores de vulcanização via processo de cilindragem. 

 

 
 

Terceira Etapa: Prensagem do material 

 

Antes de se efetuar a prensagem, realizou-se a análise reológica do 

material, a fim de obter o tempo ótimo de vulcanização (T90) de cada 

proporção. De acordo com a literatura, a temperatura ideal para se gerar a 

   
(a)                                 (b)                          (c) 
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vulcanização de um elastômero é 150°C (30) (COSTA, 2003). Por meio da 

equação, apresentada a seguir, calculou-se a T90 de cada proporção, obtendo-

se os valores apresentados na Tabela 4. 

 

T90= (MH - ML) x 0,9 + ML 
 

 

Em que:   MH- Máximo torque     ML- Mínimo torque  
 

TABELA 3: Tempo de ótimo de vulcanização (T90) para as diferentes proporções dos compósitos 

BN/Couro. 

 

 
 

Por fim, o material foi prensado durante o tempo apresentado na 

Tabela 3 e sob a temperatura de 150 e carga de 7,5 toneladas, apresentados 

na Figura 3. 

 
Figura 3: Compósitos BN/Couro prensados na temperatura de 150°C sob a carga de 7,5 

toneladas.  

 

 
 

3 ENSAIOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

Foram realizados estudos sobre as propriedades térmicas visando 

desta forma direcionar aplicações ao novo material.  

As análises de análise dinâmico-mecânica (DMA) foram feitas em um 

equipamento da marca NETZSCH modelo 242C. As medidas foram realizadas 

em um intervalo de temperatura de -100°C a 150°C, utilizando força dinâmica 
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de 5 N, força estática de 1,5 N, razão de aquecimento de 5°C/min, frequência 

de 5 Hz. 

As análises de análise termogravimétrica (TG) foram realizadas em um 

equipamento da marca NETZSCH modelo 209C, com faixa de temperatura de 

ambiente até 900°C, com razão de aquecimento de 10°C/min em atmosfera 

de nitrogênio e fluxo de 20 ml/min. 

 

3.1 Análise Dinâmico-mecânica 

 

Nota-se, na Figura 4, que o módulo de armazenamento de energia (E’) 

da BN tem seu valor máximo na temperatura de –100°C com valor de 2315 

MPa, ocorrendo a diminuição do E’ com o aumento da temperatura até –

50°C. 
 

FIGURA 4: Curvas de E’(linha cheia) e tan δ (linha pontilhada) da BN e do couro wet-blue obtidas 

via DMA. 

 

 

 

O aumento do E’, em torno de 150°C, comprovado que é a 

temperatura mais indicada para se confeccionar os compósitos BN/Couro, 

onde é possível obter melhor propriedade mecânica do material em razão das 

ligações cruzadas. Pode-se observar também os resultados do tan δ da BN, 

que mostra a transição vítrea da BN, por volta de –70°C.  

Nota-se que para o couro, na temperatura de –100°C, o valor do E’ é 

de cerca de 154,13 MPa. Este valor é extremamente inferior ao apresentado 

pela BN. Contudo, com o aumento da temperatura a BN apresenta uma 

grande diminuição do E’ e o valor do E’ do couro permaneceu em 129 MPa. 

Em 25°C há um alto valor do tan δ, relacionado à desidratação do 

colágeno, este comportamento depende diretamente da quantidade de 

cross-links geradas no couro pelo processo de curtimento e também da 
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quantidade de moléculas de água presentes nas amostras. Também observa-

se que acima de 45°C ocorre o aumento de E’, o que leva a concluir que a 

desidratação do colágeno implica no aumento da resistência do couro, logo 

quanto menor o percentual de água presente na amostra, maior será a 

resistência do produto final.  

Como observado na Figura 5, para baixas temperaturas (–100°C), 

todos os compósitos apresentam E’ inferior ao apresentado pela BN, mas 

estes valores são maiores quando comparados ao apresentado pelo couro. 

Acredita-se que este último fato esteja relacionado à interação física entre os 

constituintes, onde a presença do couro como carga não reforçante na 

borracha gera a diminuição das propriedades elastoméricas a temperatura 

ambiente. 

 
FIGURA 5: Curvas de E’(linha cheia) e tan δ (linha pontilhada) dos compósitos produzidos nas 

proporções 40/60, 50/50 e 60/40 obtidos via DMA. 

 

 
 

Esta última análise pode ser verificada ao comparar o E’ dos 

compósitos produzidos em diferentes proporções, pois no compósito 40/60 

há temperatura de –100°C o valor de E’ é de 509 MPa, enquanto que para os 

compósitos 50/50 e 60/40 esses valores são de 600 e 586 MPa, 

respectivamente. Verifica-se que o valor de E’ para o compósito 50/50 é mais 

elevado quando comparado ao compósito 60/40, este fato leva a concluir que 

não só a presença do couro no compósito interfere nas propriedades 

termomecânicas do material, mas também demais fatores, tais como a 

vulcanização a que a BN é submetida. 
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Para a curva de tan δ dos compósitos são observados picos em 

aproximadamente –40, –43 e –30°C, para os compósitos 40/60, 50/50 e 

60/40, respectivamente, referente à Tg da BN presente na mistura, para os 

compósitos esta transição ocorre em temperaturas mais elevadas, devido ao 

processo de vulcanização e das partículas de couro no material. 

 

3.2. Análise Termogravimétrica 

 

Na Figura 6 são apresentadas as curvas de Análise Termogravimétrica 

(TG) e a primeira derivada da curva de TG (DTG) da BN e do couro wet-blue. A 

perda de massa para a borracha natural ocorre em um único estágio, entre 

270 e 455°C, sendo esta perda atribuída à degradação de suas cadeias 

poliméricas.  
 

FIGURA 6: Curvas de TG (linha cheia) e DTG (linha pontilhada) da BN e do couro wet-blue. 

 

 
 

O couro é material constituído por diferentes elementos, 

apresentando três diferentes patamares de perda de massa. Observando a 

curva de DTG, verifica-se que o primeiro estágio ocorre por volta de 66°C, 

apresentando uma perda de 7%, atribuída à liberação de moléculas de água 

ligadas ao material. Verifica-se o segundo estágio em 325°C, apresentando 

perda de 48% de massa, característico das cadeias proteicas que formam o 

colágeno, principal constituinte do couro wet-blue. Também são notados dois 

estágios de perda em 515 e 620°C, que correspondem a 34%, que são 

relacionadas à degradação de resíduos de óleos e graxas utilizados no 

processo de curtimento. 

Os resultados de TG e DTG obtidos para os compósitos BN/Couro 

produzidos nas proporções 40/60, 50/50 e 60/40 são apresentados na Figura 
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7. Nota-se uma perda de 5% por volta 85°C, característico das moléculas de 

água presentes no couro wet-blue. 

 
FIGURA 7: Curvas de TG (linha cheia) e DTG (linha pontilhada) dos compósitos produzidos nas 

proporções 40/60, 50/50 e 60/40. 

 

 
Verifica-se também uma perda de 60% de massa por volta de 335 e 

370°C, característico da degradação das cadeias proteicas presentes no couro 

e das cadeias poliméricas constituintes da borracha natural, respectivamente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que é possível a 

produção de compósitos através da mistura de BN e resíduo de couro. Estes 

compósitos apresentam boa estabilidade térmica, apresentando somente as 

transições características de seus materiais constituintes, o que corrobora a 

existência de somente interação física entre os mesmos. Notou-se também 

que a presença do couro na mistura gera o aumento da Tg, fato observado 

nas diferentes proporções produzidas. 
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Os curtumes são causadores de grande impacto ambiental (MANDAL, 

2010), pois, geram enormes quantidades de resíduos sólidos, efluentes e 

liberação de gases (ABER, 2010). O processo de fabricação do couro requer 

grande quantidade de produtos químicos que são utilizados em toda a cadeia 

produtiva, reduzindo o tempo e o custo de processamento (AYOUB, 2013) 

que fará da pele um material nobre com propriedades insubstituíveis por 

nenhum outro material. 

Para que a pele adquira estas propriedades, usa-se o sulfato básico de 

cromo trivalente (Cr2(SO4)3), que é o agente curtente mais utilizado pelos 

curtumes no Brasil, conferindo ao couro ótima resistência mecânica e 

térmica, além da maciez e a possibilidade de diversas aplicações industriais. 

Depois da etapa de curtimento da pele, todo resíduo sólido gerado possui 

                                                           
92  Profº Doutor da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho. E-mail: 
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job@fct.unesp.br 
94   Profº  Doutora da Universidade do Oeste Paulista. E-mail: sibila@sibila.arq.br 
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cromo trivalente (Cr
3+

), que é um material que causa certa preocupação 

devido aos danos que pode causar aos seres vivos e ao meio ambiente. 

O descarte incorreto deste resíduo pode propiciar condições 

favoráveis ao processo de oxidação do cromo, elevando sua valência de Cr
3+ 

para Cr
6+

, tornando assim, um produto extremamente nocivo à vida. O 

diagrama de Hommel (NFPA 704) mostra a diferença entre o poder nocivo do 

Cr
3+

 e do Cr
6+

(Figura 1). Neste diagrama expressa os tipos de risco em graus 

que variam de 0 a 4, cada qual especificado por uma cor (azul, amarelo, 

vermelho, branco), representando, risco à saúde, reatividade, inflamabilidade 

e riscos específicos, respectivamente. 

Estudos mostraram que a presença do Cromo hexavalente no resíduo 

de couro é uma grave ameaça biológica para o ser humano devido à sua alta 

toxicidade, a capacidade de penetrar nas células humanas e ao fato de seus 

produtos de redução serem responsáveis por efeitos patogênicos, tais como 

reações alérgicas, dermatites, úlceras na pele, perfurações da superfície 

respiratória, danos no fígado e nos rins, entre outros (BINI, 2008; WANG, 

2010 ). Além disso, o cromo hexavalente altamente cancerígeno, podendo 

causar câncer pulmonar (GHEJU, 2011). Este material é absorvido com 

rapidez pelas células através do sistema de transporte de sulfato, produzindo 

uma série de lesões intracelulares e mutação do DNA (CHANDRA BABU, 2005; 

WANG, 2012).  

 
Figura 1 – Diagrama de Hommel para o Cr3+ e para o Cr6+. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 
Os curtumes descartam grandes quantidades de resíduo contendo 

cromo (KOLOMAZNÍK, 2008; PACHECO, 2005), sendo que a maior parte desse 

resíduo é gerada na etapa de acabamento. A Figura 2 mostra o resíduo de 

couro em pátio de curtume. 
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Figura 2 – Resíduo de couro produzido por curtume. 
 

 
Fonte: Autor 

 
Este resíduo não tem utilidade para indústria, transformando-se em 

um problema que cresce paralelamente com o aumento da produção do 

couro, agravando ainda mais o impacto ambiental causado pelos curtumes. 

Outro material produzido em larga escala na indústria, que gera 

preocupações, é a lignina, resíduo do processo de separação das fibras de 

celulose na produção de papel por meio da solubilização da lignina em 

solução alcalina (processo Kraft) ou solução de bissulfito (processo sulfito).  

A lignina é um polímero amorfo de natureza aromática presente na 

parede celular dos vegetais, correspondendo cerca de 20 a 35% em peso seco 

da massa da madeira, constituída principalmente de unidades aromáticas, 

como a p-hidroxifenila, guaiacila e siringila (BARBOSA, 2008), conforme 

mostrada na Figura 3. 
 

Figura 3– Principais unidades aromáticas presentes na molécula de lignina. 

 
 

Fonte: Autor 

 
As principais funções da lignina na planta são: aumentar a rigidez da 

parede celular, unir as células umas às outras, reduzir a permeabilidade da 

parede celular, e também proteger o vegetal contra micro-organismos, 

agindo como fungicida, por ser essencialmente fenólica. A Figura 4 mostra a 
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ilustração da interação da lignina com a celulose e a hemicelulose presente 

nas plantas. 
 

Figura 4– Ilustração esquemática da interação da lignina com a celulose e a hemicelulose. 

 
 

Fonte: BOUDET, 2003 

 
A lignina obtida no processo Kraft pode ser utilizada na geração de 

energia ou purificada e comercializada como componente de aglomerantes. 

Outro processo é chamado de sulfito, do qual produz ligniosulfonatos que são 

purificados para aplicação como tensoativos. 

Além dos métodos descritos anteriormente, existem outras formas da 

obtenção da lignina como a hidrólise ácida e alcalina, e também a 

deslignificação com solventes orgânicos e água (processo organosolv) 

(HERNÁNDEZ, 2007). 

A utilização desses materiais na produção de compósitos é uma forma 

de destinação dos mesmos, considerando que a lignina e o resíduo de couro 

não possuem valor econômico agregado, e fazer uma destinação correta 

minimizará sérios problemas ambientais. Uma das possibilidades aventada e 

pesquisada foi a sua utilização juntamente com a borracha, na produção 

voltada à moda. 

 

1. OBTENÇÃO E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Para produzir os compósitos é necessário que os materiais que serão 

utilizados sejam previamente preparados. O resíduo de couro foi coletado em 

um curtume da região de Presidente Prudente-SP. Para ser utilizada, a raspa 

de couro foi moída e peneirada obtendo granulometria superior a 30 mesh. 
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A borracha natural (BN) utilizada neste trabalho foi a borracha natural 

enfardada do tipo crepe claro brasileiro (CCB), pois possui qualidade superior 

as demais borrachas existente no mercado, além de ser apropriada para 

trabalhar com incorporações de materiais em misturador aberto. 

O fardo de borracha natural crepe claro foi fornecido pela DLP 

Indústria e Comércio de Borrachas e Artefatos Ltda-ME, localizada na estrada 

que liga as cidades de Poloni a Monte Aprazível, km 03, Poloni – SP. 

A lignina utilizada neste trabalho foi adquirida comercialmente da 

marca LIPE®, pois dessa forma possibilitou, a princípio, que alguns 

parâmetros, como o grau de pureza e estabilidade, fossem adotados para que 

pudessem ser verificadas as possíveis propriedades reforçantes da lignina.Os 

demais materiais como reagentes utilizados no processo de vulcanização da 

borracha natural foram adquiridos comercialmente. 
 

2. PRODUÇÃO DOS COMPÓSITOS 
 

A produção dos compósitos segue a norma ASTM 3182 em que a 

massa de cada material a ser utilizado é definida em phr (per hundred 

rubber), ou seja, a massa de borracha utilizada equivale a cem partes, e a 

massa de cada parte equivale a um phr. A identificação dos compósitos 

produzidos será feita conforme quantidade de couro inserida. 

O compósito BN não possui nem resíduo de couro nem lignina, apenas 

borracha natural juntamente com os materiais utilizados no processo de 

vulcanização. Este compósito será a referência para o estudo feito neste 

trabalho, já que não possui nenhum tipo de resíduo inserido. O compósito de 

BN/LG tem em sua formulação todos os materiais utilizados, exceto resíduo 

de couro. O compósito BN/LG será utilizado para o estudo da atuação da 

lignina no processo de reticulação (vulcanização) da BN. 

Todas as massas dos materiais foram calculadas em phr. As 

quantidades de todos os materiais foram mantidas fixas, variando somente a 

quantidade de resíduo de couro. 

O processo de preparação dos compósitos ocorre em dois estágios. O 

primeiro estágio é composto das seguintes etapas: inicialmente pesam-se os 

materiais separadamente de acordo com a massa de um phr pré-definido. Em 

seguida a borracha é plastificada em rolos à temperatura de 

aproximadamente 60ºC. Este processo de plastificação é feito num 
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misturador aberto de borracha, com rolos dianteiro e traseiro de rotação 24 

rpm e 34 rpm, respectivamente. 

Após a plastificação da borracha, são incorporados simultaneamente 

ácido esteárico, óxido de zinco, agente antioxidante, lignina e o 

polietilenoglicol seguido do couro. Ao adquirir aspecto homogêneo, a 

amostra com os materiais já incorporados deve permanecer em descanso por 

24 horas. 

O segundo estágio é iniciado com a incorporação dos aceleradores e 

do enxofre como agente vulcanizante, adquirindo um aspecto homogêneo; a 

amostra deve descansar por duas horas, estando pronta para o processo de 

prensagem a quente. 

Antes de serem conformadas termicamente, as amostras passaram 

por análise reométrica para que pudessem ser definidas a temperatura ideal 

de prensagem e o tempo ótimo de cura (t90) para cada compósito. O tempo 

ótimo de cura é o tempo em que 90% de todo o processo de reticulação 

possível já ocorreu no compósito, garantindo assim, propriedades físicas e 

químicas desejáveis para o material.  

Após a realização da reometria, definiu-se o tempo ótimo de cura de 6 

minutos em temperatura constante de 150°C.Nesta etapa foi definida 

também a pressão de fechamento a ser utilizada na prensagem dos 

compósitos, que foi de 5 toneladas para que a transmissão de calor entre a 

placa da prensa e compósitos seja a mais homogênea possível. 
 

3.  ENSAIOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS 
 

Após a prensagem e conformação dos compósitos, realizou-se a 

caracterização dos mesmos com o objetivo de conhecer as propriedades 

mecânicas e térmicas. Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos 

pelas técnicas de ensaio de resistência a tração, ensaio de resistência à 

abrasão, ensaio de resistência à dobra, lixiviação. 
 

3.1. Ensaio de resistência à tração  
 

Os ensaios de tração foram realizados segundo a norma ASTM D 412, 

Método A, em um equipamento da marca EMIC modelo DL 2000, a 

velocidade de 500 mm/min. com célula de carga de 500 N. Para realizar o 
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ensaio mecânico foram utilizados corpos de prova cortados em formato 

gravata, tipo C. 

Com esse ensaio, pode-se avaliar as propriedades mecânicas do couro, 

da BN vulcanizada e dos compósitos de BN/Lignina e BN/Couro/Lignina, 

relacionando-as com variações de resíduo couro em cada amostra. Na Figura 

6 é apresentado o resultado obtido para o couro bovino utilizado 

comercialmente na produção de solados de sapato. 

Verifica-se que o couro possui inicialmente uma pequena deformação 

elástica. Este fato deve-se a sua conformação estrutural em que as fibras 

estão interligadas por ligações cruzadas geradas pelos agentes de curtimento. 

Estas mesmas ligações conferem ao couro alta resistência a tração de 

ruptura.  

Ao aplicar a tensão primeiramente se desenrolam as fibras, fato que 

pode ser comprovado pelo desnível na curva, mostrada no gráfico na Figura 

5. Depois de alinhadas começa a deformação evoluindo de elástica para 

plástica devido ao rompimento de fibras e retículos gerados pelo cromo, com 

a continuidade da aplicação da tensão o couro atinge o rompimento sendo 

necessária uma tensão de 17 MPa. 
 

Figura 5– Ensaio de resistência à tração do couro bovino. 
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A Figura 6 apresenta as curvas deste ensaio para os compósitos BN, da 

BN/LG e os compósitos BN/Couro/Lignina, ambos confeccionados com 

espessura igual a 2 mm e cortados em formato gravata de acordo com a 

norma ASTM D 412. 
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Figura 6 – Curvas do ensaio mecânico (tensão x deformação) dos compósitos. 
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Observa-se que, com o aumento da quantidade de resíduo de couro 

nos compósitos, provoca um aumento nos valores da tensão de ruptura e 

redução na deformação, a variação de 20 phr de resíduo de couro de um 

compósito para o outro aumenta a rigidez, dificultando a deformação do 

compósito, exigindo mais força para rompê-lo. 

Essa rigidez se deve à forte adesão física que se estabelece entre o 

couro e borracha. Este comportamento é observado nas curvas do ensaio, nas 

regiões que apresenta comportamento linear, ou seja, inicialmente o material 

apresenta deformação elástica devido a ligações cruzadas formadas na 

vulcanização, e em seguida, ocorre a deformação plástica, devido ao 

rompimento das ligações cruzadas e das cadeias poliméricas da borracha que 

é a matriz deste material compósito.  

Para o compósito constituído apenas por borracha natural e lignina 

(BN/LG), verifica-se uma redução nas propriedades mecânicas, tanto na 

tensão de ruptura quanto na deformação. Isto pode estar relacionado com 

caráter ácido da lignina, que faz com que esta reaja com os aceleradores, que 

possuem caráter básico, retardando o processo de vulcanização e 

consequentemente uma redução no número de ligações cruzadas presentes 

na matriz elastomérica. 

A Tabela 1 mostra os valores médios de tensão de ruptura e de 

deformação para os compósitos com e sem couro. Os valores apresentados 

mostram que a porcentagem de deformação dos compósitos até a ruptura 

diminui à medida que aumenta a quantidade de couro. 
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A adesão física entre o couro e a borracha contribui para este 

comportamento. Por outro lado, o compósito que não tem resíduo de couro e 

somente borracha com lignina apresentou o menor percentual de 

deformação, evidenciando a influência negativa da lignina para o processo de 

vulcanização. 

 
Tabela 1 - Valores de tensão e deformação no ponto de ruptura dos compósitos 

 

 
Os compósitos sem resíduo de couro exibem maior resistência ao 

desgaste perdendo menos volume, devido à pequena quantidade de regiões 

com tensões concentradas. Embora a presença do resíduo acarrete a maior 

saída de volume do material, os resultados obtidos mostram que o compósito 

pode ser utilizado na fabricação de calçados. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compósitos obtidos a partir de borracha natural do tipo crepe claro 

brasileiro com resíduo industrial de couro e lignina, podendo ser denominado 

de “couro ecológico”, apresentaram boas propriedades mecânicas, fácil 

reprodutibilidade, baixo custo, com possibilidades de aplicação industrial e 

com um direcionamento ao resíduo industrial de couro. 

O resíduo industrial de couro pode ser considerado como uma carga 

reforçante, conforme mostrado nos ensaios mecânicos. Já a lignina interferiu 

negativamente nas propriedades mecânicas dos compósitos. Os compósitos 

apresentaram resistência à abrasão e tração suficientes para a produção de 

calçados. 

A flexibilidade destes materiais também é adequada para essa 

aplicação, pois é muito semelhante à flexibilidade do courowet blue. O fator 

que merece destaque é a quantidade de couro que pode ser inserida na 

borracha sem que comprometa as propriedades mecânicas dos compósitos. 
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Os compósitos podem ser fabricados utilizando massa de resíduo de couro 

cerca 80% da massa de borracha natural. Como este resíduo é uma matéria-

prima sem valor agregado, reduz o custo do produto final, pois diminui a 

quantidade de borracha natural e isenta a indústria de couro de gastos 

adicionais para o descarte apropriado desse material. Sobretudo, a fabricação 

deste compósito ameniza o grave impacto ambiental causado pelo Cr6+ 

evitando desta maneira a contaminação do solo e dos lençóis freáticos e 

consequentemente do homem. 
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Capítulo 19 

 

 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DE PODA URBANA PARA PRODUÇÃO 

DE CHAPAS AGLOMERADAS DE MADEIRA 

 

Sérgio Augusto Mello da Silva
98

 

Maximiliano dos Anjos Azambuja
99

 

 

Este trabalho apresenta um estudo para o aproveitamento de resíduos 

de poda urbana de madeiras tropicais de baixa densidade na produção de 

chapas de madeira aglomerada associada ao emprego de resina poliuretana 

derivada de óleo de mamona. As etapas para confecção das chapas 

compreenderam a escolha das espécies, preparação e classificação das 

partículas, aplicação e homogeneização da resina às partículas e definição de 

parâmetros para, finalmente, confecção das chapas e avaliação da densidade, 

módulo de resistência à flexão estática e resistência à tração perpendicular. 

Conforme os resultados obtidos com as avaliações das chapas, as espécies 

Cordia goeldiana (Cordia), Fícus insipida (Figueira), Ceiba pentandra (Paineira) 

e Leucaena leucocephala (Leucênea) foram identificadas como as espécies 

mais indicadas para a produção de chapas de madeira aglomerada 

empregando-se 10% de resina poliuretana, e, de acordo com a NBR14810-

2002, estas chapas podem ser utilizadas principalmente para a produção de 

móveis. 

 

SOBRE A PRODUÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA 

 

Segundo a SUFRAMA (2003) a Amazônia brasileira apresenta as 

seguintes características com relação ao uso de suas madeiras:   
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A Amazônia brasileira abriga um terço das florestas tropicais do 

mundo. As estimativas de estoque indicam um valor não inferior a 60 

bilhões de metros cúbicos de madeira em tora de valor comercial, o 

que coloca a região como detentora da maior reserva de madeira 

tropical do mundo. Além de abundantes, os recursos florestais 

madeireiros existentes na região têm uma rica variedade de espécies, 

aproximadamente, 3.500 localizadas em áreas de terra firme e várzea. 

No entanto, somente 25 espécies são as mais utilizadas nas indústrias 

de base da região, [...] 

 

De acordo com a SUFRAMA (2003) consideram-se os seguintes aspectos da exploração 

florestal na Amazônia Ocidental:  

 

Também é fato que a exploração florestal em todos os Estados que 

constituem a Amazônia Ocidental, em sua maior parte, é realizada em 

floresta nativa, sem aplicação de um plano de manejo, com baixa 

produtividade e com incipiente reposição florestal. Dos 28 milhões de 

metros cúbicos extraídos anualmente, cerca de 80% são ilegais e 50% 

atendem a pequenas serrarias. Esta situação tem gerado sérios 

debates acerca da necessidade de se implementar estratégias que 

garantam a exploração sustentada dos recursos florestais/madeireiros 

e o desenvolvimento racional das atividades do setor, face às 

necessidades crescentes de exploração da madeira para inúmeros usos 

como: fabricação de móveis, de instrumentos musicais, de pequenos 

objetos de madeira, de laminados e chapas de compensado, 

construção civil, construção naval, geração de energia, obtenção de 

celulose para aplicação na indústria papeleira, entre outros. [...] 

 

Segundo GOMES (2003), foi observado em indústrias madeireiras 

localizadas em Belém-PA, que os resíduos, em sua maior parte, são 

destinados para geração de energia. 

Nos estudos desenvolvidos por CRIVELA (2004) sobre o 

aproveitamento de resíduos do processamento florestal em Santiago de 

Compostela na Espanha, concluiu-se que, devido a questões ambientais, 

econômicas e sociais, o uso de resíduos do processamento de florestas para 

fabricação de chapas de partículas é mais viável que seu aproveitamento para 

produção de energia. 

Segundo o IBICT (2006) é muito importante a realização de estudos 

para identificação de novas espécies de madeiras tropicais, pois, há 

necessidade de serem criadas alternativas de uso para proteger a 

sustentabilidade florestal. 
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Segundo a ABIPA (2006), atualmente o Brasil pode ser considerado um 

dos países mais avançados do mundo na fabricação de Medium Density 

Particleboard (MDP) e Medium Density Fiberboard (MDF). É também o país 

com maior número de fábricas de última geração, cuja produção de chapas 

de madeira aglomerada em 2005 foi de 2,8 milhões de metros cúbicos e 

consumo de 3%, entretanto, estes números são pouco significativos, 

considerando-se o potencial madeireiro do país e as tecnologias instaladas. 

Dentro deste contexto, o aproveitamento de resíduos representa uma 

grande possibilidade de lucro para a produção de chapas aglomeradas com 

valor agregado. Outro aspecto importante é o fato de aproveitar o resíduo 

sem queimá-los, evitando-se assim a emissão de gases que poluem o meio 

ambiente. 

 

RESINAS POLIURETANAS 

 

Foram desenvolvidas por Otto Bayer em 1937, são produzidas pela 

reação de isocianato (pré-polímero) com poliol e reagentes de cura, 

extensores de cadeia, catalisadores, agentes de expansão, surfactantes, 

cargas, etc. 

Segundo ARAUJO (1992), o emprego das poliuretanas direcionou-se 

para a produção de chapas de partículas de madeira aglomerada com os 

mesmos procedimentos das chapas produzidas com resinas fenólicas, 

contudo, com o objetivo de serem usadas em ambientes externos. Os estudos 

desenvolvidos indicaram que o emprego de resinas poliuretanas, na 

confecção de chapas aglomeradas, propicia propriedades superiores em 

relação às chapas confeccionadas com resinas fenólicas, e possuem a 

vantagem de não apresentar emissão de formaldeído. 

A resina poliuretana bicomponente, segundo ARAUJO (1992), é 

formulada a partir de um polímero com polimerização incompleta, 

denominados comumente de pré-polímeros, que ao serem misturados a um 

poliol originam uma poliuretana. Suas propriedades de flexibilidade, rigidez, 

força intercadeia e entrecruzamento molecular, são obtidos a partir dos 

balanceamentos químicos do poliol empregado na reação final com o pré-

polímero. 

Segundo ARAUJO, o surgimento das resinas poliuretanas derivadas de 

óleo de mamona, foi motivado pela proposta de utilização de produtos 
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biodegradáveis, não poluentes e derivados de biomassa. Essa proposta se 

constitui atualmente numa tendência mundial, incentivadora de estudos 

inovadores para o desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos. 

O Óleo de Mamona ou Óleo de Rícino, conhecido internacionalmente 

como “Castor Oil”, é extraído de uma planta conhecida no Brasil como 

mamona ou caturra. É uma planta da família das Euforbiáceas e é 

abundantemente encontrada em regiões tropicais e subtropicais. A partir do 

Óleo de Mamona é possível sintetizar poliois e pré-polímeros com diferentes 

características e quando misturados originam poliuretanas. 

Segundo CARLO (2002), a resina poliuretana monocomponente 

baseada em óleo de mamona é um tipo especial de sistema uretano para 

revestimento formulado com o diisocianatos TDI e substâncias 

polihidroxiladas contendo Óleo de Mamona em sua composição. Esse 

produto estabiliza-se sob condições de umidade em intervalo de 50 a 65% de 

saturação e temperatura em intervalo de 23 a 280
0
C. 

 

ALGUNS ESTUDOS SOBRE O APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS 

 

 A seguir verificam-se alguns aspectos dos estudos desenvolvidos por 

IWAKIRI (1999) sobre a produção de chapas de madeira aglomerada de Pinus 

com inclusão laminar: 

 
[...] Foram utilizadas partículas destinadas à produção industrial de 

aglomerados, lâminas de madeira de 1,6mm de espessura e resina à 

base de uréia-formaldeído. [...] 

[...] Os resultados de módulo de elasticidade e módulo de ruptura no 

sentido perpendicular às fibras (lâminas da capa) foram inferiores com 

a inclusão laminar. Por outro lado, os testes realizados no sentido 

paralelo às fibras (lâminas da capa) apresentaram resultados 

superiores com a inclusão de 2 e 3 lâminas respectivamente, 

demonstrando a influência da maior resistência da madeira no sentido 

paralelo às fibras. Verificou-se também a tendência similar para a 

ligação interna das chapas. Os resultados globais demonstraram 

melhor comportamento das chapas em termos de estabilidade 

dimensional e resistência mecânica com a inclusão de lâminas na sua 

composição estrutural. 
 

Avaliações realizadas por BLANCHET (2000) sobre a confecção de 

chapas de madeira aglomerada com partículas de costaneira de Pinus sp, 
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concluíram ser viável o aproveitamento desses resíduos, e que é 

tecnicamente possível a produção dos chapas de madeira aglomerada 

conforme as exigências do American National Standard Institute – ANSI, para 

utilização em recinto fechado. 

Nas avaliações no ciclo de prensagem realizadas por ALBUQUERQUE 

(2002), verificou-se a influência do incremento de água nas camadas 

superficiais do colchão de partículas e do incremento de resina e catalisador. 

Os estudos possibilitaram concluir ser possível confeccionar chapas 

aglomeradas com partículas finas, sem necessidade de se utilizar mais que 

10% de ureia formaldeído. Entretanto, para chapas com partículas grossas, 

observou-se que é necessário um tempo superior a 4 minutos para conferir 

consolidação satisfatória, devido ao aumento do teor de águas nas camadas 

superficiais do colchão de partículas. 

NASCIMENTO (2003) estudou a produção de chapas de partículas 

homogêneas com madeira da região da Caatinga do Nordeste Brasileiro 

(Angico, Anedananthera macrocarpa; Algaroba, Prosopis juliflora e Jurema 

Preta, Mimosa tenuiflora). Os procedimentos experimentais foram definidos 

em função das propriedades físicas e mecânicas das espécies, das 

características do adesivo utilizado e das características das partículas 

utilizadas para confecção das chapas. Foram utilizadas partículas de 

aproximadamente 1,8 mm de comprimento, 10% de ureia formaldeído com 

5% de solvente (base peso seco), tempo de prensagem de 10min com 

temperatura entre 100 a 120
0
C e pressão de prensagem de 40 N/cm

2
. Os 

resultados obtidos com as avaliações das chapas possibilitaram concluir que é 

viável a fabricação de chapas de partículas homogêneas de boa qualidade, 

com partículas de madeiras da Caatinga do Nordeste Brasileiro. 

Atualmente no Brasil, devido à grande geração de resíduos da 

exploração floresta, evidencia-se o desenvolvimento de propostas que 

objetivam minimizar a poluição ao meio ambiente, entretanto, os resíduos 

originados, em sua grande maioria, são utilizados para produção de energia 

propiciando poluição ao meio ambiente. Entretanto, este trabalho acredita 

ser possível o aproveitamento de resíduos transformando-os em produtos de 

excelente qualidade. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Árvores de ecossistemas urbanos necessitam de frequentes podas, 

gerando grandes volumes de resíduos que são descartados em aterros 

sanitários ou transformados em carvão, consequentemente, para o 

desenvolvimento deste trabalho foram realizados levantamentos das 

espécies arbóreas existentes em Ilha Solteira-SP e com base em critérios de 

seleção e poda da Secretaria do Meio Ambiente de Ilha, foram coletadas 

amostras de madeiras de baixa densidade. 

A Tabela 1 apresenta as espécies selecionadas e coletadas.  
 

 

Tabela 1: Espécies coletadas. 

 

Nome popular Nome científico Densidade aparente (g/cm³) 

Cordia Cordia goeldiana 0,50 

Figueira Ficus insipida 0,45 

Leucênea Leucaena leucocephala 0,60 

Paineira Ceiba pentandra 0,35 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Considerando-se as densidades das espécies coletadas foram 

confeccionas chapas de partículas com madeiras de Paineira (0,35g/cm
3
), 

Cordia (0,50g/cm
3
), Figueira (0,45g/cm

3
) e Leucênea (0,60g/cm

3
), 

empregando-se resina poliuretana monocomponente e bicomponente 

derivada de óleo de mamona. 

Com base na NBR14810, foram avaliadas as propriedades físicas 

(densidade e umidade) e as propriedades mecânicas (Módulo de Resistência à 

Flexão Estática e Resistência à Tração Perpendicular). Essas propriedades, a 

princípio, definiram características importantes para as chapas. 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores da densidade aparente das 

chapas e de suas umidades, observa-se também a densidade aparente da 

madeira e a taxa de compactação para cada chapa em função de cada espécie 

e sua respectiva densidade. 
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Tabela 2 Densidades Aparentes e Umidades das chapas. 

 

Madeira 

Taxa de 

Compactação 

da chapa 

Densidade 

Nominal da 

chapa 

(g/cm³) 

Densidade 

Aparente da 

Madeira 

(g/cm³)  

Densidade 

Aparente da chapa 

(g/cm³) 

Umidade da chapa 

(%) 

Resina 

(M) 

Resina 

(B) 

Resina 

(M) 

Resina 

(B) 

Cordia 1,60 0,8 0,50 0,80 0,91 10,5 9,9 

Figueira 1,77 0,8 0,45 0,73 0,80 10,5 9,2 

Paineira 2,28 0,8 0,35 0,71 0,73 9,8 8,9 

Leucênea 1,30 0,8 0,60 0,79 0,84 10,1 8,1 

 

Fonte: Autores, 2015. (B) – Resina bicomponente, (M) – Resina monocomponente. 

 

Os estudos existentes sobre taxa de compactação definem valores 

entre 1,3 e 1,5 para confecção de chapas aglomeradas com madeiras de 

reflorestamento. De acordo com os parâmetros experimentais empregados 

para confecção das chapas de partículas de madeiras tropicais, observa-se na 

Tabela 2 que as taxas de compactação variaram entre 1,30 a 2,28. 

As chapas confeccionadas com resina monocomponente 

apresentaram densidades aparentes entre 0,71 a 0,80 e as confeccionadas 

com resina bicomponente, apresentaram densidades aparentes entre 0,73 a 

0,91. 

As chapas de partículas aglomeradas de média densidade (MDP), 

fabricadas pelas Indústrias DURATEX empregando-se resinas fenólicas, 

apresentam valores de densidades aparentes em função da espessura das 

chapas, em intervalo de 0,55 a 0,61 g/cm
3
 e verifica-se que as chapas 

confeccionadas empregando-se resinas poliuretanas apresentaram maiores 

valores, podendo ser consideradas chapas de alta densidade. 

Com relação ao teor de umidade, as chapas de partículas aglomeradas 

de media densidade fabricadas pelas Indústrias DURATEX, com resinas 

fenólicas, apresentam teor de umidade entre 5 a 11%. Na Tabela 2 observa-se 

que as chapas confeccionadas com resina poliuretana monocomponente 

apresentaram teores de umidade entre 9,8 a 10,5% e as chapas 

confeccionadas com resina poliuretana bicomponente apresentaram teores 

de umidade entre 8,1 a 9,9%. 
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Na Tabela 3 estão apresentados os valores do Módulo de Resistência à 

Flexão Estática (MOR) e Resistência à Tração Perpendicular (AI) das chapas de 

partículas confeccionadas empregando-se resina poliuretana 

monocomponente e bicomponente. 
 

Tabela 3: Valores do MOR e de AI das chapas. 

 

Madeira 

MOR (MPa) AI (MPa) 

Resina 

(M) 

Resina 

(B) 

Resina 

(M) 

Resina 

(B) 

Cordia 23,4 34,9 1,49 1,51 

Figueira 18,4 20,2 1,80 1,83 

Paineira 20,4 21,9 1,60 1,54 

Leucênea 18,4 29,4 1,55 1,41 

 

Fonte: Autores, 2015. (B) – Resina bicomponente, (M) – Resina monocomponente. 

 

Com relação ao MOR e AI, as chapas de partículas aglomeradas de 

média densidade fabricadas pelas Indústrias DURATEX, apresentam 

resistência mínima, em função da espessura da chapa, variando de 14 a 18 

MPa e 0,24 a 0,40 MPa, respectivamente. 

Conforme se observa na Tabela 3 os valores do MOR e AI, tanto para 

as chapas de partículas confeccionadas com resina monocomponente como 

para as confeccionadas com resina bicomponente, apresentam maiores 

valores de MOR e AI. 

Com relação aos procedimentos para confecção das chapas foram 

observados os seguintes aspectos: 

 Na adição de 10% de resina poliuretana monocomponente, foi 

observado que a quantidade adicionada às partículas 

possibilitou umedecimento ao substrato e propiciou boa 

homogeneização à mistura. 

 Para a adição de 10% de resina poliuretana bicomponente, 

misturaram-se separadamente cada componente da resina ao 

substrato, ou seja, inicialmente adicionou-se a parte equivalente 

ao poliol e em seguida a parte equivalente ao pré-polímero. 

 Para o ciclo de prensagem foi realizado um procedimento que 

possibilitou a liberação de gases das chapas, evitando-se assim a 

formação de bolhas e consequente ruptura da chapa.  
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 O ciclo de prensagem se constituiu em aplicar carga constante 

de 50 kgf/cm
2
 durante 3 minutos, em seguida alívio de pressão 

por período de 30 segundos. Em seguida aplicou-se carga 

constate de 50 Kgf/cm
2
 durante 7 min, totalizando tempo de 

prensagem de 10min com 30seg para liberação de gases. Este 

procedimento foi eficiente para confecção de todas as chapas, 

pois, observou-se que não ocorreram formações de bolhas e 

rupturas nas chapas. 

 A pressão de prensagem, assim como os demais parâmetros 

para confecção das chapas, é responsável pela qualidade das 

propriedades físicas e mecânicas das chapas. A densidade, por 

exemplo, é uma importante propriedade que define parâmetros 

relacionados às qualidades das chapas. 

De acordo com estudos realizados e apresentados anteriormente, o 

valor da relação entre a densidade da chapa e a densidade da madeira deve 

ser de 1,3 a 1,5, consequentemente, as chapas de partículas foram 

confeccionas empregando-se 50 kgf/cm
2
, pressão utilizada na produção 

industrial de chapas de partículas de média densidade (MDP). O empresso 

dessa pressão conferiu densidades às chapas acima do limite sugerido pela 

NBR 14810-2002 para confecção de (MDP), sendo possível classificá-las como 

chapas de partículas de alta densidade (HDP). 

 

CONCLUSÕES 

 

Considerando-se os objetivos desse trabalho, que se constituíram da 

confecção e avaliação das chapas de partículas com madeiras tropicais de 

baixa densidade, empregando-se resinas poliuretanas monocomponente e 

bicomponente derivadas de óleo de mamona, foi possível concluir que as 

resinas utilizadas são adequadas e que conferem boas propriedades físicas e 

mecânicas às chapas. 

 

Com relação ao emprego de resina poliuretana bicomponente derivada de 

óleo de mamona 

 

A princípio, com os ajustes das propriedades para confecção das 

chapas e considerando-se os procedimentos para o emprego da resina 
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poliuretana bicomponente, misturando-se inicialmente 1 parte do poliol e em 

seguida 1 parte do pré-polímero, verificou-se que este procedimento confere 

boa homogeneização à mistura, evita a reações de expansão da resina e 

propicia melhores qualidades às chapas que adquiram propriedades físicas e 

mecânicas superiores aos mínimos propostos pela NBR 14810. 

 

Com relação ao emprego de resina poliuretana monocomponente derivada 

de óleo de mamona 

 

Para as chapas de partículas confeccionadas com partículas de 

madeira de Paineira, Cordia, Figueira e Leucênea, empregando-se 10% de 

resina, verificou-se que a homogeneização da mistura propiciou valores de 

propriedades físicas e mecânicas às chapas superiores aos mínimos propostos 

pela NBR 14810-2002, ressaltando-se que o manuseio da resina 

monocomponente é mais simples com relação à resina bicomponente. 

 

Com relação à taxa de compactação 

 

De acordo com a literatura existente, é usual a confecção de chapas de 

partículas de madeira em laboratório empregando-se taxas de compactação 

entre 1,3 a 1,5; esse valor é determinado a partir da relação entre Densidade 

Nominal das chapas e Densidade Aparente da Madeira. Neste trabalho, 

inicialmente objetivou-se definir procedimentos experimentais para 

confecção das chapas, consequentemente, foi considerado relacionar a 

pressão de prensagem de 50kgf/cm
2
, usual nas indústrias de produção de 

chapas de partículas e que está diretamente relacionada com a taxa de 

compactação, com o tempo (10min) e a temperatura (entre 90°C a 100°C) 

para facilitar o processo de cura da resina, pois, existe carência de estudos 

sobre o comportamento das resinas poliuretanas na confecção de chapas de 

partículas de madeira. 

A partir dos procedimentos iniciais realizados para confecção das 

chapas, verificou-se que, ao se definir Densidade Nominal de 0,8 g/cm
3
 para 

as chapas, foram empregadas taxas de compactação de 1,6 para as chapas de 

Cordia, 1,77 para as chapas de Figueira, 2,28 para as chapas de Paineira e 

1,33 para as chapas de Leucênea, ou seja, somente as chapas de Leucênea 

foram compactadas com taxa dentro do limite. 
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Entretanto, como não se conhecia o comportamento das partículas de 

madeiras das espécies estudas, diante do desempenho das resinas 

poliuretanas, optou-se por utilizar parâmetros experimentais convencionais 

para confecção das chapas e os resultados obtidos, com os ensaios de 

caracterização das chapas, possibilitaram concluir que os valores de 1,30 a 

1,50 de taxas de compactação, podem ser empregados para confecção das 

chapas com resina poliuretana monocomponente e bicomponente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção é indiscutivelmente essencial para o 

crescimento de uma nação, desempenhando um papel importante e vital 

para sociedade, transformando necessidades em infraestrutura, IBRAHIM et. 

al (2010). Todavia, o atendimento dessas necessidades tem consumido 

desenfreadamente os recursos naturais por meio da produção de uma grande 

massa de materiais. A areia e o cimento são muito empregados na construção 

civil, tendo suas matérias-primas extraídas do solo através da mineração. A 

literatura técnica aborda que a extração dessas matérias-primas geralmente 

vem acompanhada de impactos ambientais, seguidos da degradação do meio 

ambiente. A partir desse quadro, o governo elaborou uma legislação mais 

rígida para evitar essas atitudes e penalizar os infratores como a Lei n° 

12.305:2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Savastano e Warden (2003) afirmam que grande parte dos resíduos 

gerados nos diversos setores da economia podem ser reciclados, reutilizados, 

transformados e incorporados, de modo a produzir novos materiais de 
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construção e atender à crescente demanda por tecnologia alternativa de 

construção mais eficiente, econômica e sustentável. 

Na linha do reaproveitamento de resíduos na construção civil, no 

processo de beneficiamento da cana-de-açúcar o maior subproduto gerado é 

o bagaço da cana-de-açúcar, utilizado em larga escala como combustível em 

caldeiras para geração de energia (vapor) que resulta em uma cinza pesada e 

leve. 

A utilização de concreto, argamassas e pavers nas construções cresce 

anualmente e eleva consequentemente o consumo de cimento Portland e 

agregados naturais, utilizados na confecção desses materiais. Com a 

finalidade de reduzir custos do produto final e também diminuir a degradação 

ambiental, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas com a finalidade de 

substituir os componentes dos materiais cimentíceos (concreto, argamassa, 

paver) por materiais alternativos, com composição semelhante. Por isso, as 

cinzas do bagaço da cana-de-açúcar pesada e leve tornaram-se alvo de 

investigações como material substituto tanto do cimento quanto da areia. 

Para a cinza pesada, uma das possíveis soluções para reduzir a 

poluição gerada na produção dos materiais de construção é a incorporação 

dessa cinza em substituição ao agregado miúdo (areia) utilizado na fabricação 

de concretos, argamassas e pavers. A reciclagem da cinza será benéfica tanto 

para a indústria quanto para o meio ambiente, uma vez que as usinas, ao 

fornecerem as cinzas, solucionam o problema da estocagem desse resíduo, 

que ocupa grande espaço no pátio, e a disposição em locais inadequados; e, o 

meio ambiente também é favorecido, pois não receberá esse resíduo em 

aterros e mitigará o problema de assoreamento dos rios com a extração 

abusiva de areia. 

A fabricação de uma tonelada de clínquer de cimento Portland lança 

uma tonelada de gás carbônico (CO2) na atmosfera. Desta forma, a produção 

anual mundial de cimento é de 1,5 bilhão de toneladas, responsável por 

quase 7% das emissões globais de CO2 (MEHTA e MONTEIRO, 2008).  

Sendo assim, a substituição da cinza leve como material pozolânico no 

cimento também será benéfica para as indústrias e principalmente para o 

meio ambiente, pois irá reduzir tanto o consumo de matéria-prima para 

fabricação do clínquer quanto à poluição atmosférica causada pelo processo 

de produção de cimento altamente poluidor. 
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Finalmente, a proposta aqui é mostrar alguns resultados do uso da 

cinza pesada sendo reaproveitada por meio da substituição parcial do 

agregado miúdo (areia) empregado na confecção de pavers e argamassas, o 

que contribuiria para diminuição da extração de areia de forma irregular nos 

rios, evitando assim a degradação do ecossistema local, devido ao 

assoreamento; e a substituição parcial de cimento em concretos por cinza 

leve, pois a mesma tendo atividade pozolânica, irá colaborar na diminuição 

do consumo de cimento Portland que tem sua produção poluidora ao meio 

ambiente por meio do lançamento de CO2 na atmosfera. 

 

2 CANA-DE-AÇÚCAR 

 

2.1 Produção de cana-de-açúcar 

 

Por centenas de anos, o açúcar foi um dos componentes mais 

importantes da dieta humana. O açúcar é produzido em 121 países, sendo 

que 70% são provenientes do processamento da cana-de-açúcar e 30% são 

extraídos a partir da beterraba (CONTRERAS; et. al., 2009). 

A cana-de-açúcar, originária do Sudeste Asiático, chegou ao Brasil em 

meados do século XVI, porém foi tradicionalmente plantada somente após o 

século XVIII. Seu cultivo foi impulsionado no século XX, através da descoberta 

do álcool como opção viável de energia, se transformando em umas das 

principais culturas da economia brasileira (UNICA, 2014a). 

Com o grande consumo de etanol, o país está em crescente 

expansão de seus canaviais. A Tabela 1 mostra a área cultivada pelo Brasil.  

 
Tabela 1 – Área plantada com cana-de-açúcar em 2012 no Brasil 

Região Área plantada (hectares) 

Região Centro-Sul 8.482.249 

Região Norte-Nordeste 1.270.079 

Total 9.752.328 

Fonte: Adaptado de UNICA (2014b) 

 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 

2015) os estados mais representativos são: São Paulo com 51,6% da área 

plantada, Goiás com 9,8%, Minas Gerais com 8,9%, Mato Grosso do Sul com 
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7,5%, Paraná com 6,8%, Alagoas com 4,3% e Pernambuco com 3,1%, 

conforme ilustrado pela Figura 1. Nos demais estados produtores as áreas são 

menores, com representações abaixo de 3%. 

 
 

Figura 1 - Mapa de Produção de cana-de-açúcar 

 

 
 

Fonte: ÚNICA (2014b) 

 

 

Na safra 2015/2016, o total de cana-de-açúcar para ser moída será de 

654,6 milhões de toneladas, com aumento de aproximadamente 3,1% (19,8 

milhões de toneladas) em relação à safra 2014/2015 que foi de 634,8 milhões 

de toneladas, (CONAB, 2015).  
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Segundo Sun et al. (2013), o Brasil é responsável por 40% de toda a 

produção mundial de cana-de-açúcar, seguido por Índia (19%), China (6%), 

Tailândia (5%) e Paquistão (3%). 

No Brasil, são cerca de 400 usinas de açúcar e etanol que geram 

eletricidade, através da utilização do bagaço da cana como biomassa, para 

abastecer suas próprias atividades e, desta forma, são autossuficientes em 

energia. Uma parte delas, atualmente pouco mais de 100, ainda gera 

excedentes comercializáveis (UNICA, 2014b). O estado do Paraná é o quinto 

maior produtor de cana-de-açúcar do país. A Figura 2 mostra a localização das 

usinas no estado do Paraná com a concentração no norte do estado, onde se 

encontra a região de Maringá-PR. 

 

 
Figura 2 – Distribuição das usinas de cana-de-açúcar no estado do Paraná 

 

 
 

Fonte: ALCOPAR (2015) 
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2.2 Resíduos gerados no beneficiamento da cana-de-açúcar 

 

A fabricação de açúcar e álcool abrange as etapas de colheita, 

transporte da cana até a usina, lavagem e processamento. A partir daí o 

processo de extração do caldo da cana se difere, sendo tratado para a 

produção do açúcar e/ou fermentado para produção do álcool, como ilustra a 

Figura 3. 

 
Figura 3 - Fluxograma simplificado do processo produtivo de açúcar e álcool 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Poggiali (2010) 

 

A extração do caldo da cana é realizada pela moagem, e durante essa 

operação, aproximadamente 30% da cana moída transformam-se em bagaço, 

(CORDEIRO et al., 2008), como mostrado na Figura 4. Há décadas atrás, esse 

resíduo era considerado um problema ambiental, pois seu destino era a 

alimentação de animais em confinamento, porém sem valor nutricional, 

utilizado em pequena escala frente aos volumes que se formavam nos 
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depósitos das usinas. Frias, Villar e Savastano (2011) ressaltam ainda, que 

esses volumes eram queimados como meio de eliminá-los, mas durante a 

última década, pelas suas características caloríficas, passaram a ser utilizados 

em centrais de cogeração de energia elétrica. 
 

Figura 4 – Depósito de bagaço de cana-de-açúcar na usina 

 
Fonte: Castro (2015) 

 

2.3 Cinzas geradas na queima do bagaço de cana-de-açúcar 
 

Assim como a quantidade de bagaço queimado nas caldeiras é 

enorme, a quantidade de cinzas geradas também. Uma parte dessa cinza 

volta para o solo dos canaviais para ser utilizada como adubo, apesar de ser 

um componente pobre em nutrientes e de difícil deterioração. Lima et. al. 

(2010) afirmam que esta prática é comum entre os agricultores, chamada de 

iniciativa ambientalmente correta, eliminada juntamente à torta de filtro e 

vinhaça. Porém, esta prática ignora o uso de agrotóxicos nas plantações, 

fazendo com que estes produtos persistam no solo juntamente com as cinzas. 

Neste cenário, há uma grande gama de pesquisas realizadas no setor 

da construção civil, que utilizam as cinzas como um material alternativo, 

capaz de trazer vantagens, uma vez que pode ser incorporado ao concreto, 

argamassas ou pavers, por exemplo, substituindo materiais, a fim de 

preservar os recursos naturais não renováveis. 

A quantidade de cinzas geradas varia de acordo com diversos fatores, 

tais como: tipo de cana, solo, umidade do bagaço e tecnologia utilizada para 

queima. Geralmente, cada tonelada de bagaço queimado gera em torno de 

25 quilos de cinzas, resultando em dois tipos de cinzas distintas, a cinza 

pesada semelhante a areia fina e a cinza leve semelhante a um pó. 
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Considerando que na safra 2015/2016 há previsão de moagem de 654,6 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar, haverá a geração de 

aproximadamente 16,4 milhões de toneladas de cinzas leve e pesada. 

Parte da cinza pesada é depositada num cinzeiro abaixo da grelha da 

caldeira e o restante, de distribuição granulométrica mais fina, dita cinza leve 

ou volante, é suspensa pelos gases de combustão e, antes de ser dispersa na 

atmosfera através da chaminé passa por algum processo de limpeza de gases 

para redução nas emissões de particulados, (VASKE, 2012). A Figura 5 ilustra o 

processo de geração das cinzas pesada e leve. 

 
Figura 5– Fluxograma simplificado de obtenção de cinzas 

 
Fonte: Hojo (2014) 

 

A cinza pesada utilizada nos concretos e pavers foi proveniente de 

uma usina termoelétrica da região de Maringá. A usina gera dois tipos de 

resíduos, o primeiro é oriundo do multiciclone que retira as cinzas do fundo 

da caldeira (cinza pesada) e são dispostas diretamente no solo, apresentada 

na figura 6. Na mesma usina foi realizada a coleta da cinza leve utilizada na 

produção dos concretos que provém de um lavador de gases que está 

acoplado à chaminé e é disposto em uma lagoa de decantação (Figura 6).  
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Figura 6 - Depósito de cinza pesada na usina 

 
Fonte: Altoé (2012) 

 

A cinza leve coletada tinha um aspecto de lodo, e, para o material ser 

armazenado sem perder suas características, ou seja, sem ser degrado ou 

sofrer alterações biológicas por fungos e bactérias, a amostra foi seca em 

temperatura ambiente por dois dias e depois seca em estufa à temperatura 

de 100°C±10 por 48 horas. 

 
Figura 7 – Lagoa de decantação onde é depositada a cinza leve 

 
Fonte: Hojo (2014) 

 

Após a etapa de secagem, a cinza leve foi desgrumada com o auxílio de 

um almofariz e um mão de gral revestido de borracha. Essa cinza previamente 

seca foi armazenada em saco plástico dentro uma barrica de papelão para 

garantir que a umidade não danificasse e/ou provocasse a perda do material. 
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A cinza pesada utilizada na produção das argamassas foi coletada 

numa outra usina de açúcar e álcool no Distrito de Iguatemi (região de 

Maringá-PR), ressaltando que as duas amostras possuem características 

semelhantes, ou seja, de uma areia média. 

 

3 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

3.1 Cimento 

 

O cimento utilizado na moldagem dos pavers foi o CP V ARI, já que 

este é o cimento mais utilizado pelos fabricantes de pavers por permitir uma 

desforma mais rápida das peças. Para a moldagem dos corpos-de-prova de 

concreto foi utilizado o CP II-F-32 e o cimento utilizado para as argamassas foi 

o CP II Z – 32, recomendado pelo produtor para utilização em argamassa. 

Todos os cimentos atendem às recomendações das normas vigentes, de 

acordo com dados fornecidos pelos fabricantes. 

 

3.2 Agregado Miúdo 

 

O agregado miúdo utilizado foi a areia média proveniente de 

fornecedores da região de Maringá. Para uma primeira caracterização pode-

se dizer que o material tem origem de quartzo. 

 

3.3 Agregado Graúdo 

 

O agregado graúdo utilizado na confecção dos pavers é proveniente da 

região de Maringá-PR. Para uma primeira caracterização este material é 

definido como brita zero granítica, com diâmetro entre 4,8 e 9,5 mm, 

comercialmente conhecido como Pedrisco. O agregado graúdo utilizado na 

moldagem dos corpos-de-prova de concreto também é da região de Maringá-

PR. 

 

3.4 Água 

 

Para a moldagem do concreto, argamassa e paver, foi adicionada à 

mistura água potável, proveniente da rede de abastecimento de água da 
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cidade de Maringá, fornecido pela Companhia de Abastecimento de Água do 

Paraná- SANEPAR. 

 

3.5  Cinza pesada e leve do bagaço de cana-de-açúcar 

 

A cinza pesada (Figura 8) e leve (Figura 9) utilizadas na produção dos 

concretos e pavers foram provenientes de uma usina termoelétrica de 

cogeração de energia localizada no município de Maringá-PR, conforme 

mencionado anteriormente. A cinza pesada utilizada na moldagem das 

argamassas foi coletada em outra usina, localizada na região de Maringá, 

porém com características semelhantes. 

 
Figura 8 - Aspecto da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar utilizada 

 
Fonte: Altoé (2012) 

 
Figura 9 - Aspecto da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar utilizada 

 
Fonte: Hojo (2014) 
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4 CARACTERIZAÇÃO DAS CINZAS 

 

 Foram realizados diversos ensaios para a caracterização física e 

química da cinza leve e pesada que compõem os corpos-de-prova de 

concreto, argamassas e pavers. Aqui serão listados os ensaios de atividade 

pozolânica, lixiviação e solubilização das cinzas, análise granulométrica e 

massa específica. Os demais ensaios podem ser encontrados nos trabalhos de 

Altoé (2012), Hojo (2014) e Castro (2015). 

 

 

4.1 Análise da atividade pozolânica 

 

A atividade pozolânica foi determinada através do Método de Chapelle 

modificado por Raverdy et al. (1980), seguindo a ABNT NBR 15895:2010 

(Materiais pozolânicos – Determinação do teor de hidróxido de cálcio fixado – 

Método Chapelle modificado), pelo Laboratório de Materiais de Construção 

do IPT-SP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo). Basicamente o 

ensaio consiste em colocar 2 g de CaO, 1g do material supostamente 

pozolânico e 250 ml de água isenta de CO2 dentro de um frasco e agitá-lo em 

banho-maria por aproximadamente 16 horas. A quantidade em mg de CaO 

reagida com 1g do material corresponde ao valor de atividade pozolânica, 

sendo o consumo de Ca(OH)2 igual a 436mg/g considerado o mínimo 

necessário para o material apresentar uma atividade pozolânica considerável. 

Para a cinza pesada utilizada na moldagem dos pavers o resultado foi 

de 189 mg/g, indicando pouca atividade pozolânica. Para a cinza pesada 

utilizada na moldagem das argamassas o resultado foi de 110 mg/g e para a 

cinza leve utilizada na moldagem do concreto o resultado foi de 480 mg/g, 

indicando que a cinza leve possui atividade pozolânica de acordo com esse 

ensaio. 

 

4.2 Análise granulométrica 

 

Quanto à classificação granulométrica da cinza pesada utilizada nos 

pavers e no concreto, de acordo com a ABNT NBR 6502:1995, o material se 

enquadra nas areias médias, ou seja, mais de 50% da cinza ficou retida na 

peneira 0,200 mm. Para a cinza pesada utilizada na produção das argamassas, 
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os resultados indicam que ela se enquadra nas areias finas, de acordo com a 

mesma norma. 

A análise granulométrica da cinza leve foi realizada por sedimentação 

e peneiramento, segundo a ABNT NBR 7181:1988. As análises dos resultados 

desse ensaio, permitem verificar que mais de 50%, ou seja, 85,53% da 

amostra ficaram retidas nas peneiras de 0,002 a 0,06 mm, e segundo a 

classificação da ABNT NBR 6502:1995 são semelhantes ao silte. 

 

4.3 Análise da massa específica 

 

Como a cinza pesada é um material fino, a massa específica deve ser 

determinada pela ABNT NBR 6508:1984. O valor da massa específica da cinza 

pesada foi de 2,66 g/cm³, valor muito próximo ao valor da areia utilizado na 

produção dos concretos e dos pavers. Para a cinza pesada utilizada na 

moldagem das argamassas o resultado foi de 2,75 g/cm³. 

Para a cinza leve, a determinação da massa específica foi realizada 

segundo a ABNT NBR NM 23:2001. A cinza leve apresentou uma massa 

específica de 2,49 g/cm
3
 e para efeito de comparação, a cinza pesada da 

mesma empresa apresentou uma massa específica de 2,66 g/cm
3
. Portanto, a 

cinza leve tem uma massa específica menor que a cinza pesada, ou seja, é 

mais leve. 

 

4.4  Ensaios de lixiviação e solubilização das cinzas 

 

A lixiviação e a solubilização são operações que consistem na extração 

das substâncias presentes na amostra sólida por meio de sua dissolução em 

um solvente, assim, é possível identificar e quantificar os contaminantes. A 

norma ABNT NBR 10004:2004 utiliza esses ensaios para classificar a 

periculosidade dos resíduos. 

Para as cinzas pesada e leve, os valores do ensaio do extrato lixiviado 

se mantiveram dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Anexo F da ABNT 

NBR 10004:2004, classificando assim a cinza pesada e leve como um resíduo 

“NÃO PERIGOSO”. Alguns dos resultados para solubilização encontraram-se 

acima do permitido pela NBR 10004:2004 em seu Anexo F; por isto, se 

enquadram na classe dos “NÃO INERTES”. Dessa forma, de acordo com a NBR 

10004, as amostras de cinzas analisadas podem ser classificadas, pelos 
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parâmetros ora apresentados, como “Resíduo Não perigoso - Classe II A - Não 

inerte”. 

 

5 TRAÇOS UTILIZADOS NA MOLDAGEM  

 

5.1  Moldagem dos corpos-de-prova de concreto 

 

Os ensaios de moldagem e cura dos corpos-de-prova foram 

realizados segundo a ABNT NBR 5738:2008. 

A produção dos corpos-de-prova do concreto com substituições 

parciais do cimento pela cinza leve foi realizada para dois traços: o primeiro 

traço com consumo normal de cimento (367,6 kg/m
3
 de concreto) e o 

segundo um traço rico (393,6 kg/m
3
 de concreto), chamado de rico por ter 

um maior consumo de cimento. 

O primeiro traço em massa, denominado traço normal, foi realizado 

a partir do traço de referência desenvolvido por Nunes (2009) (1,000 : 2,060 : 

2,940 : 0,555 - (cimento : areia : brita : água). Esse traço possui um consumo 

de cimento de 367,6 kg/m
3
 de concreto. A Tabela 2 mostra as quantidades, 

em massa, dos materiais utilizados para moldagem dos corpos-de-prova. 
 

Tabela 2– Quantidades de materiais para o traço normal 
 

Traço 
Aglomerante 

Areia (kg) 
Brita Água Consumo de 

cimento (kg/m3) Cimento (kg) Cinza (kg) (kg) (l) 

0% 7,26 0 14,9 21,3 3,99 367,56 

2,50% 7,08 0,18 14,9 21,3 3,99 358,19 

5% 6,9 0,36 14,9 21,3 3,99 348,83 

7,50% 6,72 0,54 14,9 21,3 3,99 339,49 

10% 6,54 0,72 14,9 21,3 3,99 330,16 

Fonte: Hojo (2014) 

 

O segundo traço em massa, denominado traço rico, foi 1 : 1,85 : 2,65 

: 0,55 (cimento : areia : brita : água). Esse traço tem um consumo de cimento 

de 393,6 kg/m
3
 de concreto. A Tabela 3 mostra as quantidades, em massa, 

dos materiais utilizados para moldagem dos corpos-de-prova. 
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Tabela 3– Quantidades de materiais para o traço normal 
 

Traço 

Aglomerante 

Areia (kg) 

Brita Água 
Consumo de 

cimento (kg/m3) 
Cimento (kg) Cinza (kg) (kg) (l) 

0% 7,34 0 13,57 19,45 4,04 393,60 

2,50% 7,16 0,183 13,57 19,45 4,04 383,63 

5% 6,97 0,367 13,57 19,45 4,04 373,20 

7,50% 6,79 0,55 13,57 19,45 4,04 363,36 

10% 6,61 0,73 13,57 19,45 4,04 353,36 

Fonte: Hojo (2014) 

 

Em seguida foram produzidos corpos-de-prova com cinza leve nas 

proporções de 0%, 2,5%, 5%, 7,5% e 10% para ambos os traços. Foram 

moldados doze corpos-de-prova cilíndricos de 10 cm x 20 cm para cada 

substituição. Após a moldagem, os corpos-de-prova permaneceram em seus 

moldes por 24 h e, depois desse período, foram desmoldados e 

acondicionados em câmara úmida (temperatura 23 ± 2° C e umidade relativa 

95 ± 5%) até a idade de ruptura de 3, 7 e 28 dias. Os ensaios de resistência à 

compressão foram realizados segundo a ABNT NBR 5739:2007, em uma 

prensa hidráulica de capacidade de carga de 100 toneladas. 
 

Figura 10– Exemplo de corpos-de-prova de concreto moldados 

 
Fonte: Hojo (2014) 

 

5.2  Moldagem dos corpos-de-prova de argamassa 
 

Para a moldagem dos corpos-de-prova das argamassas foi formulado 

um traço em volume, 1:2:9 (cimento:cal:agregado miúdo). A fim de garantir a 

mesma proporção dos materiais empregados na produção das argamassas, o 

traço em volume foi convertido para o traço em massa. 
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Com as proporções obtidas em massa (kg), foi fixada a quantidade de 

2,5 kg de materiais secos para cada mistura, conforme recomendado na ABNT 

NBR 13276:2005, a partir do qual o agregado miúdo foi substituído pela cinza 

pesada. 
 

Figura 11– Exemplo da moldagem de corpos-de-prova de argamassas 

 
Fonte: Castro (2015) 

 

A quantidade de água utilizada foi a necessária para se obter um índice 

de consistência de 260 ± 5 mm, remetendo a uma relação água/cimento de 

2,64. O aumento do teor de substituição de areia por cinza pesada causou a 

diminuição da consistência das argamassas, provavelmente pelo fato desse 

resíduo ser mais fino e assim ter maior superfície específica. Dessa forma, fez-

se a adição do aditivo superplastificante, para melhorar a trabalhabilidade 

dos traços M3 e M4. A Tabela 4 mostra a quantidade, em massa, dos 

materiais utilizados na moldagem das argamassas. 

 

Tabela 4– Quantidades de materiais para as argamassas 

Traço 
Cimento 

(g) 

Cal 

(g) 

Areia 

(g) 

Cinza 

(g) 

Água 

(ml) 

Superplastificante 

(ml) 

(M0)   0% 176 217 2107 0 365 0 

(M1)   5% 176 217 2002 105 365 0 

(M2)  10% 176 217 1896 211 365 0 

(M3)  15% 176 217 1791 316 365 0,2 

(M4)  20% 176 217 1686 421 365 0,2 

Fonte: Castro (2015) 

 

5.3  Moldagem dos pavers 
 

Os pavers foram fabricados de acordo com o traço desenvolvido por 

Amadei (2011), que foi adaptado por Helene e Terzian (1992) para concretos 
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secos. O traço utilizado é da ordem de 1:4 (cimento: agregados), com 

consumo de cimento de 437 kg/m
3
, fator a/c (água/cimento) 0,42.  

 
Tabela 5– Quantidades de materiais para os pavers 

Traço 
Cimento 

(kg) 
Pedrisco 

(kg) 
Areia 
(kg) 

Cinza 
(kg) 

Água 
(l) 

(T0)   0% 18 24,3 47,70 0 7,56 

(T1)   5% 18 24,3 45,32 2,39 365 

(T2)   10% 18 24,3 42,93 4,77 365 

(T3)   15% 18 24,3 40,55 7,16 365 

(T4)   20% 18 24,3 38,16 9,54 365 

(T5)   25% 18 24,3 35,78 11,93 365 

Fonte: Altoé (2012) 

 

A moldagem dos pavers foi realizada na Fábrica de Artefatos de 

Concreto da Universidade Estadual de Maringá, utilizando uma vibro-prensa 

pneumática. As dimensões das peças são (195x95x8) mm, condicionadas 

pelas fôrmas utilizadas na fábrica. 

Após a mistura do concreto, este é colocado na vibro-prensa; 

primeiramente ocorre a vibração, acomodando as partículas do concreto 

seco, depois a prensagem em conjunto com a vibração. O molde ascende e a 

placa de madeira móvel que acomoda os pavers é removida. A Figura 12 

mostra o aspecto do paver confeccionado. 
 

Figura 12– Paver recém moldado na vibropensa 

 
Fonte: Altoé (2012) 
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Os pavers, após 48 horas da fabricação, foram levados ao Laboratório 

de Materiais de Construção da Universidade Estadual de Maringá, para 

posteriormente serem rompidos. 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 Concreto 

 

A Figura 13 ilustra os valores das resistências médias à compressão aos 

3, 7 e 28 dias para cada uma das substituições.  

Os resultados mostram que os corpos de prova referência alcançaram 

uma resistência média à compressão de 29,07 MPa aos 28 dias. Esses 

resultados indicam a possibilidade de utilização de até 7,5% de substituição 

parcial de cinza leve por cimento na produção de concretos sem perdas 

significativas da resistência à compressão, para o traço normal. 
 

Figura 13 - Resistência à compressão média dos corpos de prova do traço normal 

 
Fonte: Hojo (2014) 

 

É importante ressaltar que o traço normal com substituição de 7,5% de 

cinza leve foi produzido com um consumo de cimento de 339,5 kg/m
3
 e 

alcançou resistência média à compressão de 29,23 MPa, valor um pouco 

acima do traço padrão com 0% de cinza, com consumo de cimento de 367,6 

kg/m
3
 e resistência de 29,07 MPa. Esses dados mostram que a substituição de 

cimento por cinza leve pode contribuir para redução no consumo de cimento 
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nos concretos e assim reduzir o impacto ambiental causado pela fabricação 

do cimento. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para o traço rico.  

 
Figura 14 - Resistência à compressão média dos corpos de prova do traço rico 

 

 
Fonte: Hojo (2014) 

 

É possível observar que houve diferenças significativas entre os valores 

médios de resistência à compressão dos corpos de prova referência e aqueles 

produzidos com substituição parcial de cimento por cinza leve. Dessa forma, 

podemos afirmar que para o traço rico qualquer substituição parcial de 

cimento por cinza leve tem influência nos resultados da resistência à 

compressão dos corpos de prova. 

A análise dos dados da Figura 14 permite afirmar que houve um 

aumento regular das resistências aos 3, 7 e 28 dias, porém houve uma 

diminuição nos valores médios da resistência mecânica do concreto aos 28 

dias com a adição de cinza leve. Para o traço rico, há evidência que apesar da 

cinza leve ter atividade pozolânica comprovada, a sua influência na perda de 

resistência é maior no traço rico, uma vez que, comparando com o traço 

normal no qual o consumo de cimento é menor, a substituição do cimento no 

traço rico se torna mais sensível e isso se reflete na resistência mecânica à 

compressão desse concreto. 
 

6.2 Argamassas 
 

Por meio da determinação da retenção de água das argamassas, 

identificou-se que apesar da adição da cinza pesada reduzir a consistência da 
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argamassa, aumentou sua capacidade de retenção de água (Figura 15). Esse 

aumento é uma característica positiva, observada em todas as formulações 

produzidas, já que a retenção da água tem por função evitar que durante a 

aplicação da argamassa em superfícies absorventes, não ocorra a perda da 

água de amassamento necessária à hidratação do cimento e da cal, 

influenciando diretamente no tempo disponível para aplicação, regularização 

e desempenho, afetando ainda algumas propriedades no estado endurecido 

ao influenciar as reações dos aglomerantes durante a cura. 
 

Figura 15 - Retenção de água das argamassas 

 
Fonte: Castro (2015) 

 

Com a determinação da densidade de massa no estado fresco pode-se 

observar um aumento do valor dessa propriedade nas argamassas com 

adição de CBC pesada, quando comparadas ao traço de controle M0 ( Figura 

16). Esse aumento pode ter ocorrido em função da massa específica da cinza 

pesada ser maior do que a do agregado miúdo, ou até mesmo pelo 

fechamento do pacote granulométrico. O decréscimo no valor da densidade 

de massa da argamassa M3 pode ter ocorrido em função da utilização do 

superplastificante, incorporando ar à mesma, visto que no traço M4 o valor 

aumentou novamente, podendo estar relacionado ao aumento da adição de 

cinzas. 
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Figura 16 - Densidade de massa das argamassas 

 
Fonte: Castro (2015) 

 

Com o aumento no teor de substituição de areia por cinza pesada nas 

formulações de argamassa, houve a diminuição do teor de ar incorporado, 

quando comparados ao traço de controle (M0) (Figura 17). Isto pode ter 

ocorrido em virtude dos finos da cinza pesada terem preenchido os vazios da 

argamassa, não permitindo a entrada de ar na mesma. O traço M3 

apresentou um aumento do teor de ar incorporado, possivelmente pela 

presença do superplastificante, aumentando os vazios da argamassa e 

incorporação de ar.  

 
Figura 17 - Teor de ar incorporado das argamassas 

 
Fonte: Castro (2015) 

 

A adição da cinza pesada na argamassa mista causou um pequeno 

aumento de absorção de água, tornando-a mais permeável (Figura18). A 

permeabilidade à umidade dos revestimentos de argamassa é uma 

propriedade que se relaciona tanto com o nível de proteção que essa 

argamassa pode oferecer contra a ação das intempéries, quanto com a 

ocorrência de umidade de condensação nas paredes.  
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Figura 18 - Coeficiente de capilaridade das argamassas 

 
Fonte: Castro (2015) 

 

As argamassas M1 e M2 tiveram um aumento de resistência à tração 

na flexão. Enquanto que a resistência à compressão axial aumentou em todas 

as argamassas com adição de cinzas, comparados a argamassa M0 (Figura19). 

As argamassas utilizadas para revestimento têm suas propriedades mais 

ligadas à resistência à tração na flexão do que a resistência à compressão, não 

deixando esta última de ter sua acuidade. Sendo que a baixa resistência à 

tração na flexão não permite ao revestimento suportar os esforços de 

tensões, ocasionando desta forma fissuração.  
 

Figura 19 - Resistência média das argamassas 

 
Fonte: Castro (2015) 
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Em relação ao módulo de elasticidade, à medida que aumentou o teor 

de substituição de areia por cinza pesada, ocorre um ligeiro aumento dos 

valores dessa propriedade em relação às argamassas M1 e M2 (Figura 20). 

Esta propriedade está diretamente ligada com a capacidade da argamassa em 

absorver deformações.  
 

Figura 20 - Módulo de elasticidade das argamassas 

 
Fonte: Castro (2015) 

 

6.3 Pavers 

 

Os resultados dos pavers fabricados com cinza pesada indicam que 

com o aumento do teor de substituição parcial da areia por esse resíduo 

ocorre um aumento na resistência à compressão. Conforme pode ser 

observado na Figura 21, o traço que apresentou melhor resultado de 

resistência característica estimada à compressão foi o Traço T5, com 25% de 

substituição da areia por CBC, com valor de 39 MPa.  
 

  



380 - Allan Leon Casemiro da Silva, Sandra Medina Benini e Leonice Seolin Dias (Orgs)  

Figura 21 – Resistência à compressão dos pavers 

 
Fonte: Altoé (2012) 

 

É importante ressaltar que os traços T2, T3, T4 e T5, alcançaram 

valores superiores ao mínimo exigido (35 MPa) na ABNT NBR 9781:2013, 

permitindo assim a sua utilização em vias onde trafegam pedestres, veículos 

leves e veículos comerciais de linha.  

Os resultados dos ensaios para determinação do índice de absorção, 

em todos os traços confeccionados este índice ficou abaixo do máximo 

permitido pela ABNT NBR 9781:2013 que é de 6%.  Inclusive observa-se que 

com o aumento do teor de substituição de agregado miúdo por cinza pesada, 

há diminuição nos valores de absorção, o que garante ao paver uma maior 

durabilidade. 
 

Figura 22 - Valores da absorção dos pavers 

 
 

Fonte: Altoé (2012) 

 

Para a avaliação da resistência à abrasão dos pavers, dentre as 

diversas possibilidades, o método utilizado foi o Método CIENTEC (Fundação 
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de Ciência e Tecnologia), disponibilizado no Rio Grande do Sul. Foi ensaiado 

um paver para cada traço com idade de 28 dias, uma vez que este é um 

ensaio dispendioso. 

O Método CIENTEC consiste em simular um percurso de 500 metros 

percorridos por um corpo-de-prova de 50x50mm, com uma pressão 

constante de 0,06 MPa sobre carbeto de silício. O resultado é obtido com a 

realização de medições em cinco pontos do corpo-de-prova antes e após a 

realização do ensaio, sendo o desgaste a média destas medições e dado em 

mm. Os resultados obtidos constam da Figura 23. 

A resistência à abrasão não apresentou grandes variações para os 

traços confeccionados somente com cinza pesada, isto demonstra que este 

resíduo não influencia nesta característica de forma negativa. 

 
Figura 23 - Valores da resistência à abrasão dos pavers 

 
 

Fonte: Altoé (2012) 

 

7 CONCLUSÕES 

 

Para o concreto, foi verificada que a substituição de até 7,5% no traço 

normal obteve uma resistência à compressão média de 29,07 MPa, valor de 

resistência semelhante ao concreto sem substituição de cimento por cinza 

leve. Essa substituição de até 7,5% de cimento por cinza leve no traço normal, 

também reduziu o consumo de cimento de 367,6 kg/m3 para 339 kg/m3, o 

que é benéfico para o meio ambiente, pois a incorporação da cinza no 

concreto irá reduzir a poluição causada pelas indústrias de cimento durante a 

sua fabricação e esta, consequentemente, pode diminuir o consumo dos 

recursos naturais utilizados no processo. Para o traço rico, os resultados dos 
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corpos de prova e da análise estatística evidenciaram que apesar da cinza 

leve ter atividade pozolânica comprovada por ensaios de laboratório, 

qualquer substituição parcial de cimento por cinza leve altera a resistência à 

compressão, isto é, a substituição de cinza leve por cimento altera mais 

significativamente os valores da resistência no traço rico que no traço normal. 

Para as argamassas, a substituição parcial de agregado miúdo por cinza 

pesada provocou a diminuição da trabalhabilidade das argamassas, porém 

isso foi corrigido com a utilização de superplastificante. A cinza pesada trouxe 

como vantagens o aumento da retenção de água e o aumento da densidade 

de massa, em que a última propriedade originou o aumento das resistências 

mecânicas. 

Para os pavers, a utilização da cinza pesada em substituição parcial ao 

agregado miúdo mostrou-se viável em todas as características analisadas. Na 

resistência à compressão os pavers produzidos com este resíduo, 

apresentaram um aumento significativo em relação ao traço referência, para 

os teores de 10%, 15%, 20% e 25%, apresentando resistências superiores ao 

exigido pela norma que é de 35 MPa. O melhor resultado de resistência à 

compressão foi obtido com 25% de substituição (T5), com um acréscimo de 

25,17% em relação ao T0. O aumento do teor de substituição também 

contribuiu para a redução da absorção de água, alcançado 3,4% para o teor 

de 20% e 3,42% para o teor de 25%. A cinza pesada não influenciou a 

resistência à abrasão, os resultados obtidos apresentaram um índice de 

desgaste compatível ao traço referência. Sendo assim, a cinza pesada pode 

ser utilizada em substituição ao agregado miúdo na confecção de pavers sem 

comprometer as características exigidas para este material.  

Do ponto de vista ambiental, a utilização das cinzas contribui para a 

redução da extração de recursos naturais (areia e materiais que formam o 

cimento) e também promovem uma destinação adequada para esses 

resíduos. 

Ressalta-se que os resultados obtidos aqui são válidos para as cinzas 

coletadas e analisadas nas duas usinas, e que se forem utilizadas outras 

cinzas, há necessidade da realização de novos ensaios para comprovação da 

eficácia desses resíduos como substituto parcial do cimento e/ou areia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade vem a ser uma condição de uso dos recursos 

naturais do meio ambiente para satisfazer as necessidades da sociedade, 

como moradia e geração de energia, sem que afete a capacidade de 

renovação destes recursos em curto prazo e, principalmente, em longo prazo 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

Os impactos causados pela construção civil são cada vez mais motivos 

de apreensão para o futuro do planeta. O termo sustentabilidade ganha 

eficácia no sentido em que se adotam os princípios de preservação dos 

recursos naturais. Pesquisas sobre novas técnicas e materiais que possam ser 

reutilizados e causem menor impacto são realizadas em diversas áreas da 

construção civil.  

Com a urbanização, devido principalmente às facilidades oferecidas 

pelas cidades em relação a equipamentos e serviços, surgiram novas obras de 
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engenharia, tais como edificações, pavimentação de ruas, calçadas e a 

consequente remoção da cobertura vegetal original do ambiente, o que 

ocasionou uma mudança na permeabilidade natural destas áreas (COSTA et 

al., 2012).  

Alberto et al. (2012) afirma que a crescente implantação de edifícios 

nas grandes cidades gera um aumento de serviços de infraestrutura a serem 

oferecidos, além da elevação do consumo de energia, determinando 

consequentemente um aumento na temperatura da cidade, devido à 

diminuição de área verde permeável e ao aumento das zonas de ilhas de 

calor. 

Para minimizar estes impactos, pode ser adotada a implantação de 

estruturas conhecidas como telhado verde, definidas por Ohnuma Junior 

(2009) como aquelas capazes de suportar uma determinada vegetação sobre 

o telhado de uma edificação. Tais coberturas podem ser instaladas sobre os 

prédios ou telhados convencionais. 

Este tipo de cobertura não deixa a radiação solar impingir diretamente 

na telha, além de armazenar água e atuar como isolante térmico, amenizando 

o calor nas horas mais quentes, e mantendo-o nas mais frias. Além disso, 

melhora a qualidade do ar, e ainda serve como isolante acústico por absorver 

ruídos (VACILIKIO; FLEISCHFRESSER, 2011). 

Segundo Baldessar (2012), telhados verdes, por longo período da 

história da arquitetura, vêm sendo utilizados, porém com conotações 

diferentes. Tais conotações, segundo o autor, eram estéticas, vernaculares, 

lazer, ecológicas, e por fim sustentáveis. Por este último motivo, ele mostra 

que hoje se procura implantar maiores quantidades de telhados verdes nas 

cidades, utilizando-os como um mecanismo de eficiência energética, de 

conforto térmico e acústico, além de um potencial redutor da vazão de água 

pluvial escoada. 

Nesta direção, a tecnologia dos telhados verdes está sendo aplicada de 

forma crescente a cada dia. A melhoria dos materiais utilizados e o 

aperfeiçoamento das técnicas construtivas modernizaram de tal modo à 

estrutura, que, em muitos países, principalmente na Europa, já é bastante 

comum este tipo de cobertura de acordo com Building Logics (2002 apud, 

ONHUAMA JR, 2008). 

No Brasil a dificuldade de difusão das coberturas verdes está na 

cultura e desconfiança do desempenho das mesmas, além disso, os custos da 
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implantação de uma cobertura verde estão relacionados com os materiais 

que são empregados e com a sua durabilidade (ANDRADE; RORIZ, 2009). 

Alguns fatores que podem reduzir o custo inicial de um telhado verde são: a 

escolha do projeto técnico da cobertura pensada aliada ao uso de materiais 

reciclados como componentes do sistema de drenagem e de suprimento de 

água (BEATRICE, 2011). Apesar dos custos inseridos em sua implantação, 

Andrade e Roriz (2009) afirmam que os benefícios da cobertura verde tais 

como economia de energia e a retenção de água pluvial, podem trazer 

retorno financeiro no futuro. 

Diante do exposto, o principal objetivo deste trabalho foi analisar 

materiais e métodos de construções sobre telhados verdes e uma breve 

discussão sobre possibilidades de instalação de telhados verdes sobre lajes. 

  

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste, foram feitas pesquisas sobre o assunto 

na literatura. Os trabalhos pesquisados mostravam discussões sobre a área de 

instalação, tipos e benefícios de telhados verdes. Também foram realizadas 

entrevistas com empresas do ramo de materiais de construção para uma 

comparação de tipos e custos. 

 

DEFINIÇÃO E COMPOSIÇÃO DE UM TELHADO VERDE 

 

A expressão telhado verde significa aplicação e uso de vegetação sobre 

a cobertura de edificações, com a impermeabilização e drenagem adequadas, 

proporcionando melhoria nas condições de conforto termo acústicas e 

paisagismo (LIMA; BARROCA; OLIVEIRA, 2009). 

O sistema construtivo do telhado verde é composto por elementos 

comuns a todos os tipos, que segundo Ferraz e Leite (2011) são: tipos de 

vegetação (espécies vegetais com cuidados necessários); tipo de substrato 

(espessura do substrato de acordo com o tipo de cobertura); drenagem e 

camada filtro (coberturas verdes absorvendo águas pluviais); 

impermeabilização e membrana anti-raiz; estrutura de madeira, bambu, 

metal ou concreto armado. Para Jobim (2013), a composição mais comum e 

simples de um telhado verde, adotado por diversas empresas, construtores, 

pesquisadores e especialistas da área consiste em cinco camadas: vegetação, 
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substrato, camada de filtragem, de drenagem e de impermeabilização (Figura 

1) tendo outras variações como a utilização de mais camadas, incluindo, por 

exemplo, uma manta anti-raiz ou uma camada de substrato rígido. 

 
Figura 1: Camadas de um telhado verde básico. 

 
                            Fonte: Adaptado de www.greencoatings.com.br/telhadoverde, 2013. 

 

De acordo com Tomaz (2008), as coberturas verde reduzem os efeitos 

danosos da ação dos raios ultravioletas, extremos de temperatura e os efeitos 

do vento no telhado. Davis (2007), complementa afirmando que a 

substituição ou reparação de um telhado convencional é necessária em um 

período de 10 a 20 anos, enquanto que em telhados verdes é necessário a 

cada 40 anos, ou seja, o dobro de tempo. 

Além da proteção que o telhado verde proporciona, também é 

possível captar e armazenar em cisternas a água gerada pelo escoamento 

superficial (JOBIM, 2013). Seguno o autor, esta água proveniente da chuva 

pode ser utilizada para fins não potáveis, como irrigação do próprio telhado e 

jardins, além de descarga em bacias sanitárias, lavagens de pisos, entre 

outros, implicando em redução de custos com o pagamento de água tratada. 

 

TIPOS DE TELHADO VERDE 

 

Geralmente as coberturas verdes são classificadas de acordo com o 

uso, o tipo de vegetação e a espessura do substrato. Os principais tipos de 

coberturas verdes são: Extensiva e Intensiva. 



Fórum Ambiental: uma visão multidisciplinar da questão ambiental - 389   

 

De acordo com Kibert (2008 apud BALDESSAR, 2012), os sistemas 

extensivos (Figura 2) são definidos por possuir baixa manutenção, são 

tolerantes à seca e possuem características de auto-semeadura, logo exigem 

pouca ou nenhuma irrigação, adubação e manutenção. Eles também são mais 

baratos comparativamente aos demais, e podem ser instalados em 

superfícies com declividade por serem mais leves (VELAZQUEZ, 2005), ou seja, 

esse tipo de cobertura pode ser implementado em edificações existentes, 

porém não permite acessos aos espaços de contemplação e recreação e 

possui uma escolha limitada de espécies vegetais (JOHNSTON; NEWTON, 

2004).  

Além disso, segundo Vacilikio e Fleischfresser, (2011), eles necessitam 

de uma camada drenante e retentora de água a base de materiais pré-

fabricados capazes de proporcionar tal efeito (eliminar a água que sobra e 

retornar com uma pequena quantidade capaz de proporcionar umidade à 

vegetação). As empresas especializadas na instalação e manutenção dos 

telhados verdes concordam que o solo extensivo tem de 5 a 15 cm de 

espessura e a vegetação de 5 a 13 cm, e a carga estrutural necessária varia de 

80 kg.m
-2

 a 150 kg.m
-2

 (SILVA, 2011). 

 
Figura 2: Cobertura verde do tipo extensiva. 

 
Fonte: Tomaz, 2008. 

 

Já os sistemas intensivos (Figura 3), necessitam de um solo mais 

profundo para suportar espécies de maior porte (normalmente de 15 a 20 

cm, no mínimo), além de precisarem de manutenção periódica e serem mais 

caros (VACILIKIO; FLEISCHFRESSER, 2011). Nesses telhados, é possível a 
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criação de jardins com terraços e espelhos d’água, além de incluir gramados e 

vegetações de médio e grande porte, como arbustos e árvores segundo Kibert 

(2008 apud BALDESSAR, 2012). Além disso, IGRA - International Green Roof 

Association (2013), afirmam que a estrutura deve comportar uma carga 

prevista que varia entre 180 kg.m
-2

 a 500 kg.m
-2

.  

Johnston e Newton (2004) afirmam que, entre as vantagens 

encontradas no sistema intensivo, pode-se destacar a criação de um espaço 

para o estabelecimento da diversidade fauna e flora, e a possibilidade de se 

cultivar alimentos, advertindo que este sistema é complexo e caracteriza-se 

por altos custos de instalação e manutenção.  
 

Figura 3: Cobertura verde do tipo intensiva. 

 
   Fonte: Tomaz, 2008. 

 

O sistema extensivo pode ser construído em praticamente todos os 

tipos de coberturas (telhas cerâmicas, de fibrocimento, coberturas de aço e 

lajes), enquanto que o sistema intensivo necessita de um estudo prévio 

devido suas características físicas (JOBIM, 2013). Ainda segundo o mesmo 

autor, a instalação de um determinado tipo de telhado verde dependerá de 

alguns fatores como o tipo de vegetação pretendida, localização, capacidade 

estrutural, inclinação do telhado da edificação, custos, bem como a função 

desejada. 

Tomaz (2008) destaca diversas vantagens à instalação da área verde: 

melhora da qualidade do ar, do nível de umidade e da paisagem; redução da 
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ilha de calor, dos custos de refrigeração na época de calor, e das expansões e 

contrações dos tetos em concreto armado; habitat para pássaros e insetos; 

detenção de enchentes; e produção de efeitos psicológicos nas pessoas 

devido ao contato visual com áreas verdes. 

Além disto os sistemas intensivos e os extensivos contribuem para a 

restauração do ciclo hidrológico local, uma vez que aumentam a 

evapotranspiração e minimizam o escoamento superficial, reduzem a 

temperatura interna, aumentam a biodiversidade local e melhoram a 

qualidade do ar, consequentemente melhorando a qualidade de vida da 

população (JOBIM, 2013).  

As coberturas verdes também oferecem uma oportunidade de 

plantarem alimento saudável, particularmente em áreas de alta densidade 

urbana, nas quais qm espaços de pequenos jardins, plantas ornamentais 

poodem ser substituídos por alimento (HENEIDE, 2008). Descam-se como 

desvantagens o alto custo inicial e a exigência de mão de obra especializada, 

sendo que um sistema não aplicado de forma correta pode acarretar 

infiltração de água e umidade no edifício (ALBERTO et al., 2012).  

O Quadro 1 apresenta um comparativo entre os dois tipos de telhados 

verdes.  
 

Quadro 1: Tipos de telhado verde. 

Coberturas Extensiva Intensiva 

Manutenção Baixa Alta 

Irrigação Não Regularmente 

Plantas   comunitárias 
Musgos, Sedum, 

Herbáceos e Gramas. 
Gramado Perene, Arbustos 

e Árvores. 

Sistema de altura desenvolvida 60 – 200 mm 150 – 400 mm 

Peso 60 – 150 kg.m-2 180 – 500 kg.m-2 

Custo Baixo Alto 

Uso 
Proteção ecológica da 

camada 
Parque parecido com 

jardim 

Fonte: Adaptado de IGRA - International Green Roof Association, 2015. 

 

Também classificam-se os telhados verdes em acessíveis, quando a 

área é aberta ao uso de pessoas, tal como um jardim suspenso ou terraço, 

proporcionando benefícios sociais aos seus usuários e agregando valor 

comercial ao edifício; e inacessíveis, sem circulação de pessoas (CORREA; 

GONZALEZ, 2002).  
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ORÇAMENTOS 

 

Para a construção de um telhado verde, a laje deve ser preparada com 

impermeabilização e sistemas de drenagem para receber o telhado. Em casos 

de estruturas que já foram executadas sem o planejamento para receber o 

telhado, deverá ser feito um estudo para analisar a carga que pode ser 

colocada ou até mesmo fazer um reforço estrutural (ALBERTO et al., 2012). 

O custo de instalação se torna bastante variável. Tudo depende do tipo 

de cobertura que será implantado (extensiva ou intensiva), as plantas que 

serão plantadas e do sistema de construção da cobertura verde. (HENEINE, 

2008). 

Além disso, a escolha do tipo de vegetação é outro fator que deve ser 

levado em consideração no projeto de implantação do telhado verde. 

Algumas vegetações só sobrevivem em determinados climas, regiões quentes 

ou frias, com ou sem precipitação, assim o estudo de uma espécie de 

vegetação que se enquadre ao clima da região a ser instalado o telhado é de 

extrema importância (FERREIRA; COSTA, 2010). 

Segundo Ferreira e Costa (2010), no Brasil existem poucas empresas 

especializadas na execução de projetos de implantação de telhado verde. 

O interesse na implantação um telhado verde seja em prédio 

residencial ou comercial acarreta uma pesquisa de mercado em busca não 

somente de preços, mas também de tipos de cobertura verde, já que existe a 

necessidade que se adequem ao ambiente onde será instalado.  

Uma pesquisa feita por Pereira et al. (2015) revelou que no Brasil 

existem empresas que oferecem telhados verdes, desde o material até a 

instalação em qualquer parte do território nacional, empresas que oferecem 

apenas os materiais e a instalação fica por conta do interessado, e empresas 

que apenas disponibilizam conhecimento e dão assessoria por meios de 

comunicação tais como chats, chamadas telefônicas, e-mails etc. 

Pereira et al. (2015), ainda apresenta um orçamento para um 

ambiente cuja laje tem área 38 m2, já construída para implantação um 

telhado verde, sendo possível verificar diferenças no orçamento e no tipo de 

materiais que compõem o telhado verde oferecido por cada empresa. Tais 

empresas pesquisadas possuem patentes de seus materiais e diversas opções 

de modelos de sistemas (modular, laminar e alveolar). As características de 

cada um desses sistemas podem ser encontradas em Ferreira e Costa (2010). 
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 As empresas em geral recomendam que a cobertura verde receba 

água permanentemente para que a planta se mantenha sadia e verdejante e 

que dê baixa manutenção. Para regiões com baixo índice pluviométrico ou de 

baixa umidade no ar, a empresa declara ser imprescindível irrigação 

automatizada. Pode-se utilizar sistema de gotejamento ou aspersão. Para 

gramíneas, a irrigação é indispensável.  

Além disso, nesses orçamentos feitos por Pereira et al. (2015), não 

estão inclusos a impermeabilização da laje, o laudo de responsabilidade 

técnica de suporte de peso da cobertura, os equipamentos para o transporte 

vertical e horizontal dos materiais e/ou insumos, a confecção de muretas em 

alvenaria ou outro material para a contenção do substrato se necessário, 

além de decks de madeira, luminárias e sistema de irrigação. 

Segundo Pereira et al. (2015), a proposta de criação do telhado verde 

segue as etapas: Planejamento e levantamentos em geral, preparação do 

local e/ou terreno para implantação do telhado verde, componentes do 

telhado verde, preparo do substrato, onde comprar ou adquirir materiais, 

plantas, montagem do telhado verde, operação, manutenção e cuidados 

gerais, e acompanhamento. 

 

CONCLUSÃO 

 

A utilização de telhados verdes constitui uma alternativa considerada 

ecológica em cidades sustentáveis. Os benefícios concernem desde a 

melhoria no conforto térmico, na economia de energia e no aumento da 

umidade do ar, até a melhoria estética arquitetônica da construção. Como 

problema constatado, foi verificado que o custo para implantação e 

manutenção deste tipo de telhado é alto e, se instalado de forma incorreta, 

pode gerar transtornos como infiltração e instabilidade na construção.  
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