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APRESENTAÇÃO 
 
 

Essa publicação constitui um registro dos textos apresentados nas sessões de 
comunicações orais e de pôsteres do XIV Simpósio do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Engenharia Ambiental (PPG SEA), ocorrido entre os dias 15 e 18 de 
setembro de 2015, nas dependências do Centro de Recursos Hídricos e Estudos 
Ambientais da Universidade de São Paulo (CRHEA/USP).  

O referido evento, intitulado “Desafios e perspectivas na Gestão de Crises 
Ambientais, teve como objetivo estimular o debate e a construção de conhecimentos 
interdisciplinares para o fortalecimento dos instrumentos de manejo, gestão e 
planejamento no âmbito urbano e rural, assim como aprofundar as discussões sobre as 
últimas ocorrências de crises e colapsos.  

A escolha pelo tema “gestão de crises ambientais” teve como motivações: a) a 
reflexão e a compreensão do nosso tempo, levando em consideração as interações 
bióticas, políticas e éticas que produzem o processo que chamamos de 
insustentabilidade ambiental; b) o exercício de construção de conhecimentos e 
ferramentas que auxiliem na gestão de eventos desastrosos; e c) a consolidação de 
valores éticos e políticos que prezem pela proteção das pessoas e dos lugares onde 
vivem, sobretudo quando está claro que os eventos de colapso/desastres recaem de 
forma mais abrupta naqueles em situação de vulnerabilidade social, seja pela situação 
de desproteção que os acompanham, ou pela maior dificuldade de recuperação.  

A programação foi minuciosamente elaborada para que os participantes tivessem 
a percepção das recentes questões ambientais do Brasil no que diz respeito à 
sustentabilidade, crise hídrica, alterações climáticas, energias renováveis, entre outras 
demandas socioambientais em diferentes localidades do globo. Entre outras grandes 
participações, fomos honrados com as palestras dos professores pesquisadores Dr. 
Silvio Crestana, ex-diretor presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Dr. Glaucius Oliva, ex-presidente do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e o Ph.D. Jose Alfaro da 
Universidade de Michigan – EUA, atuante no Center for Sustainable System. 

A ampla participação de graduandos e pós-graduandos no evento acabou por 
enriquecer o debate em torno do tema. Os artigos e resumos aqui publicados foram 
previamente submetidos a avaliações, realizadas por uma comissão técnica constituída 
por pesquisadores com relevante produção e notório saber, privilegiando os eixos 
temáticos coincidentes com as linhas de pesquisa do PPG SEA / USP, que são: 
Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental, Ciências Ambientais Aplicadas, 
Instrumentos de Política Ambiental, Limnologia e Ecotoxicologia, Climatologia, 
Sociologia Ambiental e dos Desastres, Ecologia Industrial e Manejo, Recuperação de 
Áreas Degradadas e Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  

Esperamos que essa publicação contribua para o fomento de novos saberes e 
conhecimentos, estimulando e auxiliando professores, pesquisadores, técnicos e alunos 
a desenvolverem seus próprios projetos de pesquisa. Acreditamos que todos os autores 
tenham o desejo de colaborar diretamente, criar novos vínculos e estabelecer redes de 
contato. Agradecemos a todos pelo prestígio dado a nós.  

Atenciosamente,  
Os organizadores.  
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ANTECEDENTES 
 

O primeiro Simpósio de Ciências da Engenharia Ambiental foi realizado em 
1995, e teve como finalidade a promoção de debates sobre temas relacionados às 
ciências ambientais com o intuito de promover pesquisas integradas que aprofundassem 
e construíssem novos conhecimentos científicos em manejo, gerenciamento e 
recuperação de ecossistemas.  

Nos anos seguintes, foram realizados outros simpósios (1995 a 2007, e 2014) 
prezando o reconhecimento da vinculação das problemáticas ambientais com o contexto 
político, como pressuposto essencial para a gestão ambiental e o desenvolvimento 
sustentável efetivo. 

O XIII Simpósio, realizado em 2014, foi uma retomada dessas ações. Entre 
outros desafios, procurou promover e fortalecer o intercâmbio entre as linhas de 
pesquisa existentes no CRHEA/PPG SEA; intensificar a troca de experiências e 
informações entre profissionais e pesquisadores para o aprimoramento do programa; e 
difundir ao público externo as pesquisas que o CRHEA/PPG SEA realiza, bem como, o 
seu potencial frente aos novos desafios.  

O referido evento contou com a participação de alguns dos fundadores do 
Programa, como o Professor Titular José Galizia Tundisi (PPGERN/UFSCar), atuais 
docentes, convidados externos, pesquisadores egressos do PPG SEA, discentes de 
graduação e pós-graduação de outras instituições. Foram proferidas palestras, mesas 
redondas, plenárias, comunicações orais e por pôsteres, que posteriormente foram 
registradas em anais.  

Depois de diversos cenários de crise/colapso terem sido apresentados e 
discutidos, em suas diferentes escalas temporal e espacial, na plenária final, foi 
acordado sobre a necessidade de que o próximo evento aprofundasse as questões de 
investigação, de diálogo e de fortalecimento dos instrumentos de planejamento e gestão 
no âmbito urbano e rural, como também, facilitasse as discussões sobre as novas e as 
recorrentes crises que se manifestam.  

Tendo em vista a consolidação de uma tradição de 20 anos, e a avaliação sobre 
as aplicações dos conhecimentos produzidos pelo campo das Ciências das Engenharias 
Ambiental, apresentamos aqui os anais resultantes da realização do XIV Simpósio do 
PPG SEA, que teve como tema norteador os “Desafios e Perspectivas na Gestão de 
Crises Ambientais”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Oficial do XIV Simpósio Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental.  
Fonte: Organização Simpósio PPG SEA. Itirapina, 18 de Setembro de 2015.  
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Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental 
 
Resumo:.O estudo de um meio, principalmente quando inserido em uma área de muitas 
variáveis, pode ser facilitado através do uso de sistemas de informações georreferenciadas, os 
chamados SIGs, permitindo a confecção de mapas temáticos para análise de dados nas mais 
diversas formas. Com isso, partindo-se da percepção da degradação ambiental no meio urbano 
inter-relacionada com as questões socioeconômicas, políticas públicas e meio ambiente, 
buscou-se no presente estudo abordar as questões ambientais do ponto de vista da população 
local, traçando, com auxílio da geotecnologia, a dinâmica socioambiental na Lagoa João 
Aranha, apontando os problemas ambientais existentes, as influências urbanas, a percepção 
social, o aspecto geopolítico e, por fim, moldar as vicissitudes urbanísticas local, apontando 
modelos de melhoria e mitigação da problemática socioambiental ressaltando a importância do 
envolvimento tecnológico com o interpessoal. 
 
Palavras-chaves: Mapa temático, degradação, preservação ambiental. 
 
Abstract: The study of a means, especially when inserted in an area of many variables, can be 
facilitated through the use of geo-referenced information systems, so-called GIS, allowing the 
preparation of thematic maps for data analysis in several ways. Thus, starting from the 
perception of environmental degradation in urban areas inter-related with socio-economic 
issues, public policy and the environment, we sought in this study to approach environmental 
issues from the perspective of the local population, mapping, with aid of geotechnology, social 
and environmental dynamics in João Aranha Lake, pointing out the environmental problems, 
urban influences, social perception, the geopolitical aspect and, finally, shape local urban 
vicissitudes, pointing improvement models and mitigation of environmental problems 
highlighting the importance of technological engagement with the interpersonal. 
 
Keywords: Thematic Map, degradation, environmental preservation 
 
1. INTRODUÇÃO 

O sistema de informações georreferenciadas voltado para estudos ambientais constitui-
se em um importante grupo de ferramentas que subsidiam diversas demandas do planejamento 
e gestão territorial. A capacidade de análise espacial de ambientes urbanos possibilita o melhor 
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conhecimento do uso do solo e oferece uma maior capacidade de avaliar, planejar e gerenciar 
a dinâmica das cidades. Assim as geotecnologias, constituíram-se, ao longo dos anos, em uma 
ferramenta poderosíssima nas avaliações, planejamento e implantação de soluções para 
problemas ambientais. Trabalhos como o de Carvalho et al. (1996) têm mostrado que o uso do 
sistema de informações geográficas (SIG), tem permitido a confecção de mapas de uso do solo 
e a quantificação das transformações espaciais relacionadas as questões ambientais. 

No Brasil, a utilização de um sistema de informações georreferenciadas ainda ocorre 
de maneira muito tímida considerando-se o volume de problemas ambientais característicos de 
um país em desenvolvimento com grandes centros urbanos geradores dos mais diversos tipos 
de poluição ambiental. A gestão ambiental pressupõe uma ação planejadora que segundo Dror 
(1971), citado por Souza (2000, p.28) trata-se de um conjunto de métodos destinados a captar 
e sistematizar informações e que tem como objetivo racionalizar processos decisórios 
indutores de modificações na dinâmica de funcionamento de sistemas ambientais. O processo 
de degradação ambiental, principalmente dos ecossistemas naturais em larga escala tem uma 
série de consequências socioambientais negativas. Desde a sua ocupação, o estado de São 
Paulo tem sofrido uma contínua devastação das suas áreas de vegetação nativa, principalmente 
nos recursos hídricos, mais recentemente, a ocupação urbana sem planejamento tem 
contribuído para a continuidade da degradação dos remanescentes de vegetação, inclusive em 
áreas de baixadas e de mata ciliar.  

As áreas centrais das cidades médias paulistas estão sofrendo, em vários graus, as 
consequências do crescimento urbano, do modo de urbanização, da intensificação do uso do 
solo e dos modos de vida diferenciados dos vários segmentos sociais. Os centros urbanos têm 
grande dificuldade de atender as demandas da comunidade, apresentando diversos níveis de 
inadequação e degradação. A sustentabilidade ambiental, promovida em diversos âmbitos da 
sociedade, possibilitou uma maior cobrança por parte dos diferentes setores da sociedade civil, 
em solucionar problemas inerentes ao gerenciamento do lixo (Samizava ET al., 2009). 
Entretanto, principalmente em grandes centros urbanos e em países em desenvolvimento, tem-
se muito a avançar no aspecto das decisões finais por parte do poder público, quanto à 
disposição final dos resíduos sólidos. 

A Lagoa João Aranha, localizada no município de Paulínia, encontra-se impactada 
negativamente devido a ação antrópica relacionado à ação da população residente em seu 
entorno. Assim, tendo em vista que a água é essencial para a manutenção da vida, faz-se 
necessário a mitigação dos impactos ambientais e a recuperação da Lagoa João Aranha no 
município de Paulínia, uma vez que a ausência de políticas públicas não permite a interação 
comunidade-poder público de maneira eficaz para promoção da mitigação dos impactos 
negativos sobre esse recurso ambiental. Este trabalho pretende abordar a utilização do ARcGis 
como uma ferramenta capaz de auxiliar no mapeamento das principais fontes de poluição da 
Lagoa João Aranha município de Paulínia no interior de São Paulo. 

 
2. Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento das características 
socioambientais da Lagoa João Aranha – Paulínia – SP, utilizando o ArcGis como ferramenta 
para mapear a problemática do entorno e auxiliar na tomada de decisões relacionadas às 
questões ambientais.  
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3. METODOLOGIA  
Para alcançar os objetivos propostos na avaliação de impacto ambiental da Lagoa 

do João Aranha foi proposta uma pesquisa de campo na qual buscou-se trabalhar 
criticamente um conjunto de dados qualitativos e quantitativos obtidos em dois momentos 
distintos.  

Em uma primeira etapa buscou-se realizar o levantamento dos problemas 
socioambientais. Em um segundo momento foram realizadas pesquisas in situ para a 
construção do panorama do impacto socioambiental na área. Em um processo mais 
abrangente, a fim de possibilitar o desenvolvimento desses momentos, as etapas 
desenvolvidas inicialmente foram: 
I. Levantamento dos aspectos ambientais: Nesta fase foram realizados levantamentos 
fotográficos dos problemas ambientais 
II. Aplicação do questionário socioambiental: Entrevista com moradores ao entorno da 
área estudada e desenvolvimento dos mapas temáticos 
III. Discussão dos dados levantados em campo. 
  

3.1. Caracterização do local  
Neste item pretende-se caracterizar a Lagoa João Aranha, a cidade em que está localizada e 
seus principais problemas. 
 

3.1.1. Município de Paulínia – SP(Brasil) 
 O municipio de Paulínia, localizado a 118 km da Capital do estado de São Paulo, está 
inserido na Região Metropolitana de Campinas, uma das principais regiões econômicas e 
industriais do estado e do país. Possui uma extensão territorial de 138,82 km2 e uma 
população estimada de 85.759 habitantes, com uma densidade demográfica de 615,51 
hab/km2 e uma taxa de urbanização de 99,91% (IBGE, 2015; SEADE, 2015). Limita-se a 
nordeste com os municípios de Jaguariúna e Holambra, a noroeste com Cosmópolis, a 
sudoeste com Americana e Nova Odessa, a sul com Sumaré e a sudeste com Campinas (Figura 
1). Atualmente apresenta áreas conurbadas com Sumaré (sudoeste), Cosmópolis (noroeste) e 
Campinas (sudeste). Esse efeito é mais forte na divisa de Paulínia com Sumaré, entre os 
bairros Bom Retiro (Paulínia) e Maria Antônia (Sumaré), na divisa com Americana, entre os 
bairros Parque da Represa (Paulínia) e Praia Azul (Americana), e na divisa com Campinas, 
entre os distritos de Betel e Barão Geraldo. Dois rios passam pela cidade de Paulínia: o rio 
Jaguari, que localiza-se na divisa de Paulínia e Cosmópolis, e o rio Atibaia, que divide a 
cidade em duas partes e passa próximo ao centro urbano. Além desses rios, vários riachos e 
córregos estão presentes, destacando-se o ribeirão Quilombo, na divisa com Sumaré e o 
ribeirão Anhumas, na divisa com Campinas e Jaguariúna. Entre os córregos destacam-se o do 
Jacaré e Jacarezinho, que são afluentes do Jaguari, Areão, Veadinho, e São Bento, afluentes do 
rio Atibaia, e os córregos Betel, Fazenda do Deserto e da Velosa (este último na divisa com 
Sumaré), afluentes do Ribeirão Quilombo. O município conta também com vários lagos e 
lagoas, sendo as principais a Santa Terezinha, Armando Ferreira, Jardim Botânico, José Maria 
Malavazzi e César Bierrembach. Alguns córregos em Paulínia, como o do Jacaré correm o 
risco de desaparecerem devido a danos ambientais em suas nascentes. O córrego do Jacaré tem 
a sua nascente no canteiro central da Avenida José Bordignon, próximo a um depósito de 
sucatas, e tem seus primeiros trechos cheios de lixo, que aos poucos podem comprometer 
também a lagoa César Bierrembach, que depende em grande parte desse córrego. O córrego 
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Morro Alto, localizado no bairro de mesmo nome e afluente do rio Atibaia, desapareceu 
devido ao loteamento da área de sua nascente, onde foi criado o bairro Parque das Árvores. O 
rio Atibaia nasce no município de Bom Jesus dos Perdões, resultado da junção dos rios 
Atibainha e Cachoeira. No município de Americana o rio é represado formando a represa do 
Salto Grande, como é conhecida, se estendendo até os bairros paulinenses do Parque da 
Represa e Balneário Tropical. O rio Jaguari nasce em Minas Gerais e recebe afluentes 
importantes, como o rio Camanducaia. No território paulista o rio é represado fazendo parte do 
sistema Cantareira e em Americana se junta com o rio Atibaia e forma o rio Piracicaba. 
 

3.1.2. Caracterização do Problema   
A cidade sofre com a poluição hídrica que atinge alguns córregos da cidade. Os rios da 

cidade, principalmente o rio Atibaia, também são atingidos por contaminação com produtos 
químicos altamente nocivos à saúde, como em 1995, quando tornou-se pública a contaminação 
do rio Atibaia e do lençol freático próximo à área pela Shell, que devido às enchentes e ao fato 
de muitos moradores utilizarem poços, contaminou a população do bairro Recanto dos 
Pássaros, que foi obrigada a deixar o local. Atualmente ainda há problema com a 
contaminação causada pela Shell, realizando-se, por isso, esforços para que não ocorra um 
problema maior. Várias áreas ambientais de Paulínia são pontos turísticos importantes, como o 
mini-pantanal e o Jardim botânico, que é um dos mais respeitados do estado e do país. Paulínia 
apresenta estresse ambiental, isto é, possui uma cobertura vegetal inferior a 5% da área do 
município, apresentando consequentemente maiores riscos de enchentes, assoreamento dos 
cursos de água, erosão e desaparecimento da fauna e da flora. Paulínia é um município onde 
grande parte da paisagem original foi modificada devido à ação humana. Atualmente as 
poucas áreas verdes originais são protegidas a fim de não desaparecerem.  
 

3.2. Lagoa João Aranha 
Colocando-se em primeiro plano o problema da qualidade do meio ambiente e, 

consequentemente, a qualidade da vida humana, faz-se necessário levar à sociedade a 
informação sobre o seu meio ambiente e a urgente necessidade de preservá-lo e conservá-lo. A 
Educação Ambiental (EA) apoia esta contemporização à medida que destaca a necessidade de 
uma interação harmônica entre o homem e seu meio ambiente em função do equilíbrio 
dinâmico.  

Ações desenvolvidas nos últimos anos para a conservação de ambientes ameaçados, 
indicam que a educação ambiental, aliada às pesquisas científicas e envolvimento comunitário, 
são fatores que podem gerar resultados positivos e duradouros (Valladares-Pádua et al., 2004). 

 
Optou-se em estudar a Lagoa do João Aranha, que encontra-se situado em pleno centro 

da praça Cesar Bierrembach, mais conhecido como “Lagoa do João”, para analisar os 
problemas ambientais que põem em risco não somente a lagoa, mas que afeta todos os 
transeuntes e usuários que circulam em seu espaço e conjuntamente os corpos receptores que 
se abastecem desta água. Para um efetivo trabalho de Educação Ambiental, em termos de área 
urbana, faz-se necessário um levantamento populacional e da vegetação para compreender a 
forma na qual pretende-se ajustar o entendimento global dos usuários deste meio ambiente e 
levá-los a um esclarecimento que conduza a uma atuação positiva no espaço utilizado sem 
degradação ambiental e conscientes de uma conservação permanente daquela área.  
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Ações desenvolvidas nos últimos anos para a conservação de ambientes ameaçados, 
indicam que a educação ambiental, aliada à pesquisas científicas e envolvimento comunitário, 
são fatores que podem gerar resultados positivos e duradouros (Valladares Pádua et al., 2004). 
 

Circundada por um anel asfáltico, a Lagoa do João Aranha integra vários espaços 
distintos compreendido pela lagoa, gramados, jardim, quadra esportiva, padaria artesanal e 
vias públicas que convergem diretamente à região cerca de 3000 mil transeuntes/dia e 20 
ônibus fazendo, em média, 10 paradas diárias no local. Um levantamento topográfico, 
promovido pela Secretaria do Meio Ambiente, aponta aspectos físicos e ambientais do parque 
como: Palmeiras imperiais, 11 orelhões, 377 outras árvores, 14 paradas de ônibus, 07 pontos 
de saída de esgoto, 3 guaritas, 38 postes, sanitários públicos, 115 luminárias, 1 posto de 
Limpeza, bancos e um posto da Guarda Municipal. 

“Áreas verdes” é um termo que se aplica a diversos tipos de espaços urbanos que têm 
em comum o fato de serem abertos, acessíveis; relacionados com saúde e recreação ativa e 
passiva, proporcionaram interação das atividades humanas com o meio ambiente (DEMATTÊ, 
1997). Segundo Llardent (1982), áreas, zonas, espaços ou equipamentos verdes são espaços 
livres onde predominam áreas plantadas de vegetação, correspondendo, em geral, ao que se 
conhece como parques, jardins ou praças. 

Ao observar a Lagoa percebe-se que esta enquadra-se na definição de áreas verdes, a 
Figura 1 a seguir apresenta uma visão panorâmica da lagoa e seu entorno. 

 
Figura 1: Visão geral da praça 

Atualmente a Lagoa João Aranha sofre com lançamento de esgoto in natura, através de 
tubulação oriunda da estação elevatória como apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2-Lançamento de esgoto oriunda da estação elevatória 
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Ao observar a Figura 3 percebe-se que o excesso de resíduos descartados a margem da 
lagoa e a formação de uma película nas margens. 

 
Figura 3-Presença de camada de matéria orgânica flutuando nas margens da lagoa. 

Durante o processo de reconhecimento da área pesquisada encontrou-se alguns pontos 
de lançamento clandestino de esgoto apresentados a seguir pela Figura 4. Tais lançamentos 
influenciam diretamente no processo de eutrofização da Lagoa gerando um excesso de matéria 
orgânica que desencadeiam o aparecimento de vegetação invasora (aguapés e cipós). 

 
Figura 4-Lançamento de esgoto através ligações clandestinas em galerias de águas pluviais 

Ao término da lagoa do João Aranha, na figura 5, a água segue seu curso e alimenta 
uma área de lazer conhecida na cidade como Escama de Prata. Ao realizar este percurso foi 
perceptível um forte odor de SOx característico do excesso de esgoto descartado. Como as 
partículas de SOX são materiais particulados e possuem tendência a dispersarem com 
facilidade o odor gerado é perceptível a longas distâncias da lagoa.Devido ao excesso de 
matéria orgânica e resíduos descartados na área de estudo geram mortandade de peixes no 
Pesqueiro como apresentado na Figura 5  

 
Figura 5- Alimentação de água da lagoa do Pesqueiro Escama de Prata com a presença de 
peixes mortos. 
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Durante o processo de levantamento de informações do espaço físico observou-se a 
formação de uma pluma de poluição. As plumas são perceptíveis neste tipo de espaço devido a 
formação de uma película de coloração diferente das características naturais da área estudada. 
Considerando-se a degradante situação demonstrada anteriormente, procedeu-se com o 
mapeamento da área por meio do software ArcGis, visando fornecer uma ferramenta que 
possa contribuir com um melhor planejamento e tomada de decisões com relação as ações que 
possam minimizar o atual estágio em que encontra-se a Lagoa João Aranha. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para melhor definição do problema enfrentado pela Lagoa João Aranha e seus 

habitantes ao entorno, optou-se pela aplicação de um questionário socioambiental, para 
reconhecimento da área. Tendo-se o mapa georreferenciado do entorno da Lagoa João Aranha 
pode-se traçar alguns mapas temáticos identificando-se alguns pontos que servir como tomada 
de decisão para melhoria do estado de degradação do mesmo. A identificação do número de 
habitantes por residência, o período de ocupação dessas residências, a existência de uma 
creche, o atual sistema viário para transporte público urbano, dentre outros itens; pode-se 
traçar melhores politicas para acesso e ocupação da localidade. Um mapa georreferenciado 
pode ser, também, utilizado pelas autoridades de segurança pública para identificação e 
combate ao tráfico de drogas recorrente no local, fato que contribui para uma baixa utilização 
do espaço. Com o resultado do questionário e mapeamento da região foi possível, por meio da 
utilização do software ArcGis, promover a localização das principais fontes de problemas 
socioambientais enfrentados pela Lagoa João Aranha. Para melhor interpretação da área 
estudada a equipe na aplicação dos questionários retirou as coordenadas e com o auxílio do 
ArcGis confeccionou-se o Mapa 1,este mapa representa e posiciona os locais visitados. 
Mapa 1- Posição das casas entrevistadas. 
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Para realizar a confecção do Mapa utilizou-se a base de dados digital cedida pela 
Prefeitura de Paulínia. O mapa 2 demarca a posição dos entrevistados em relação ao uso da 
praça. No entanto deve-se considera que as praças contribuem grandemente para a qualidade 
de vida nas cidades. Tais áreas valorizam o ambiente e a estética, além de promoverem um 
excelente meio para as atividades da comunidade, criando espaço de recreação (RIO,1996). 
Mapa 2 - Famílias que utilizam a praça para execução de algum tipo de atividade 

 
O mapa 3 apresenta as atividades realizadas nos espaços estudados pelos moradores 

visitados. Conhecer as atividades executadas torna-se uma ferramenta na tomada de decisão 
em relação as melhorias da área. Analisando as informações obtidas ao questionar o tipo de 
atividades realizadas na praça conclui-se que esta é predominantemente utilizada para a prática 
de futebol. 
 Mapa 3 - Atividades realizadas na praça. 
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Ao aplicar o questionário dentre as perguntas os moradores foram questionados em 

relação a preservação das bacias hidrográficas. Os entrevistados foram questionados em 
relação à existência e direção do Córrego do Jacarezinho, o Mapa 4 apresenta as residências 
que possuíam conhecimentos da existência deste córrego. 
Mapa 4- Entrevistados que conhecem o Córrego do Jacarezinho 

 
De todas as casas em que o questionário foi aplicado apenas uma sabia localizar e 

conhecia a importância da existência do Córrego do Jacarezinho. O último questionamento 
realizado aos moradores foi em relação às situações que mais preocupavam estes em relação 
ao espaço estudo. Ao observar o Gráfico 1 percebe que a falta de iluminação na praça, a 
poluição e violência são as maiores preocupações. 

10AvAliAção dA SuStentAbilidAde e GeStão AmbientAl



 
Não foram tratadas no presente projeto questões que dizem respeito à gestão do espaço 

e atividades que atraíssem público e tornassem a praça mais aprazível para a comunidade e 
visitantes, as quais poderiam ser tratadas em trabalhos futuros, inclusive e principalmente pelo 
próprio poder público. 
 

5. CONCLUSÃO 
O uso das geotecnologias vem assumindo importância cada vez maior no 

levantamento e mapeamento dos elementos presentes no espaço geográfico.  
A possibilidade de identificação e mapeamento dos geradores de problemas em 

determinadas regiões, ajudam ao planejamento de ações que possam mitigar estes problemas. 
O software ArcGis permitiu que fossem inseridas informações importantes como quantidade 
de pessoas por residência, tempo de permanência na residência, dentre outros; possibilitando 
que as autoridades locais possam se utilizar dos dados elaboração de um planejamento urbano 
que melhorem a habitabilidade do entorno da Lagoa João Aranha. A formação de conselhos 
consultivos participativos, compostos de todos os atores interessados na gestão da Lagoa, é 
uma importante ferramenta para o envolvimento contínuo da população com a gestão do 
espaço, colocando em prática atividades conservacionistas e propondo soluções às questões e 
demandas da sociedade, através de uma relação de complementaridade. Como sugestão para 
trabalhos futuros sugere-se o aprofundamento da coleta de dados, de forma a contribuir de 
maneira mais efetiva para solução dos problemas enfrentados, uma vez que os espaços 
públicos, principalmente os ‘verdes’, necessitam ser revalorizados através de diversas ações 
públicas, para desempenhar o seu papel junto a comunidade local e preservarem a boa 
qualidade do ambiente construído para seus mais diversos usuários. 
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Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental 
 

Resumo: Um dos atuais problemas ambientais e financeiros enfrentados pelas cidades está 
relacionado à disposição final e adequada dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário. A 
escolha do local adequado está condicionada a diversos fatores como, proximidade dos cursos 
d´água, resistência do solo aos efeitos contaminantes, proteção de áreas de preservação, 
tamanho da área disponível, distância entre a coleta e a disposição. Neste contexto, utilizou-se 
uma metodologia para avaliar o potencial de seleção de áreas para implantação de aterro 
sanitário na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), utilizando técnicas de Sistemas de 
Informações Geográficas. O método utilizado considerou como critérios para exclusão de áreas 
inaptas, as zonas de segurança aeroportuária, Unidades de Conservação e outros aspectos 
técnicos operacionais e ambientais que, ponderados segundo sua influência dentro do tema, 
geraram a classificação de áreas mais indicadas para a instalação de um aterro sanitário com 
horizonte de operação de 20 anos. Desta forma, o estudo detectou que menos de 50% da área 
estudada está apta a tal empreendimento, encontrado 31 locais com maior aptidão à 
implantação de aterro sanitário segundo a análise multicriterial por sobreposição ponderada.  
Palavras chaves: geoprocessamento, planejamento urbano, resíduos sólidos urbanos. 

 
Abstract: Nowadays, one of the financial and environmental problems faced by cities is 
related to the adequate final disposal of solid waste in municipal sanitary landfills. The 
selection of the areas implies in several factors as the proximity of watercourses, soil resistance 
to contaminating effects, protection of conservation areas, size of the area available, distance 
between collection and disposal. Thereby, was employed a methodology to assess the potential 
for selected of areas with the capacity to receive a landfill, the metropolitan area of Sorocaba, 
by using techniques of Geographic Information Systems. The method used, considered as 
criteria of exclusion for unsuitable areas, the airport security zones, conservation unities and 
others operational and technical aspects of environmental, weighted according to their 
influence within the theme, generate the ranking of the most suitable areas for 20-years 
operation of landfill installation. Therefore, after applying the criteria, it was found that less 
than 50% of the entire region area is suitable for such an initiative leading to 31ranked sites 
with great aptitude to implementation of the landfill sanitary, according to multicriteria 
analysis by weighted overlay. 
Key words: geoprocessing, urban planning, urban solid waste. 
 

INTRODUÇÃO 
Uma das consequências da organização do homem em sociedades urbanas foi o aumento 

substancial da geração de resíduos sólidos urbanos (RSU). Entretanto foi somente a partir da 

jomilc@gmail.com; darllanamb@yahoo.com.br; carlos.biagolini@posgrad.sorocaba.unesp.br; 
albuzelu@ipt.br; robertow@sorocaba.unesp.br
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revolução industrial que os novos padrões de vida deram nova luz sobre a questão dos RSU, 
quando se criou o vínculo com a questão ambiental (KARAGIANNIDIS et al, 2005; SEARA 
et al, 2013).  

Recentemente em consonância com a mobilização internacional iniciada pela ECO-92 é 
que o Brasil criou em 2010 a Lei Federal n° 12.305 que instituiu a Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos (PNRS), com uma visão sistêmica do gerenciamento adequado dos resíduos 
sólidos dos (BRASIL, 2010).  

Assim, a disposição de resíduos sólidos resultantes de diversas atividades, tem potencial 
de risco ao meio ambiente e à saúde pública (ABNT, 2004; MATEUS, 2012). 

Desta forma, as etapas essenciais do planejamento da gestão integrada dos RSU são a 
coleta, tratamento e disposição final dos resíduos. Assim, depois de esgotadas todas as 
alternativas de tratamento, o rejeito resultante deve ser encaminhado à disposição final de 
maneira ambientalmente adequada, como nos aterros sanitários (IPT, 2001). 

Entretanto um dos maiores entraves que os municípios encontram para se adequar a 
legislação no que diz respeito a construção e operação de aterros sanitários dentro das normas 
especificas da PNRS, diz respeito a não disponibilidade de área e recursos para o investimento 
em infraestrutura e logística (CNM, 2014).   

Com relação ao processo técnico de pré-seleção de áreas para alocação de um aterro 
sanitário são considerados diversos fatores, normalmente separados em aspectos ambientais, 
restrições legais e critérios operacionais (CETESB, 1992; IPT, 2001; GOMES et al., 2003; 
CALVO et al., 2007; NI-BIN, 2008; MATEUS, 2012). Entretanto, o processo de seleção 
consiste na consideração não só de aspectos técnicos ambientais e operacionais ou de critérios 
restritivos, mas também devem ser observados aspectos socioeconômicos e pontuais que 
podem gerar entraves políticos, muitas vezes, definitivos na escolha do local (LINO, 2012).  

Devido ao levantamento dessas informações, serem muito onerosas e de difícil 
integração e manipulação, o uso e a difusão das geotecnologias vêm se tornando importante 
instrumento na gestão pública, ampliando as pesquisas direcionadas ao planejamento do uso da 
terra (BATISTELLA; MORAN, 2008). 

Assim, o presente trabalho apresenta um estudo voltado para a aplicação e seleção prévia 
de áreas hierarquizadas para alocação de um aterro sanitário, utilizando diversas técnicas de 
geoprocessamento incorporado ao ambiente informatizado dos Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) na Região Metropolitana de Sorocaba. 

 

METODOLOGIA 
Caracterização da área de estudo 

A área de estudo é a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) que engloba 22 
municípios paulistas, dos quais o município de Sorocaba é o de maior expressão econômica, 
administrativa e financeira. A região de estudo ocupa um território de aproximados 
8.179,71km² e possui uma população estimada em 2012 de 1.726.409, o que a classifica como 
a 15a maior Região Metropolitana do país, abrigando 3,9 % da população do Estado (IBGE, 
2013). 

O principal curso d’água da região é o Rio Sorocaba, trata-se do maior afluente da 
margem esquerda do Rio Tietê (MCT, 2011). A vegetação da RMS é composta por floresta 
ombrófila densa, sendo caracterizada como uma área de tensão ecológica entre os domínios de 
Mata Atlântica e Cerrado (SALLES et al., 2008). 

 
Cálculo para estimativa de volume e áreas a destinação de Resíduos Sólidos Urbanos 

As áreas mínimas necessárias para alocação de um aterro sanitário foram calculadas 
levando-se em conta a vida útil de 20 anos de operação. A estimativa de RSU ao longo dos 
anos em relação ao crescimento populacional de cada um dos municípios da RMS foi calculado 
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a partir do levantamento dos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
utilizando-se do modelo estatístico de regressão linear, ajustado pelos mínimos quadrados. Para 
estimar a geração per capita anual de RSU (domiciliares, varrição e limpeza pública) 
encaminhados à disposição final, adotou-se o estudo de abrangência nacional realizado pelo 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento ano base de 2012 (SNIS, 2013). 

A massa bruta de Resíduos Sólidos Urbanos Destinados ao aterro sanitário (RSUD) 
gerada a cada ano, por município, foi obtida segundo a equação (1), apresentada a seguir: 

 
                                           (1) 

Onde: 
RSUDi = Massa de resíduo coletado no ano “i”, em ton/ano; 
Pi = População no ano “i”; 
CGPC = Coeficiente de geração per capita de RSU, em kg/hab/ano. 
 
O volume final do resíduo confinado ( ) foi obtido pelo fracionamento da 

massa de resíduo destinado (RSUD, em ton) e do peso específico do resíduo após compactação 
(DRS, em ton/m³), somado ao volume de recobrimento da célula do aterro ( , em m³) com 
solo após o final de cada coleta, como mostrado na equação (2). O DRS utilizado foi calculado 
segundo Salamoni (2009), que analisou o peso específico dos resíduos sólidos confinados em 
diversas condições operacionais de aterros sanitários e chegou ao valor de 910 kg/m³, em 
condições operacionais adequadas. Já o  considerado foi de 30% a mais do volume do 
resíduo confinado. 

 
                                                      (2) 

 
A área a ser ocupada pelo RSU enterrado foi calculada dividindo-se o volume do aterro 

pela altura máxima de 30 metros que foi escolhida por apresentar maior estabilidade para todos 
os tipos de solo encontrados na região de estudo para o condicionamento das células sem que 
haja qualquer risco para os trabalhadores da área (VALÉRIO, 2007). 

Segundo Ni-bin (2008), há a necessidade de um acréscimo de 50% da área de disposição 
para essas finalidades. A equação (3) mostra o cálculo da área necessária aos aterros sanitários. 

 
                                                    (3) 

Onde: 
At = Área total estimada do aterro sanitário; 
h = Altura média de cada parcela do aterro; 
AIE = Área de infraestrutura do aterro; 
 

Modelagem para seleção de áreas com base em critérios múltiplos e restritivos 

Foram considerados principalmente os critérios de ordem legal, como a legislação 
nacional, estadual e municipais que fazem parte do consorcio, além das de ordem física e 
social, como aspectos do relevo, barreiras e distâncias entre a coleta e destinação.  

As áreas de proteção permanente (APP’s) são consideradas áreas restritas à implantação, 
de acordo com a Lei Federal 12.651 de 2012, sendo consideradas as rampas do terreno com 
declividade maior que 45° até uma distância mínima de 200m devido a instabilidade e risco de 
erosão preconizada na NBR 13.896/97 e Portaria n°124 de 1.980 do Ministério do Interior. 
Além disso, são restritivas todas as categorias de Unidades de Conservação (UC’s) instituídas 
pela Lei Federal n.º 9.985 de 2000.  
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Quanto as áreas de seguranças aeroportuárias (ASA’s), foi estabelecida a distância de 8 
km de raio a partir do centro dos aeródromos, conforme estabelece a resolução CONAMA 
04/1995. 

Segundo Gomes et al. (2003) e critérios de ordem legal, no que diz respeito à restrição de 
usos do solo no entorno das vias duplicadas, a distância mínima adotada paras rodovias que 
cortam a RMS, foi de 100m a partir das respectivas margens. 

Com relação à análise da mancha urbana, foi levada em conta a rejeição da população a 
este tipo de empreendimento e a sua incompatibilidade, segundo o planejamento territorial 
municipal. Assim, nesse estudo foi considerada como área restrita a distância mínima de 500m 
de quaisquer agrupamentos urbanos, conforme definido pela NBR 13.896. 

 
Elaboração da base cartográfica de análise 

Foi obtido de cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000, com informações 
referentes a hipsometria do relevo e da rede hidrográfica da área de estudo. Em seguida foi 
gerado um mapa de declividades expresso em porcentagem. De acordo com a NBR 13.896 são 
aptos a receber aterros sanitários os terrenos com até 30% de declividade, portanto, este estudo 
considerou todas as áreas acima desse valor como áreas restritas.  

Os mapas de solos e litologia utilizados foram obtidos do banco de dados cartográficos 
do IBGE (2013) e estratificados em classes de aptidão à implantação do aterro sanitário com 
base nas características de cada conjunto de solos (CPRM, 2008).  

O mapa de Uso do solo e cobertura vegetal foi gerado pelo processamento digital das 
imagens digitais do satélite Landsat 5 – TM, adquiridas junto ao Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). O processo de classificação utilizado foi o de máxima 
verossimilhança supervisionado, assumindo quatro padrões visuais homogêneos: matas e 
reflorestamentos, agricultura, campos antrópicos e recursos hídricos. A categoria campos 
antrópicos englobou solos expostos, pastagens e afloramentos rochosos. 
1.1.  Avaliação multicritério para reclassificação e ponderação dos mapas base 

Os mapas foram reclassificados segundo um processo distinto de atribuição de notas para 
a realização da análise multicritérios. A nota atribuída variou de 0 a 10 (zero a dez), em que 
zero representa a menor aptidão e dez a melhor. 

A Tabela 1 mostra o resultado da classificação dos mapas e as notas segundo seus 
atributos, e a Tabela 2 os pesos atribuídos para os mapas utilizados na análise multicritério que 
resultou no mapa de pontuação final das áreas aptas para implantação de aterro sanitário.  

 
Tabela 1 - Classificação dos mapas segundo seus atributos 

Categoria Proximidade/Critérios Notas 

Corpos 
Hídricos 

0 - 100 m restringido 
100 - 200m 0 
200 - 300m 5 
200 - 400m 7 

>400 m 10 

Mancha 
Urbana 

0 - 500m restringido 
500 - 1000m 5 

1000 - 2000m 7 
> 2000m 10 

ASA 
0 a 8000m restringido 

8000 a 13000m 5 
>13000m 10 

Rodovias 

0 a 100m restringido 
100 a 500m 2 

500 a 1000m 7 
1000 a 2000m 10 
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> 2000m 5 

Declividade 
(%) 

0 - 3 10 
3 -5 9 

5 -10 8 
10 -20 6 
20 - 30 3 

>30 restringido 

Pedologia 

Argilossolo Vermelho-Amarelo 10 
Cambissolo Háplico 5 

Neossolo Litólico 0 
Latossolo Vermelho 10 

Uso do solo 

Florestas/matas 2 
Agricultura 5 

Campos antrópicos 8 
Água restringido 

Mancha Urbana restringido 

Litologia 

P3T0p, C2P0i, NP3p_gamma_(2Ssl, 0iv, 0tp, 3Asf, 0Iib), NP3srpc, Q2a, 
NP3srpi, NP3srbt, P0tt, MP0vox, MP2si 0 

MP0voq, K2_lambda_i, P2i, NP3p_gamma (0Stu, pp), NP3e_gamma (0Sfu, 2ca, 
2la, 0Isr, 0Ijr, 0Sib, rp), NP3srer, NP3s_gamma_2I, NPvm, NPexm, 5 

MP0vot, NPvog, NP3p_gamma_(2Sps, 2Ipd, pr, 3Asb, 0Iag, te, 2Spd), 
NP3s_gamma_(3Ait, 2Iso), NP3srpv, P3t, P23sa, K0_delta_sg 10 

 
Os pesos atribuídos na sobreposição dos mapas foram ranqueados conforme sua 

importância para a implantação do aterro sanitário, onde o uso do solo obteve um peso muito 
alto e igual a 25% devido a presença de importantes classe restritivas quanto a implantação do 
aterro sanitário, como área urbanas e corpos hídricos, além disso, outros mapas foram gerados 
a partir do mapa do uso do solo.  

Devido ao risco de contaminação da água e proliferação de doenças causadas por animais 
e insetos foi atribuído um peso alto igual a 15% aos mapas de proximidade à hidrografia e 
manchas urbanas. Em relação ao mapa de declividade também foi atribuído um peso alto igual 
a 15%, uma vez que, a inclinação do terreno está diretamente associada ao seu grau de 
estabilidade contra erosão e deslizamentos e, portanto, é um fator importante na escolha de 
áreas para aterro sanitário.  

Quanto a proximidade à vias foi atribuído um peso médio igual a 10% devido a presença 
constante de transportes transportando resíduos aumentar o riscos de acidentes bem como o 
aumento da presença de animais nas vias que também aumentam a incidência de acidentes, 
além do incômodo com relação ao cheiro provenientes destes resíduos. Ao mapa de litologia 
também foi um peso médio igual a 10% devido as características físicas do solo, como 
impermeabilidade, estarem associadas à rocha formadora deste solo.  

Os mapas de proximidade à ASA e pedologia receberam um peso baixo igual a 5%, pois 
o mapa de proximidade à ASA não traz tantos riscos quanto os outros tema estudados e o mapa 
pedológico apresenta características do solo que são influenciadas pela rocha formadora e pelo 
intemperismo pelo qual foi exposto e como o litológico traz informações da rocha formadora, o 
peso atribuído ao mapa pedológico foi baixo, uma vez que, fora atribuído peso ao mapa 
litológico. 

 
Tabela 2 - Pesos atribuídos aos mapas na sobreposição ponderada 

Mapas PESOS (%) 
Proximidade à vias 10 
Proximidade à ASA 5 

Declividade 15 
Proximidade à hidrografia 15 

Proximidade às manchas urbanas 15 
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Usos e ocupação do solo 25 
Pedologia 5 
Litologia 10 

Total (%) 100 
 
Em seguida foram selecionadas as áreas com as dimensões aproximadas da demanda 

estimada e requerida para a destinação dos resíduos sólidos gerados pelos municípios da RMS. 
A classificação e a escolha das áreas basearam-se na maior pontuação final de cada uma. As 
áreas melhores qualificadas foram relacionadas com o quadro da disposição atual dos resíduos 
sólidos urbanos, para destacar as zonas dentro do território com potencial para implantação 
imediata de um aterro sanitário através da análise das áreas hierarquizadas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos habitantes RMS apresenta 
um quadro bom com relação ao envio ambientalmente adequado, 19 municípios dispõem seus 
resíduos em aterro sanitário com condições adequadas de operação, segundo o Índice de 
Qualidade de Resíduos (IQR) ano base 2012 da CETESB (2013), o que representa 97,2% do 
total em massa gerado, sendo que somente os municípios de Araçoiaba da Serra, Capela do 
Alto e Piedade apresentam enquadramento em condições inadequadas de operação (IQR<7,0).  

Importante ressaltar o fato de nove municípios gerarem menos de 10t/dia de RSU – 
Alumínio, Capela do Alto, Araçoiaba da Serra, Araçariguama, Iperó, Jumirim, Piedade, Pilar 
do Sul, Tapiraí –, o que os enquadra na categoria de pequenos geradores, para os quais a 
CETESB permite assumir aterros em valas, ou aterros de pequeno porte (CETESB, 2010). 

Tabela 3 - Estimativa da população e da geração RSU para 20 anos 

Município 
Projeções para 2034 

Município 
Projeções para 2034 

População Índice 
(t/dia) População Índice 

(t/dia) 
Sorocaba 863.080 766,84 Mairinque 59.609 40,57 
Alumínio 22.518 25,98 Piedade 68.529 52,48 

Araçariguama 30.327 22,68 Pilar do Sul 34.106 22,8 
Araçoiaba da Serra 45.303 30,29 Porto Feliz 59.974 41,89 

Boituva 82.168 84,39 Salto 142.036 87 
Capela do Alto 26.125 8,05 Salto de Pirapora 57.541 24,74 

Cerquilho 64.777 33,22 São Roque 112.417 76,93 
Ibiúna 94.916 57,5 Tapiraí 9.847 4,33 
Iperó 52.474 29,68 Tatuí 146.206 97,84 

Itu 212.505 196,45 Tietê 50.066 33,47 
Jumirim 4.704 5,13 Votorantim 145.840 105,65 

 
O crescimento populacional projetado para a RMS de 2013 até o ano de 2034 foi 

estimado em 37,4%. Apesar de a geração diária total de resíduos atingir 1.848 t/dia em 2034, a 
expectativa é de que três municípios ainda permaneçam abaixo da produção de 10 t/dia, como 
Capela do Alto, Jumirim e Tapiraí.  

Com base nas projeções populacionais e de geração de RSU foi estimada o tamanho de 
área necessária para alocação de aterro sanitário na RMS (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Estimativa do total de resíduos sólidos urbanos coletados e das áreas necessárias 

para o aterro sanitário, segundo o horizonte de 20 anos. 
Município Projeções para 2034 Município Projeções para 2034 

RSU acumulado Área (ha) RSU acumulado Área 
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(t) (t) (ha) 
Sorocaba 5.467.644 38,01 Mairinque 298.793 2,08 
Alumínio 187.957 1,31 Piedade 395.138 2,75 

Araçariguama 149.766 1,04 Pilar do Sul 172.933 1,2 
Araçoiaba da Serra 207.999 1,45 Porto Feliz 322.498 2,24 

Boituva 573.412 3,99 Salto 647.503 4,5 
Capela do Alto 57.448 0,4 Salto de Pirapora 179.260 1,25 

Cerquilho 229.141 1,59 São Roque 563.493 3,92 
Ibiúna 427.332 2,97 Tapiraí 33.489 0,23 
Iperó 196.520 1,37 Tatuí 724.023 5,03 

Itu 1.447.118 10,06 Tietê 247.335 1,72 
Jumirim 35.354 0,25 Votorantim 784.263 5,45 

 
É importante ressaltar, que além do dimensionamento da área necessária para a 

instalação do aterro para toda a região, também foram analisadas as demandas por áreas 
presente em cada município, que pudessem evidenciar os potenciais de agrupamento destes, de 
acordo com a geração de RSU. 

As áreas excluídas por critérios legais ocuparam uma superfície de 464.759 ha, ou seja, 
aproximadamente 56,5% da região. Este resultado era esperado devido ao grande número de 
restrições impostas à alocação deste tipo de empreendimento. 

Visto a quantidade de RSU gerados e o número de municípios da RMS, a seleção de 
uma área para atender a demanda do ponto de vista técnico e econômico é limitada. O 
município de Sorocaba é o que necessita de uma maior área para deposição dos RSU, 
entretanto, é também o que apresenta o menor número de áreas aptas. 

O mapa das pontuações finais (Figura 1) apresenta as seguintes categorias de áreas: 
Áreas não recomendadas (notas de 1 a 4), Áreas recomendadas com restrição (notas de 5 a 7) e 
as Áreas recomendadas (notas acima de 8). Esta divisão foi realizada com o objetivo de 
orientar a busca por áreas melhores ranqueadas, já que não há homogeneidade entre as zonas 
de mesma pontuação, isto é, foram observadas regiões vizinhas com mais de 4 pontos de 
diferença entre si. Esta foi uma característica observada na área de estudo, o que dificulta a 
possibilidade de encontrar somente uma zona com pontuações altas, e sim, diversas áreas, que 
após a ponderação dos critérios envolvidos apresentem propriedades favoráveis que 
contrabalanceiem as negativas. 

Figura 1 - Pontuação final das áreas compatíveis à instalação do aterro sanitário 
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 Ainda que as áreas tenham sido classificadas como recomendadas, muitas dessas 
podem encontrar-se fragmentadas ou com alguma restrição pontual. Portanto, para o processo 
de pré-seleção, ainda foi realizado um refinamento “zona a zona” pelas áreas classificadas, a 
fim de elencar áreas com maior potencial segundo outros critérios, como por exemplo, 
locacionais e de distância dos centros geradores de RSU, levando em consideração o maior 
volume produzido pelas fontes geradoras, em função da distância aos centros urbanos. 

Segundo estimado, seriam necessários 92,80ha para abrigar vários aterros sanitários 
capazes de confinar todos os resíduos gerados na área de estudo até o ano de 2034. Dessa 
forma, foi produzida uma lista final hierarquizada de várias áreas compatíveis destacadas na 
Figura 2, além de uma zona com municípios destacados, na qual foi realizada uma seleção de 
área para alocação de um aterro sanitário com solução consorciada. 

 

 
Figura 2 – Áreas selecionadas para hierarquização e a zona destacada para estudo de seleção de aterro consorciado 

A Tabela 5 mostra o ranqueamento das áreas selecionadas conforme pontuação final. 
 

Tabela 5 – Ranking das áreas selecionadas conforme pontuação final 
Ranking Área Selecionada Pontuação final Área (ha) Ranking Área Selecionada Pontuação final Área (ha) 

1° 7 8,3 444,8 17° 10 7,3 152 
2° 16 8,1 226,7 18° 30 7,29 88,2 
3° 26 8 241,2 19° 29 7,26 230,2 
4° 14 7,9 333,3 20° 3 7,1 121,4 
5° 25 7,9 256,7 21° 1 6,5 202 
6° 23 7,7 431,7 22° 13 6,5 286,8 

10° 24 7,6 116,8 23° 17 6,5 328,8 
7° 2 7,6 117,2 24° 12 6,4 137,1 
8° 8 7,6 342,5 25° 18 6,4 310 
9° 9 7,6 138,3 26° 19 6,4 119,6 

11° 15 7,5 104,7 27° 28 6,4 142,7 
12° 0 7,4 404,5 28° 20 6,3 299,2 
13° 6 7,4 159 29° 4 6,2 36,7 
14° 11 7,4 440,7 30° 27 5,9 142,8 
15° 21 7,4 427,5 31° 5 5,8 33 
16° 22 7,4 325,1 Área Total 7141,2 
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Conforme os critérios adotados, a área melhor pontuada é a de número 7, com nota final 
8,3 e área de 444,8 hectares, localizada no município de Cerquilho. Contudo, tomando por base 
o critério posicionamento das áreas dentro da região de estudo, as quatro primeiras colocadas 
no ranqueamento encontram-se distantes dos grandes polos geradores de resíduos. Em 
contrapartida, as áreas 25, 23 e 2, localizadas respectivamente na região norte, noroeste e oeste 
da Figura 2, encontram-se melhor localizadas em relação aos municípios que geram um maior 
volume de RSU. 

Com relação à área destacada em azul na Figura 2, ela foi escolhida para realizar um 
estudo de alternativa de alocação de aterro sanitário, com solução consorciada, devido ao 
enquadramento negativo do IQR (CETESB, 2013). A dificuldade que os municípios têm 
experimentado na destinação final de seus resíduos pode representar uma oportunidade de, em 
conjunto, contornarem esta situação e se adequarem. 

Ressalta-se que pela proximidade da zona destacada há dois dos principais polos 
geradores de resíduos da região de estudo, (Sorocaba e Votorantim). A instalação de um aterro 
sanitário nesta região possui um grande potencial para abrigar uma solução consorciada de 
disposição de resíduos que atenda a demanda de ambos. 

Ao todo, nove áreas foram localizadas dentro da zona destacada (1, 2, 9, 10, 11, 12, 
17,18 e 20). Apesar das áreas 11 (região noroeste) e 17 (região sul), apresentarem boa 
pontuação pela análise multicritério e serem grandes o suficiente para alocar um aterro 
sanitário, encontram restrições devido à presença de grande quantidade de matas, o que 
aumenta o impacto da instalação e as tornam desfavoráveis. Enquanto isso, as áreas 1 (região 
sudoeste) e 18 (região sul) possuem terreno com alta declividade e presença de matas, fatores 
que dificultam a instalação deste tipo de empreendimento.  

As áreas de número 02, 10 e 12, todas localizadas na região oeste e inseridas no 
município de Salto de Pirapora, junto da área de número 09, localizada na região noroeste, no 
município de Araçoiaba da Serra, são as que se encontram mais próximos dos maiores polos 
geradores de RSU. 

As áreas 09 e 12 apesar da proximidade com os polos geradores foram descartadas após 
uma análise mais detalhada em campo, visto que estão fragmentadas por construções e 
demarcações de propriedades rurais imperceptíveis nas imagens utilizadas neste estudo devido 
a baixa resolução.  

 A área 10 mostrou-se a mais adequada, pois está às margens de uma rodovia 
importante e sem fragmentação aparente do território. A área está ocupada em sua maior parte 
por uma vegetação secundária rasteira degradada e uma parcela por floresta de Eucaliptos. Esta 
área, pelos critérios utilizados nesta metodologia, foi a melhor classificada para a implantação 
de um aterro sanitário com solução consorciada para a zona destacada que atenderia aos 
principais polos geradores de RSU.  
 É importante ressaltar que em um estudo de caso semelhante, realizado no Município 
de São Carlos/SP, Montaño, et al. (2012), cujo trabalho buscou a integração de critérios 
técnicos, ambientais e sociais em estudos de alternativas locacionais para implantação de aterro 
sanitário, também obteve como resultado alternativas para o desenvolvimento de atividades 
sobre o território que permitiram a incorporação da sustentabilidade.  

O resultado obtido proporcionou a diminuição de medidas de mitigação e compensação, o 
aumentando a segurança do empreendimento, promovendo a facilitação dos processos de 
elaboração dos estudos ambientais, principalmente nas etapas de diagnósticos e avaliações de 
impacto preliminares e, posteriormente, a aprovação do empreendimento. 

 
CONCLUSÃO 

Com respeito a classificação final das áreas pré-selecionadas para implantação de 
aterros sanitários os resultados foram satisfatórios, considerando a base de dados disponível. 
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Vale destacar que uma das grandes dificuldades encontradas para a realização do presente 
estudo foi encontrar arquivos em escalas inferiores à escala 1:10.000 para maior precisão dos 
dados. 

É importante ressaltar que nenhuma das áreas foi classificada como recomendada sem 
restrições (nota maior ou igual a 8), o que mostra a dificuldade de encontrar áreas que não 
possuam nenhuma restrição para a implantação de um empreendimento deste tipo, pois os 
impactos negativos são muitos e dificilmente podem ser totalmente contornados. Foi possível 
extrair 31 áreas compatíveis em toda a extensão do território, sendo que a lista ranqueada 
representa o produto final da pré-seleção das áreas, onde devem ser realizadas amostras de 
campo e consideradas as questões políticas para analisar a viabilidade da efetiva implantação 
de um aterro sanitário no local.  

A partir dos resultados deste estudo foi possível identificar os municípios com demanda 
potencial para implantação de um aterro sanitário com solução consorciada na RMS. O 
aprofundamento do estudo nas áreas selecionadas inseridas na zona destacada permitiu a 
escolha de quatro com grande potencial de implantação de um aterro sanitário que supririam a 
demanda existente.  

A seleção de áreas para a implantação de aterros sanitários envolve a consideração de 
muitos aspectos de ordem técnica, ambiental e legal, o que exige a manipulação de uma grande 
quantidade de dados e torna o processo bastante complexo e de difícil replicação em algumas 
regiões devido à falta de dados. Desta forma, a metodologia empregada na construção de um 
banco de dados pode ser constantemente atualizada e é fundamental para o aprofundamento de 
estudos multitemáticos capazes de fortalecer a integração entre municípios em prol do 
desenvolvimento sustentável da região e servir como base na elaboração de estudos com 
suporte na tomada de decisão pelos gestores públicos. 
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Resumo: A estiagem prolongada que se abateu sobre o sudeste, no verão de 2013-2014, 
causou a maior queda já registrada no nível dos reservatórios do Sistema Cantareira, 
desde o início de suas operações em 1973. Entretanto, a crise do maior sistema produtor 
de água potável da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), longe de superada, não 
resultou apenas de condições climáticas adversas, mas também de deficiências de 
governança e decisões equivocadas dos órgãos envolvidos na sua gestão. O artigo 
mostra que, ao evitarem e postergarem medidas para reduzir a dependência da RMSP 
deste sistema, ou conter o esvaziamento de seus reservatórios, as autoridades 
responsáveis contribuíram para agravar a crise, dificultando a recuperação das represas. 
Argumenta-se que, para superar o déficit de abastecimento e garantir a segurança 
hídrica da RMSP, diante das mudanças climáticas, será preciso não apenas aumentar a 
oferta e reduzir a demanda, mas também fortalecer a governança democrática da água, 
mediante processos decisórios mais abertos à participação e ao controle da sociedade. 

Palavras-chave: Crise hídrica – Grande São Paulo – Sistema Cantareira – Mudanças 
climáticas – Governança  

 
Abstract: The severe drought that hit the Southeast of Brazil in the summer of 2013-
2014 induced the highest drop ever recorded at the level of Cantareira’s reservoirs since 
it began to work in 1973. However, the crisis of the Greater Sao Paulo largest water 
supply system, far from being overcome, was caused not only by adverse climatic 
conditions, but also by governance failures and wrong decisions made by the authorities 
involved in its management. As this article points out, having avoided decisions which 
should reduce the Greater Sao Paulo dependence on Cantareira water supply system and 
postponed measures which could slow down the lowering of its reservoirs, such 
authorities contributed to aggravate its crisis, hindering the recovery of dams. 
Moreover, the text argues that coping with climate changes and ensuring water security 
to Greater São Paulo requires not only measures to increase water supply and reduce 
water demand, but also to strengthen democratic water governance through 
participatory and accountable decision-making processes. 

Keywords: Water Shortage – Greater Sao Paulo – Cantareira Water Supply System – 
Climate Changes – Governance 
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INTRODUÇÃO 

A longa estiagem que se abateu sobre boa parte do sudeste brasileiro, desde o 
final de 2013, castigou de maneira particularmente severa o estado de São Paulo, 
atingindo dezenas de cidades do interior, bem como os principais sistemas produtores 
de água potável da região metropolitana da capital. O artigo analisa o impacto da 
chamada “crise hídrica” no maior destes sistemas, o Cantareira, cuja área de influência 
se estende sobre as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na 
região de Campinas. Tomando este sistema como exemplo, busca-se demonstrar que a 
crise no abastecimento de água da Grande São Paulo, ainda longe de ser superada, não 
foi causada somente por uma conjuntura climática adversa, pois também se deve a 
condições estruturais e gargalos político-institucionais que favorecem decisões pouco 
transparentes e enviesadas neste campo, dificultando a governança democrática dos 
recursos hídricos na escala territorial apropriada. 

 
METODOLOGIA E OBJETIVOS 

O artigo tem por objetivo explicar as causas profundas da atual crise no 
abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), desencadeada 
pela estiagem recorde de 2013-2014, que remetem a condições estruturais adversas e 
deficiências de governança, partindo de uma análise que se focaliza no Sistema 
Cantareira. Apresenta resultados de um projeto de pesquisa sobre a “governança das 
águas urbanas” nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Alto 
Tietê, financiado pela FAPESP, cuja metodologia envolveu revisão bibliográfica sobre 
o tema, bem como estudos de caso baseados em pesquisa documental, coleta e análise 
de dados secundários, além de entrevistas com atores chave em ambas as regiões2. Após 
breve discussão sobre a noção de governança aplicada aos recursos hídricos, o texto 
descreve as condições gerais do abastecimento de água na Grande São Paulo, 
destacando o papel da SABESP. Depois disso, concentra-se no Sistema Cantareira, do 
qual apresenta breve histórico e descrição, para em seguida analisar o impacto da crise 
hídrica sobre o mesmo, e o enfrentamento desta pelos organismos responsáveis por sua 
gestão e operação. Busca demonstrar que a superação da crise e a promoção da 
segurança hídrica na RMSP vão depender não apenas da expansão da oferta, por meio 
de novos mananciais, e medidas para redução da demanda, mas também do 
fortalecimento da governança democrática da água nas diferentes escalas territoriais 
envolvidas. 
 
ANÁLISE E RESULTADOS 

A gestão dos recursos hídricos e dos serviços de saneamento básico estruturou-
se historicamente em torno de uma abordagem tecnocêntrica da água, desenvolvida no 
campo da engenharia hidráulica e sanitária. Nascida com a revolução industrial, tal 
abordagem resultou num modelo de exploração extensiva da água, que predominou no 
cenário internacional até meados dos anos 60 do século passado, quando os impactos 
ambientais deste modelo passaram a ser questionados. Assim, foram surgindo novas 

2 Sobre a literatura pesquisada, ver, entre outros, Lautze (2014); Jacobi e Sinisgalli (2009); Richard e Rieu 
(2009); Castro (2007); Roger e Hall (2003). O projeto apoiado pela FAPESP (Proc. Nº 2012/06682-3) 
intitula-se “A questão regional no âmbito do novo marco regulatório nacional do saneamento: em busca 
de um modelo sustentável de governança para as águas urbanas. Uma análise de alguns atores e arenas de 
decisão no Estado de São Paulo.” 
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abordagens que enfatizam a preservação e recuperação dos mananciais, a gestão da 
demanda e a racionalização dos usos da água nas bacias hidrográficas (VARGAS, 
1999). Tais abordagens se expressam nalgumas noções fundamentais, entre as quais se 
destacam a “gestão integrada” dos recursos hídricos e a “governança” da água.  

A noção de gestão integrada, desenvolvida no bojo de uma abordagem 
hidrológica do ciclo da água, tornou-se muito influente em todo o mundo, servindo de 
base para a legislação que instituiu o sistema paulista e o sistema nacional de 
gerenciamento integrado, descentralizado e participativo dos recursos hídricos no país.3 
Embora permaneça dominante, tal noção vem sendo gradualmente substituída pelos 
termos “gestão sustentável” e “governança” da água (Lautze, 2014), como se discute 
abaixo. 

Presente no discurso da ONU, de ONGs e entidades do setor, o termo “gestão 
sustentável” tem sido cada vez mais utilizado em relatórios oficiais, conferências e 
disciplinas de pós-graduação na área de meio ambiente. Remete a uma abordagem 
ecológica, que vislumbra a água como suporte da vida, valorizando, além das 
necessidades humanas imediatas, a preservação de espécies e ecossistemas aquáticos.4 
Porém, não teve a mesma repercussão da gestão integrada ou da governança da água.  

Após de décadas de uso e inúmeras críticas, a noção de gestão integrada passou 
a incorporar a dimensão ambiental. Assim, o Global Water Partnership a define como 
“um processo que promove o aproveitamento e o gerenciamento coordenado da água, 
do solo e outros recursos, visando maximizar o bem estar econômico e social de 
maneira equitativa, sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais” 
(GWP, 2000: p. 22). Segundo Rogers e Hall (2003), uma tal noção não poderia ser 
colocada em prática sem promover mudanças nos padrões de governança estabelecidos. 
Quais são os pressupostos do último conceito, e quais avanços pode trazer à análise das 
políticas de saneamento e recursos hídricos? 

Embora não haja uma definição consensual, pode-se dizer que as diferentes 
noções de governança convergem para uma visão estratégica do desenvolvimento que 
busca articular o Estado, as empresas e o “terceiro setor” em torno de objetivos e 
projetos comuns. Nesta perspectiva, o conceito de governança envolve formas de 
governar, formular e implementar políticas públicas em que órgãos estatais 
compartilham responsabilidades com agentes privados para enfrentar problemas comuns 
e acomodar interesses conflitantes, por meio de ações coordenadas e arranjos 
cooperativos. Aplicada aos recursos hídricos, teria o mérito de repolitizar a gestão da 
água, retirando dos governos a prerrogativa de tomar decisões unilaterais sobre o tema. 
Mas, segundo Castro (2007), predominaria na literatura internacional uma visão 
tecnocrática da governança da água, que enfatiza o consenso e as parcerias entre os 
atores envolvidos. Contra essa visão, defende uma abordagem politizada, que reconhece 
as disparidades de poder, os conflitos sociais e a crescente incerteza que prevalecem 
neste campo.  

Tendo definido o conceito de governança e discutido sua relevância teórica para 
o gerenciamento dos recursos hídricos, pode-se passar a uma análise de sua aplicação ao 
caso do abastecimento de água da RMSP, cujo foco se encontra no Sistema Cantareira.  

3 Cf. lei estadual nº 7663/91 e lei federal nº 9433/97. 
4 Há também uma abordagem holística, defendida pelo movimento Nova Cultura da Água, que abrange 
os aspectos éticos e culturais relacionados à água como direito humano (Torrecilla & Gil, 2003). 
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Criada pela lei complementar nº 14, em 1973, a RMSP abriga uma população de cerca 
de 20 milhões de pessoas distribuídas entre a capital e outros 38 municípios. A maior 
parte do território e o núcleo principal desta aglomeração estão na bacia do Alto Tietê 
(Fig. 1), que apresenta balanço hídrico desfavorável, por situar-se na zona de 
“cabeceiras”, onde a vazão dos rios é naturalmente reduzida em relação ao curso médio. 

Figura 1: Localização da bacia do Alto Tietê na RMSP 

 
De fato, a crise atual de abastecimento da RMSP não é uma situação conjuntural 

de “estresse hídrico”, pois reflete uma condição estrutural de escassez, haja vista que a 
disponibilidade natural de água no Alto Tietê é inferior a 200 m3 anuais per capita, 
enquanto a demanda já atingia quatro vezes a vazão mínima de estiagem em meados da 
década passada (DAEE, 2006).5 Por outro lado, em 2009, as vazões outorgadas 
alcançavam 206,5% da descarga média anual da bacia (FABHAT, 2013). Assim, a 
RMSP depende da transferência de grandes vazões de água de outras bacias, via mega-
infraestruturas, como o Sistema Cantareira, que permite à Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP) captar até 31m3/s da bacia do Piracicaba. 

Criada em 1973 como uma empresa de economia mista controlada pelo governo 
estadual, a SABESP é o principal prestador de serviços de água e esgotos na bacia do 
Alto Tietê, onde se situam 34 dos 39 municípios da RMSP, incluindo a capital paulista. 
Destes, 29 são atendidos pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM) operado pela 
empresa, que também cuida da distribuição de água em 24 deles, vendendo água tratada 
por atacado aos demais. O SIM é formado por um complexo de oito sistemas produtores 
de água potável, que envolvem estações de tratamento de água (ETA), adutoras de 
grande porte, dezenas de estações elevatórias e centros de reservação, além de milhares 
de quilômetros de redes de distribuição. Com as reversões de água de outras bacias 
hidrográficas, a disponibilidade hídrica destes sistemas, medida pela vazão de referência 
(Q95%), atingia a média de 71 m3/s em 2012 (FABHAT, 2013). A capacidade instalada 
das ETAs, por sua vez, era de 68,2 m3/s em 2010, tendo atingido a produção média de 
67,3 m3/s de água potável naquele ano, distribuídos conforme a tabela abaixo. 
Tabela 1: Capacidade e produção média das Estações de Tratamento de Água do SIM (2010) 

 

5Para a ONU, uma região com menos de 1000 m3 anuais de água per capita já não se encontra mais em 
situação de estresse, mas sim numa condição de escassez hídrica (Ribeiro, 2008, p.62). 
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Fonte: SABESP /PIR (2011) apud FABHT, 2013 

Observa-se que o Cantareira é, de longe, o mais importante sistema produtor de 
água potável da Grande São Paulo, tendo sido responsável, antes da crise, por quase 
metade da água distribuída na metrópole, abastecendo cerca de nove milhões de 
pessoas.  
Planejado pelo governo estadual de São Paulo para suprir a demanda da capital e da 
aglomeração que se formava em seu entorno, com a reversão de grandes vazões de água 
da bacia do Pìracicaba, o Sistema Cantareira teve sua construção iniciada em meados 
dos anos 1960 e concluída no início dos anos 1980. Além de ser a principal fonte de 
abastecimento da RMSP, os reservatórios deste sistema, descrito a seguir, também 
contribuem para abastecer mais de cinco milhões de pessoas nas cidades situadas a 
jusante, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), que abriga a região 
metropolitana de Campinas.  
 

Figura 2: Fluxograma do Sistema Cantareira 

 
Fonte: Relatório de situação da UGRHI 5, 2010. Comitês PCJ, p. 7. 

Com uma área de drenagem de 2.279,5 km2, que abrange territórios de quatro 
municípios mineiros e oito paulistas, o Cantareira é composto por seis barragens 
interligadas por 48 km de túneis e canais, além de uma estação elevatória de alta 
potência (v. fig. 2). Das represas Jaguari-Jacareí, as águas descem por gravidade, 
passando pelas represas Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. A partir da última, já no 
Alto Tietê, a água segue por túneis até a estação elevatória Santa Inês, de onde é 
bombeada 138 metros acima, até a represa Águas Claras, na capital paulista. Deste 
reservatório de segurança, a água desce para a ETA Guaraú, cuja capacidade de 
produção atinge 33 m3/s de água potável. O conjunto das represas Jaguari-Jacareí, 
Cachoeira e Atibainha funciona como um reservatório único, denominado “sistema 
equivalente”, cuja capacidade total de armazenamento de água é de 1.459,52 hm³; deste 
montante, 973,94 hm³ correspondem ao chamado “volume útil” do sistema, cuja água é 
captada por gravidade nos túneis que interligam os reservatórios. Os 485,58 hm³ 
restantes consistem no chamado “volume morto”, situado abaixo dos túneis de captação, 
cuja utilização requer obras, equipamentos e tubulações para bombeamento.  

O Sistema Cantareira teve início com o aproveitamento das águas do rio Juqueri, 
recebendo contribuições posteriores dos rios Atibainha, Cachoeira e Jaguari. Em 1969, 
o Plano Hibrace, elaborado pelo DAEE, fixou a capacidade máxima do sistema em 
33m3/s. Foi essa a vazão outorgada à SABESP pelo Ministério das Minas e Energia em 
agosto de 1974, através da Portaria nº 750, cuja vigência foi fixada em 30 anos. 

Assim, a outorga do Cantareira precisou ser renovada em 2004, mediante ampla 
negociação entre a SABESP e os demais atores implicados: ANA e DAEE, gestores do 

28AvAliAção dA SuStentAbilidAde e GeStão AmbientAl



sistema, e os comitês de bacia hidrográfica do Alto Tietê e PCJ. Mas, desta vez, a 
autorização para a empresa captar água na bacia do Piracicaba foi concedida por apenas 
10 anos, cabendo aos atores observar as condições estabelecidas na Portaria DAEE nº 
1.213/04, entre as quais se destacam: i) pagamento de cobrança por parte da SABESP; 
ii) regras de repartição da água acumulada nos reservatórios do sistema entre as bacias 
PCJ e Alto Tietê, com limites às vazões de retirada baseados em “curvas de aversão ao 
risco”; iii) monitoramento hidrológico conjunto por ANA, DAEE e os comitês de bacia 
mencionados; e iv) investimento da SABESP no aproveitamento de outros mananciais 
para diminuir a dependência da RMSP do Sistema Cantareira. 

A nova licença permite que a SABESP retire até 31 m3/s de água das represas do 
sistema equivalente para abastecer a RMSP, liberando 5 m3/s a jusante para captação 
das bacias PCJ. Por outro lado, prevê vazões mínimas ou primárias, destinadas ao 
abastecimento urbano de cada região: 24,8 m3/s para o Alto Tietê e 3 m3/s para as bacias 
PCJ. Além disso, vazões adicionais poderiam ser alocadas para ambas as bacias por 
meio de créditos acumulados no “banco de águas”: um mecanismo de armazenamento 
virtual do volume não utilizado no período de chuvas para uso no período de estiagem. 
Não sendo explicitamente mencionado na portaria DAEE 1.213/04, o banco de águas 
aparece “camuflado” na variável Z da fórmula estabelecida no anexo III da mesma para 
o cálculo das vazões médias de captação mensal autorizadas para cada bacia. Porém, 
com a “crise hídrica” de 2014, desencadeada pela estiagem mais severa que já atingiu a 
região desde 1930, foram tomadas decisões que colocaram em cheque tanto o banco de 
águas, como a própria renovação da outorga do Sistema Cantareira.  

De fato, dados apresentados no “Encarte especial sobre a Crise Hídrica” que 
acompanha o último relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil publicado 
pela ANA (2015), indicam que a forte queda na pluviosidade da região sudeste 
observada em 2014 caracterizou-se como um fenômeno climático extremo e raro, com 
probabilidade de ocorrência inferior a 1% e tempo de retorno superior a 100 anos. 
Exacerbando tendência que já vinha se manifestando nos anos anteriores, a seca de 2014 
castigou de maneira particularmente severa o estado de São Paulo, prejudicando o 
Sistema Cantareira. Naquele ano, a vazão média anual afluente aos reservatórios do 
“sistema equivalente” atingiu apenas 8,7 m3/s, menor valor já registrado em 84 anos, 
correspondendo a 22% da média histórica do período (39,4 m3/s) e somente 40% da 
vazão média de 1953, até então, o ano mais seco da série. Entretanto, como reconhece a 
ANA (2015), “as causas da crise hídrica não podem ser reduzidas (...) apenas às 
menores taxas pluviométricas verificadas nos últimos anos, pois outros fatores 
relacionados à gestão da demanda e à garantia da oferta são importantes para agravar ou 
atenuar sua ocorrência” (p. 2). No mesmo sentido, podemos dizer que a crise do Sistema 
Cantareira não decorre apenas de condições climáticas adversas, tendo sido bastante 
agravada por decisões políticas e erros cometidos pelos órgãos e autoridades envolvidos 
na sua gestão e operação, tanto na prevenção quanto no enfrentamento da mesma.  

No que tange à prevenção, observa-se que a SABESP não cumpriu 
satisfatoriamente uma das principais condicionantes da outorga de 2004. De acordo com 
o artigo 16 da Portaria DAEE 1.213/04, caberia à outorgada “providenciar, no prazo de 
até 30 meses, estudos e projetos que viabilizassem a redução de sua dependência do 
Sistema Cantareira”. Para atender esta cláusula, em 2006 a Sabesp apresentou ao DAEE 
o Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP (PDAA), com horizonte de 
planejamento de 2025. Porém, na avaliação do DAEE, o PDAA não considerou as 
demandas das Bacias PCJ, mas somente as da Grande São Paulo, não atendendo àquela 
condicionante (ANA/DAEE, 2015, p. 31). Por essa razão, em fevereiro de 2008, foi 
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criado pelo governo estadual, através do Decreto nº 52.748, um Grupo de Trabalho, 
composto pelos titulares das pastas de Economia e Planejamento, de Saneamento e 
Energia (hoje Saneamento e Recursos hídricos) e de Meio Ambiente, com a finalidade 
de propor alternativas de novos mananciais para aproveitamento múltiplo dos recursos 
hídricos da “Macrometrópole”, 6 com prioridade para o abastecimento público, bem 
como diretrizes para otimização dos mananciais atuais e racionalização dos usos da 
água até o horizonte de 2035. O GT elaborou um termo de referência que deu origem ao 
Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista 
(PD-Macro), cujos estudos foram contratados pelo DAEE, mediante licitação vencida 
pela COBRAPE, no final de 2008.  

Depois de ter seus trabalhos interrompidos por quase dois anos, o relatório final 
do PD-Macro foi entregue em outubro de 2013. No sumário executivo deste documento, 
o artigo 16 da Portaria 1213/04 recebe uma interpretação particular, segundo a qual sua 
intenção implícita seria “buscar alívio à situação de ‘estresse hídrico’ nas bacias PCJ”, 
aumentando as vazões disponibilizadas para as mesmas (COBRAPE, 2008, p. 16). Tal 
objetivo poderia ser alcançado por meio de “três medidas não excludentes”: i) redução 
da transferência das águas do Sistema Cantareira para São Paulo; ii) transferência de 
águas de outro manancial para a bacia do Piracicaba (ou Sistema Cantareira); iii) 
construção de reservatórios de regularização na bacia do Piracicaba. De acordo com o 
documento, “a primeira medida não é recomendada (...) por absoluta necessidade de 
água para o suprimento de uma metrópole situada nas cabeceiras das bacias 
hidrográficas, sendo (...) inevitável sua dependência aos mananciais externos” (idem, 
ibidem). Assim, enquanto as outras medidas são contempladas ao menos uma vez nos 
dez arranjos hidráulicos estudados no PD-Macro, todos consideram o Cantareira com a 
produção média de 33m3/s na ETA Guaraú durante todo o horizonte de planejamento.  

Portanto, não surpreende que, passados mais dez anos da primeira renovação da 
outorga do Sistema Cantareira, apesar do PDAA e do PD-Macro, não houve 
investimentos significativos por parte da SABESP ou do governo estadual no 
aproveitamento de mananciais alternativos para aumentar a oferta de água potável à 
RMSP e diminuir sua dependência do Sistema Cantareira. Entretanto, como veremos 
abaixo, no enfrentamento da crise hídrica que atinge as regiões metropolitanas de São 
Paulo e Campinas desde o final de 2013, tanto os órgãos gestores do sistema (ANA e 
DAEE) como a SABESP se viram obrigados a tomar medidas tardias nesta direção.  

Embora não pudessem prever a gravidade da estiagem que atingiria a região 
entre a primavera de 2013 e o verão de 2014, batendo os recordes da seca de 1953, os 
organismos responsáveis pela gestão e operação do Sistema Cantareira já sabiam que o 
mesmo vinha apresentando vazões afluentes muito abaixo da média histórica desde 
2012. Mesmo assim, ANA e DAEE, valendo-se do questionável “banco de águas”, 
desprezaram a metodologia das “curvas de aversão ao risco” para autorizar a SABESP a 
retirar vazões acima dos limites recomendáveis durante um verão excepcionalmente 
seco, levando ao esgotamento precoce do volume útil das represas e à necessidade de 
enfrentar a crise com medidas e obras emergenciais (MPF/GAEMA, 2014, ps. 26 a 32). 
Vejamos como tais atores reagiram à crise na medida em que a mesma se desenrolava. 

Em fevereiro de 2014, por meio da resolução conjunta nº 120, ANA e DAEE 
criam o Grupo Técnico de Assessoramento para a Gestão do Sistema Cantareira 

6 Trata-se de uma macrorregião de 52 mil km2, que abriga cerca de 31 milhões de habitantes, distribuídos 
em 180 municípios, cujo perímetro abrange oito Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
sistema paulista e as quatro regiões metropolitanas do estado de São Paulo (COBRAPE, 2013). 
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(GTAG-Cantareira), formado por representantes destes órgãos, dos comitês de bacia 
PCJ e Alto Tietê, e da SABESP, ao qual caberia monitorar diariamente as condições 
hidrológicas do Cantareira e orientar decisões sobre as vazões a serem retiradas do 
sistema, publicando boletins e recomendando medidas de ajustes semanais. Porém, a 
atuação do GTAG seria tolhida por outras normas, que recentralizaram a gestão do 
sistema em mãos da ANA e do DAEE e incentivaram sua dissolução antecipada (idem, 
p.49-53). 

Somente em março, por intermédio de novas resoluções conjuntas, os 
organismos gestores suspendem o “banco de águas” e a outorga de novas captações nas 
bacias do Cantareira, passando a limitar as retiradas de água do sistema “de forma 
insuficiente e tardia”, ao mesmo tempo em que autorizam a SABESP a iniciar as obras 
para aproveitamento do volume morto das represas. Em abril, suspendem as 
negociações para a renovação da outorga do Sistema Cantareira, que deveria ocorrer em 
agosto, quando prorrogam por mais um ano a outorga vigente desde 2004.  

Enquanto a isso, a atuação da SABESP revela-se hesitante e subordinada aos 
interesses políticos do governo estadual. Assim, em relatório apresentado à ARSESP em 
janeiro de 2014, a empresa sugere um programa de racionamento (rodízio) para “reduzir 
a produção do Sistema Cantareira e evitar o colapso de seus mananciais”.7 Mas tal 
medida seria reiteradamente descartada, “por orientação superior”, nesta e noutras 
ocasiões ao longo do ano, em favor medidas menos impopulares. Neste sentido, já em 
fevereiro, a SABESP lança um programa de descontos de 30% na conta dos usuários 
abastecidos pelo Cantareira cujo consumo fosse reduzido em pelo menos 20% em 
relação à média do ano anterior. Aprovado pela ARSESP, esse desconto seria estendido 
ao conjunto dos clientes da empresa na RMSP e nas bacias PCJ. Cogitada naquele 
momento, a aplicação de uma sobretaxa para o consumo excedente, só viria a ser 
adotada um ano depois. Em paralelo, a empresa executa manobras de redução da 
pressão noturna na rede distribuidora, que evitam o racionamento, mas provocam falta 
d’água em diversos pontos da RMSP; planeja e executa obras emergenciais para 
viabilizar o remanejamento de água entre os sistemas produtores e aliviar a demanda 
sobre o Sistema Cantareira. 

Porém, em meados de maio, com o nível dos reservatórios do Cantareira 
reduzido a 8,2% do volume útil, a SABESP, autorizada pela ANA e o DAEE, começa a 
usar a 1ª cota do volume morto, acrescentando 185,2 bilhões de litros ao sistema. 
Mesmo assim, a estiagem persiste e, a despeito da redução nas vazões de retirada 
autorizada pelos últimos, o nível das represas permanece caindo continuamente. Sem 
poder prescindir da “reserva técnica” ainda disponível no Cantareira, face à 
insuficiência ou demora na conclusão das obras emergenciais e estruturantes em 
execução (v. tabela 2), a SABESP e os gestores do Sistema Cantareira vão precisar 
vencer uma batalha judicial para tanto, ao se tornarem alvo de uma Ação Pública 
conjunta do Ministério Público de São Paulo e do Federal para impedir a utilização da 
2ª cota do volume morto do sistema (MPF/GAEMA, 2014). Apresentada em 6 de 
outubro e acatada no dia 10, por liminar de um juiz de Piracicaba, a ação do MP perde 
seus efeitos seis dias depois, quando a liminar é cassada pelo Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região. Depois disso, com autorização dos gestores, no dia 24/10/2014 a SABESP 
passa a utilizar a 2ª cota da reserva técnica, acrescentando 105 bilhões de litros ao 
sistema. 

7 ARSESP: Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. A mencionada 
proposta integra o Relatório de Gestão MAGG 05/14, citado pelo MPF/GAEMA (2014, p. 45-46). 
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Tabela 2: Principais obras em execução para ampliar o fornecimento de água da SABESP à RMSP  
OBRAS EMERGENCIAIS (2014-2015) 

 Sist. Produtor Início Capacid. 
(m3/s) 

Situação 

Reversão Guaratuba ao 
reservatório Ponte Nova  Alto Tietê Nov./2014 0,5 Concluída 

(jan./2015) 
Bombeamento de água do rio 
Guaió p/ reserv. Taiaçupeba Alto Tietê Fev./2015 1,0 Concluída 

(jun./2015) 
Transferência Rio Grande 
(Billings) Taiaçupeba  Alto Tietê Maio/2015 4,0 

Em execução. 
(previsão: 
set./2015) 

Ampliação da transferência 
Taquacetuba p/ Guarapiranga Guarapiranga 2014 1,0 

Em execução. 
(previsão: 
Dez./2015) 

OBRAS ESTRUTURANTES (2014-2017/18) 

Sist. Produtor São Lourenço São Lourenço Abril/2014 4,7 
Em execução. 

(previsão: 
out./2017) 

Interligação Jaguari-Atibainha Cantareira 2º sem./15 ? 5,13 
Em licitação  
(previsão: 18 

meses) 
Fonte: Adaptado do Relatório CHESS (SABESP, 2015) 
 

CONCLUSÕES 
A crise hídrica desencadeada pela seca extrema de 2014 forçou os gestores e a 

operadora do Sistema Cantareira a adotarem tardiamente medidas que aliviaram a 
demanda da RMSP sobre o mesmo. Com os limites de captação cada vez mais 
restritivos, e obras de interligação e remanejamento de água entre os sistemas 
produtores da Grande São Paulo, o Sistema Cantareira teve queda de 56% na produção 
de água: passou de 33m3/s no início da crise para 14m3/s em março de 2015 (SABESP, 
2015, p. 5). Mesmo assim, operando há mais de um ano no volume morto, continua 
tendo participação fundamental no abastecimento da metrópole, ao fornecer mais de ¼ 
da água potável atualmente consumida na RMSP. 

Ora, a crise no abastecimento de água das regiões metropolitanas de São Paulo e 
Campinas permanece aguda. Apesar das chuvas de 2015 terem sido até aqui maiores do 
que as do primeiro semestre do ano passado, permitindo recuperar a 2ª cota do volume 
morto, o Sistema Cantareira chega ao final de julho com menos água nos reservatórios 
do que havia no mesmo período em 2014: 14,5% em 2015, contra 15,4% em 2014.8 
Nesta situação, ANA e DAEE autorizam pedido da SABESP para retirar mais água do 
sistema, cujo volume armazenado está negativo em 11,4%.9 Justificada por atrasos na 
interligação dos sistemas Rio Grande-Alto Tietê, tal medida pode levar ao esgotamento 
da 2ª cota do volume morto até novembro, comprometendo a recuperação dos 
reservatórios no médio prazo.  

É neste cenário que teve início a 2ª etapa do processo de negociação da 
renovação da outorga do Sistema Cantareira, na qual as partes envolvidas, SABESP e 
comitês das bacias PCJ e Alto Tiête, apresentam suas respectivas propostas aos 
gestores/ outorgantes. Conforme já divulgado na mídia regional, as medidas defendidas 

8 Os dados referem-se ao Índice 2 (volume útil + reserva técnica) e podem ser consultados na internet em:  
http://www2.sabesp.com.br/mananciais/DivulgacaoSiteSabesp.aspx . <acesso em 07/08/2015>. 
9 Dado referente ao Índice 3 (volume armazenado – reserva técnica /volume útil), divulgado pela 
SABESP desde 16/04/2015, por determinação da Justiça (idem, ibidem).  
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pelos comitês PCJ incluem extinguir o banco de águas, revisar os limites de retirada 
com base em curvas de aversão ao risco que considerem a seca de 2014 e, ainda, dobrar 
a vazão de água destinada à região. A última medida, à qual devem se opor a SABESP e 
o comitê de bacia do Alto Tietê, fortalece uma diretriz já presente na outorga anterior: a 
redução da dependência da RMSP do Cantareira.  

Tal diretriz não é apenas uma demanda legítima da região de Campinas e 
Piracicaba, mas também uma medida necessária à própria segurança hídrica da Grande 
São Paulo. A experiência de Melbourne (Austrália) com a “seca do milênio” 
demonstrou ser necessário diversificar os mananciais de abastecimento das grandes 
cidades para torná-las mais resilientes às incertezas climáticas (TOLEDO, 2015).  
Mas a crise hídrica atual extrapola o Cantareira. Por isso, concluo com as palavras da 
arquiteta Marussia Whately (2015): 

Estamos no segundo ano da crise da água ... Nesse período, 
aprendemos que a situação é resultado da combinação de um evento 
climático extremo com problemas históricos de gestão ... Aprendemos 
também que a falta de transparência e de participação contribuem para 
agravar o problema. O desafio agora é entender que a superação de 
uma crise dessa dimensão dependerá da nossa capacidade de somar 
esforços de todos os níveis de governo e da sociedade para construir 
"uma nova cultura de cuidado com a água". ...  
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 Resumo: Os campi universitários são similares a pequenas cidades, e são responsáveis pela geração de 
alta quantidade e diversidade de resíduos devido à suas diferentes atividades de ensino, pesquisa, 
alimentação, mobilidade e moradia. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é discutir a 
aplicabilidade das exigências dadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS na gestão de 
resíduos sólidos pelas prefeituras de campi universitários e realizar um estudo de caso utilizando o 
campus de São Carlos da Universidade de São Paulo. Para execução deste trabalho foram utilizadas as 
metodologias de pesquisa por meio de entrevistas, survey, e estudo de caso no campus USP-São Carlos. 
Como resultados, observou-se que a resposta da USP frente às exigências da PNRS veio na forma de 
processo de institucionalização da sua Gestão de Resíduos Sólidos através da Política de Resíduos 
Sólidos da USP; há exigências propostas pela PNRS que são de responsabilidade da prefeitura 
municipal, o que remete a discussão de que a universidade não pode ser gerida como ilha, além de que 
suas ações devem transpor os muros do campus e influenciar a sociedade. A tradução da PNRS para o 
contexto local de um campus universitário deve considerar peculiaridades próprias de instituições de 
ensino, pesquisa e extensão, de modo a construir um processo de aprendizado e melhoria continuada, 
inserindo os desafios da gestão de resíduos nas atividades fins da universidade, constituindo-se num 
laboratório dinâmico de boas práticas.    
Palavras chave: Campus sustentável; gestão de resíduos sólidos; sustentabilidade na universidade.  

Abstract: College campuses are similar to small towns, and are responsible for generating a high amount 
and diversity of waste due to their various teaching, research, food, mobility and housing, also has 
pivotal role in the sustainability discussion. In this perspective, the objective of this paper is to discuss 
the applicability of the requirements given by PNRS in solid waste management by municipalities of 
college campuses and conduct a case study using the campus of São Carlos, University of Sao Paulo. 
For this assignment the methodologies of research were conducted through interviews, surveys and a 
case study in the USP-São Carlos campus. As results, it was observed that the response of USP forward 
the requirements of PNRS came in the form of the institutionalization process of its Solid Waste 
Management by USP Solid Waste Policy; there are requirements proposed by PNRS that are of 
responsibility of the municipal government, which brings the discussion that the university cannot be 
managed as an island, and that his actions must transpose the walls of campus and influence society. 
The translation of PNRS to the local context of a university campus should consider peculiarities of 
educational institutions, research and extension, in order to build a learning and continuous improvement 
process, inserting the challenges of waste management in end activities of a University, becoming a 
dynamic laboratory of best practice.  
Keywords: Sustainable Campus; solid waste management; sustainability at the University. 

 

 

                                                 
1Rodrigo.mart@usp.br; 2tmalheiros@usp.br; 3mendizabal@sc.usp.br, 4mpyoshii@usp.br; 
4tiagocetrulo@gmail.com 

35AvAliAção dA SuStentAbilidAde e GeStão AmbientAl



1. Introdução  
  
A discussão sobre sustentabilidade é tida como critério chave para elaboração e 

execução de políticas que tenham como metas a promoção de equidade e justiça social, 
eficiência na utilização dos recursos naturais e prosperidade econômica, prezando pelo bem 
estar da sociedade atual, sem comprometer as gerações futuras (LUKMAN;  
GLAVIČ, 2006; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008; LOZANO et al., 2013). Ainda, 
a inserção da sustentabilidade nas atividades diárias e tomada de decisão tem ganhado força nas 
últimas décadas como resposta a pressão negativa sobre o meio onde as ações antrópicas se 
inserem, como o crescimento da geração e destinação inadequada de resíduos sólidos (LIM; 
HAMILTON; JIANG, 2015).  

Nesta perspectiva, em 2005, a geração de resíduos sólidos domiciliares na América do 
Sul era de 1,1 Kg/hab./dia (HOORNWEG; BHADA-TATA; 2012, pag.  
09), no Brasil, no ano de 2012, era de 1,04 Kg/hab./dia, na região sudeste, este valor era de 0,88 
Kg/hab./dia (ABRELPE, 2013, pg. 28), na cidade de São Carlos, no ano de 2010, era de 1,15 
Kg/hab./dia (CETESB, 2011, pag. 61). No âmbito das universidades, provenientes de suas 
atividades de ensino e pesquisas, a geração de resíduos é alta e diversificada (MASON; 
OBERENDER; BROOKING, 2004; ARMIJO DE VEGA; OJEDA BENÍTEZ; RAMÍREZ 
BARRETO, 2008; SMYTH; FREDEEN; BOOTH, 2010; BALDWIN; DRIPPS, 2012;).  

A estratégia de resposta do Brasil frente à problemática de resíduos sólidos surge com o 
marco legal da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), (BRASIL, 2010) 
pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. A PNRS inova trazendo o conceito de Padrões 
sustentáveis de produção e consumo, em seu Artigo 3º, parágrafo XIII, que visa “a produção e 
consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir 
melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 
necessidades das gerações futuras”. E de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em seu Artigo 
3º, Inciso XI, definindo como um “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 
social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010). Esta política, ainda, postula a elaboração, por parte de 
prefeituras, dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que 
institui uma série de exigências aos municípios para adequarem sua gestão a fim de mitigar a 
problemática de geração em demasia, fomentar processos de produção mais limpa e de 
reciclagem, bem como, destinação adequada de seus resíduos.   

Tem-se uma Política Nacional, no entanto, para que ela seja executada com sucesso, 
vários atores estão inseridos neste contexto de execução, um exemplo é a universidade. O 
consumo, dentro dos campi universitários, de água, energia, e principalmente, a geração, 
utilização e disposição de resíduos e materiais com potencial de reuso e reciclagem, utilizados 
em seus processos operacionais, têm influencia direta na qualidade do ar, solo, e água, causando 
impactos diretos na saúde pública (CLARKE; KOURI, 2009). (ALSHUWAIKHAT; 
ABUBAKAR, 2008).   

Assim, as universidades, que replicam pequenas cidades (ALSHUWAIKHAT; 
ABUBAKAR, 2008), devem adequar suas ações diárias frente às exigências propostas pela 
PNRS através de uma gestão integrada de seus resíduos sólidos, que são produzidos em grande 
quantidade e diversidade, disseminando através de suas práticas de ensino, pesquisa, extensão, 
e gestão uma cultura que caminhe sob a perspectiva das lentes de sustentabilidade (BALDWIN; 
DRIPPS, 2012; LEVY; MARANS, 2012. Ainda, as universidades, responsáveis por produzir 
recursos humanos e consumindo recursos naturais, devem assumir o papel de agentes 
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facilitadores de ações de dentro da sociedade (MASON, 2005; LUKMAN; GLAVIČ, 2006; 
NOMURA, 2009), fomentando uma gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos, 
funcionando como modelo para a municipalidade e empresas privadas.   

Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é discutir a aplicabilidade das exigências 
dadas pela PNRS na gestão de resíduos sólidos pelas prefeituras de campi universitários e 
realizar um estudo de caso utilizando o campus de São Carlos da Universidade de São Paulo 
(USPSC).  

  
2. Metodologia  

  
A pesquisa utilizou uma abordagem descritiva-qualitativa para descrever as atividades, 

procedimentos e interações relacionados com a Gestão de Resíduos Sólidos da Universidade de 
São Paulo, campus São Carlos (USP-SC), de acordo com as exigências da PNRS. O conteúdo 
do trabalho apropria-se de dados provenientes de pesquisas bibliográficas e documentais e 
entrevistas. As metodologias utilizadas foram as seguintes, para as entrevistas utilizou-se 
Thiollent (2005) e Pinsonneault e Kraemer (1993) estudo de caso utilizou-se Gil (2007).  

Para o entendimento do funcionamento dos processos de gestão de resíduos da USP-SC, 
os pesquisadores analisaram o Inventário de Resíduos da USP-SC elaborado por Schalch (2010) 
e seu Núcleo de Estudo e Pesquisa em Resíduos Sólidos (NEPER). Com base neste Inventário, 
os pesquisadores puderam averiguar como se davam os processos de geração, manejo e 
disposição final de todos os resíduos gerados pela USPSC. Além disso, foram realizadas 
entrevistas com atores chaves na gestão de resíduos da universidade, estas entrevistas ocorreram 
dentre os meses de setembro e outubro de 2014. As entrevistas foram realizadas com intuito de 
descrever os procedimentos relativos à gestão dos resíduos no campus da USP de São Carlos. 
A partir das entrevistas, foi possível preencher diversas lacunas existentes no inventário.  

Este inventário conta com um diagnóstico que traz aspectos relacionados à temática de 
resíduos da USP –São Carlos, onde, os autores trazem informações sobre os tipos de resíduos 
gerados, legislação, quantidade, alocação e destinação final, explicitando quem era o 
responsável, prefeitura ou empresas privadas. Este documento foi traduzido em um flowchart 
que mostrava desde a fonte de geração, a legislação sob qual o resíduo estava alocado, alocação 
e destinação final. Este flowchart foi impresso e levado às entrevistas com os atores chave do 
processo de gestão, onde, estes atores foram questionados quanto à atualidade dos dados do 
questionário. Em alguns casos os dados dos processos do Inventário estavam desatualizados, 
ou não continham todas as informações e as entrevistas foram uma etapa chave para preencher-
se estas lacunas. A etapa das entrevistas foi um fator primordial para a verificação da pratica e 
da aplicação dos processos documentados levantados.  

3. Resultados e discussões  
Os pesquisadores descreveram a realidade da USP-SC com o base no que é exigido pelos 

PGIRS da PNRS.  
Tabela 1: Check-list das exigências propostas pela PNRS e descrição das atividades, de 

acordo com o diagnóstico da gestão de resíduos sólidos da USP-SC.   
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Marco legal   Descrição da USPSC  Responsabilidade 

de gerenciamento e 
disposição final  

Observações  Avaliação  

 Diagnóstico  da  situação  dos  
resíduos sólidos   

 Art.  19,  
Parágrafo  
I  

A USP-SC conta com um Inventário 
 de  geração, disposição e 
destinação final dos resíduos 
produzidos na  
universidade  

USP  

O diagnóstico não possui periodicidade 
anual.  

●  

Identificação de áreas favoráveis para 
 disposição  final 
ambientalmente  adequada 
 de rejeitos  

 Art.  19,  
Parágrafo  
II  

Responsabilidade  do 
Diretor do município  

Plano  Prefeitura  
Municipal de São 
Carlos  

---  

○  

Identificação das possibilidades de 
implantação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas com 
outros Municípios, considerando, nos 
critérios de economia de escala, a 
proximidade dos locais estabelecidos 
e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais  

 Art.  19,  
Parágrafo  
III  

Responsabilidade  do 
Diretor do município  

Plano  

Prefeitura  
Municipal de São  
Carlos  

---  

○  

Identificação dos resíduos sólidos e 
dos geradores sujeitos a plano de 
gerenciamento e ações de  
Logística Reversa  

 Art.  19,  
Parágrafo  
IV  

Realizado pelo Inventário de 
Resíduos da USP-São Carlos  

USP  

Hoje a USP conta com um programa 
de recolhimento de pilhas, estão 
espalhados por diversos locais do 
campus, uma vez que estes 
recipientes estão cheios, um agente 
as coleta e leva para supermercados, 
que fazem o processo de logística 
reversa. Não há política institucional 
para a logística reversa de lâmpadas   

○  
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Procedimentos operacionais e 
especificações mínimas para 
disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos (resíduos 
químicos e biológicos)  

 Art.  19,  
Parágrafo  
V  

O tratamento de resíduos químicos 
e biológicos da USPSC são de 
responsabilidade pelo  
 Laboratório  de  Resíduos  
Químicos, onde, existem ações de 
recuperação de solventes, bem 
como, destinação adequada de 
resíduos para incineração, as 
empresas que realizam este 
processo retornam ao laboratório 
um documento comprovando o 
descarte adequado do rejeito.  

USP;  Prefeitura 
Municipal de São 
Carlos e Empresas  
Terceirizadas  

Alguns laboratórios não confiam nos 
solventes recuperados pelo LRQ, 
estes laboratórios preferem comprar 
novos, o que é uma fragilidade do 
sistema de financiamento público.  O 
LRQ dá preferencia de recuperação a 
grandes laboratórios, obrigando os 
pequenos laboratórios a possuírem 
um sistema de recuperação próprio.  

●  

Indicadores de desempenho 
operacional e ambiental dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos  

 Art.  19,  
Parágrafo  
VI  

A limpeza das três áreas da USP-
SC  é  realizada  por 
empresa terceirizada e não conta 
com  Indicadores  de  
Desempenho  

Empresa  
Terceirizada  

---  

○  

Regras para o transporte e outras 
etapas do gerenciamento de  
resíduos sólidos  

 Art.  19,  
Parágrafo  
VII  

O transporte de parte dos resíduos é 
realizado pela prefeitura de São 
Carlos, todo o volume coletado é 
enviado ao aterro sanitário da 
cidade; Resíduos perigosos são 
transportados por empresas 
especializadas e os recicláveis são 
destinados às cooperativas para 
triagem. Pilhas e baterias  

Prefeitura  
Municipal de São 
Carlos e Empresas  
Terceirizadas  

---  

◎  
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  são coletadas por empresas 
específicas. No entanto a 
destinação final destes resíduos 
não é transparente.  

  

Definição das responsabilidades 
quanto à sua implementação e 
operacionalização  

Art.  19,  
Parágrafo  
VIII  

A Política de Resíduos Sólidos 
da USP indica que os cada 
Instituto deverá compor um 
Conselho para gerir seus 
resíduos, descentralizando a 
tomada de decisão das  
prefeituras e reitoria  

USP;  Institutos; 
Museus  

---  

◎  

Programas e ações de educação 
ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização 
e a reciclagem de resíduos sólidos;   

Art.  19,  
Parágrafo  
X  

deste programa é o Guia prático 
para minimização e 
gerenciamento de resíduos - 
USP São Carlos.  
Além disso, conta também com 
o Programa PAP (Pessoas que 
Aprendem Participando), que 
visa incorporar os princípios e  

USP  ---  ●  

Programas e ações de capacitação 
técnica  voltados  para 
 sua implementação  e  
operacionalização  

Art.  19,  
Parágrafo  
IX  

Existem programas como o USP-
Recicla, que atua, desde 1995 
 em  São  Carlos, 
 na Educação  ambiental 
 para minimização de produção 
de resíduos  e  redução 
 de desperdício, um dos 
produtos  

-
-
-  
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  práticas sustentáveis na gestão 

universitária, servindo de exemplo 
para os estudantes e para a 
sociedade em geral.  

   

Programas e ações para a 
participação dos grupos 
interessados, em especial das 
cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda, se houver  

Art.  19,  
Parágrafo  
XI  

Na USP-SC tem-se os programas 
de extensão que tratam de Resíduos 
Sólidos: O programa CDCC, cujo 
foco das atividades desenvolvidas 
do Centro de Divulgação Científica 
e Cultural são os alunos e 
professores do ensino médio e 
fundamental. E, implantado no 
Campus em 1997, o Projeto 
Pequeno Cidadão que atende 220 
crianças de famílias de baixa renda 
de São Carlos, com diversas 
atividades culturais e educativas.  

USP  

---  

●  

Mecanismos para a criação de 
fontes de negócios, emprego e 
renda, mediante a valorização dos 
resíduos sólidos  

Art.  19,  
Parágrafo 
XII  

Já consta, em minuta, que será 
instituído pela Política de Gestão 
de Resíduos da USP  USP  

---  

◎  

Sistema de cálculo dos custos da 
prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos  

Art.  19,  
Parágrafo  
XIII  

Os resíduos produzidos na USPSC 
que são encaminhados diretamente 
ao aterro sanitário não geram ônus. 
Porém, para o tratamento dos 
resíduos químicos e biológicos que 
precisam ser incinerados em  

Prefeitura  
Municipal de São  
Carlos e Empresa 
Terceirizada  de  
Incineração  

---  

●  
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  empresa terceirizada, o custo é 

coberto pelo próprio laboratório, 
que obtém financiamento de 
fontes de fomento à pesquisa e 
iniciativa privada  

   

Metas de redução, reutilização, 
coleta seletiva e reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos 
encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada  

Art.  19,  
Parágrafo  
XIV  

Já consta, em minuta, que será 
instituído pela Política de  
Gestão de Resíduos da USP  

USP  

---  

◎  

Descrição das formas e dos limites 
da participação do poder público 
local na coleta seletiva e na 
logística reversa, e de outras ações 
relativas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos  

Art.  19,  
Parágrafo  
XV  

Já consta, em minuta, que será 
instituído pela Política de  
Gestão de Resíduos da USP  

USP  

---  

◎  

Meios a serem utilizados para o 
controle e a fiscalização, no 
âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos  

Art.  19,  
Parágrafo  
XVI  

Já consta, em minuta, que será 
instituído pela Política de  
Gestão de Resíduos da USP  USP  

---  

◎  

Ações preventivas e corretivas a 
serem praticadas, incluindo 
programa de monitoramento  

Art.  19,  
Parágrafo  
XVII  

Já consta, em minuta, que será 
instituído pela Política de  
Gestão de Resíduos da USP  

USP  
---  

◎  
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Identificação dos passivos 
ambientais relacionados aos 
resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas 
medidas saneadoras  

Art.  19,  
Parágrafo  
XVIII  

Realizado pelo Inventário de 
Resíduos da USP-São Carlos  

USP  

---  

◎  

Periodicidade de sua revisão, 
observado prioritariamente o 
período de vigência do plano 
plurianual municipal.  

Art.  19,  
Parágrafo 
IXX  

Já consta, em minuta, que será 
instituído pela Política de Gestão 
de Resíduos da USP  USP  

---  

◎  

Legenda: Avaliação da efetividade das ações: Cumpre com as exigências ●; Está se adequando ◎; Não cumpre com as exigências ○.  
  

 Fonte:  Tabela  elaborada  pelo  autor  com  dados  da  Lei  12.305  e  pesquisa  de  campo 
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3.1 Percepções do estudo de caso  
  
Muitas das exigências propostas pela PNRS são de responsabilidade da prefeitura 

municipal, isso ressalta a discussão de que a universidade não pode ser tomada como ilha, suas 
ações devem transpor os limites da academia e influenciar a sociedade. Ainda, a universidade 
tem papel pivô na disseminação de exemplos de melhores práticas de sustentabilidade, 
carregando a responsabilidade de incrementar a sensibilização cultural e conhecimento dos 
indivíduos, bem como, propor inovações tecnológicas e ferramentas a fim de direcionar a 
sociedade a um desenvolvimento sustentável. Elas têm a responsabilidade de atuar na educação, 
pesquisa, propondo inovação tecnológica a fim de otimizar e encaminhar soluções eficazes para 
a destinação dos resíduos, elaboração de políticas, disseminação de informações e integração 
da comunidade externa a fim de criar um futuro igualitário e sustentável (CORTESE, 2003).  

Como resposta às exigências da PNRS, a USP busca institucionalizar sua Gestão de 
Resíduos Sólidos através da do Plano de Resíduos Sólidos (PRS-USP) que é uma proposta que 
está sendo elaborada pela Superintendência de Gestão Ambiental (SGA), uma iniciativa da 
Reitoria da USP. Uma das primeiras ações da SGA foi à elaboração da Política de Resíduos 
Sólidos da USP, que criou um comitê que conta com diversos professores, técnicos e 
advogados. As reuniões aconteciam periodicamente, principalmente no campus da USP – 
Piracicaba. O PRS-USP toma como premissa as instituições da PNRS, adequando-se às 
realidades universitárias de cada campus. Uma das iniciativas propostas pelo PRS-USP é a 
descentralização do gerenciamento de resíduos, onde, todas as Unidades, Museus, Órgãos de 
Integração, Órgãos Complementares e Prefeituras dos campi, deverão elaborar seus Planos de 
Gerenciamento de Resíduos.  

Atualmente há um grupo de trabalho da SGA discute especificamente a o tem de 
Resíduos dos campi. O Grupo de Trabalho de Gerenciamento de Resíduos (GT Resíduos) tem 
como objetivo estruturar as diretrizes de gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos perigosos 
dentro da Universidade de São Paulo. Tem, ainda, como premissa que as unidades serão 
executoras de tais diretrizes de acordo com suas as especificidades.   
O GT Resíduos tem desenvolvido esforços para:  
1) Conhecer a diversidade de resíduos através de um mapeamento e construção de uma matriz 

de resíduos;  
2) Resgatar as diretrizes que já existem dentro dos campi;  
3) Elaborar um diagnóstico da situação atual dentro das unidades;  
4) Delimitar a partir do nome do grupo de trabalho para “Grupo de trabalho de Resíduos 

Sólidos e Líquidos perigosos” deixando a parte de efluentes e água para outra comissão que 
aborde questões mais específicas e seja representada por especialistas da área.  

  
4. Conclusões  
  

Verifica-se o crescimento urbano desordenado, com isso, o acréscimo na geração de 
resíduos e sua destinação inadequada, são necessárias, então, medidas para mitigar o impacto 
socioambiental negativo para este momento de crise.   

O Brasil, frente aos impactos gerados pelos resíduos sólidos, tem apresentado como 
resposta a PNRS, que postula a redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, bem 
como, institui padrões de produção e consumo sustentáveis. No entanto, para que esta política 
seja implementada, é necessária a ação de diversos atores, como municípios e universidades, 
bem como, o diálogo constante entre estes atores.  
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A carga de geração de resíduos sólidos nas universidades, assim como nas cidades, é 
diversificada. Percebe-se a semelhança entre os campi universitários e pequenas cidades por 
meio das diversas atividades decorrentes de ensino, pesquisa, extensão e gestão, executadas 
pelas universidades. Assim, as universidades também devem atender às promulgações 
propostas pela legislação brasileira sobre resíduos sólidos.  

Um fator chave para o sucesso da promulgação e funcionalidade da política de resíduos 
da USP são os diversos stakeholders da universidade, dada à transversalidade, do tema 
sustentabilidade e da universidade, que deverão basear-se em pessoas comprometidas ou, no 
mínimo, não resistentes à mudança de paradigmas. Contando com políticas que fomentem a 
inserção da sustentabilidade, com uma estrutura institucional e funcional, integradora de 
processos e objetivos que insiram cultura e valores relacionados à sustentabilidade, e capaz de 
refletir mudanças de paradigma, da Reitoria e prefeitura à sala de aula e para fora dos muros da 
universidade.   

Percebe-se que todas as exigências propostas pela PNRS são cumpridas pela minuta da 
PGRS da USP, claro, adequando-as à realidade de uma universidade.   

A tradução da PNRS para o contexto local de um campus universitário deve considerar 
peculiaridades próprias de instituições de ensino, pesquisa e extensão, de modo a construir um 
processo de aprendizado e melhoria continuada, ou seja, inserir os desafios da gestão de 
resíduos nas atividades fins da universidade, constituindo-se num laboratório dinâmico de boas 
práticas.    

  
5. Apoio Financeiro  
  
Os pesquisadores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e  
Tecnológico (CNPq/MCTI) pelo apoio financeiro através do processo 165627/2014-0; 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP (FAPESP) Processo No. 2013/00141-3 
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Resumo: Com o objetivo de elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Químicos e 
Biológicos gerados no Laboratório de Diagnóstico de Parasitoses, um dos laboratórios de 
pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM) da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), no Estado de Minas Gerais, pretende-se identificar e caracterizar todo o 
tipo de resíduo nele gerado. Assim feito, esse plano será apresentado à toda equipe docente e 
discente do instituto para melhor manejo de seus resíduos, relacionando não só a parte 
ambiental mas também a parte da saúde humana. 
Palavras-chave: resíduos; saúde pública; meio ambiente; laboratório. 
 
Abstract: In order to elaborate a Chemical and Biological Management Plan of wastes 
generated in the Laboratory for Parasitological Diagnosis, one of the research laboratories of 
the Institute of Biomedical Sciences (ICBIM) of the Federal University of Uberlândia, State 
of Minas Gerais, will be identified and characterized all types of residues generated in the 
laboratory. When done, this plan will be presented to all teaching staff and students of the 
institute to better manage their waste, encompassing not only environmental but also human 
health areas. 
Keywords: waste; public health; environment; laboratory. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos é um dos maiores desafios enfrentados pela sociedade moderna, 
e o seu descarte inadequado é capaz de colocar em risco os recursos naturais e a qualidade de 
vida da população (BRASIL, 2006). A segregação, descarte e tratamento dos Resíduos de 
Serviço de Saúde (RSS) enfrenta limitações financeiras e falta de pessoal qualificado e 
capacitado (BRASIL, 2006), sendo que os RSS são gerados em Serviços de Saúde (SS), de 
assistência à saúde humana ou animal, quer mesmo de ensino e pesquisa na área de saúde 
(BRASIL, 2006). 

Os RSS são todos aqueles resultantes de atividades exercidas em estabelecimentos de 
assistência à saúde humana ou animal (BRASIL, 2006). Esses resíduos geralmente 
necessitam de processos diferenciados no seu manejo, podendo exigir ou não tratamento 
quanto à sua disposição final (BRASIL, 2011). Assim, sangue, fezes, produtos químicos, 
agulhas, microponteiras, embalagens, produtos químicos vencidos são todos exemplos de 
RSS e podem representar riscos à saúde e ao meio ambiente, e para serem manuseados ou 
segregados, o gerador deve estar usando ou fazendo uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) ou Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC), recomendados pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e pela 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), bem como conhecer e ter acesso às 
                                                
1 adolfofts@gmail.com; 2 mcsopelete@icbim.ufu.br 
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Fichas de Informação de Produtos Químicos (FISPQ) (ABNT, 2009). 
Para que o descarte dos resíduos seja feito de forma adequada é necessária a elaboração 

de um Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) (BRASIL, 
2004), que irá tratar do manejo dos resíduos sólidos, desde a geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte e disposição final, bem como as ações 
de proteção ao meio ambiente e à saúde pública (BRASIL, 2004). 

O gerenciamento dos RSS visa à proteção dos trabalhadores e do meio ambiente por 
minimizar a produção de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro aos resíduos 
gerados. Para que o descarte dos resíduos seguro é preciso considerar as características e os 
riscos dos resíduos e os princípios de biossegurança durante todas as etapas (segregação, 
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final) (BRASIL, 2006). 

Muitos produtos vencidos e embalagens primárias de produtos químicos devem 
retornar ao fornecedor/fabricante por logística reversa. Na logística reversa ou logística verde 
ou de retorno, o retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo é feito pelo usuário final e 
termina no fornecedor. No pós-consumo da logística reversa, os produtos podem seguir 
diferentes canais, como reuso, desmanche, reciclagem e disposição final (LEITE, 2003). As 
embalagens inclusive de produtos químicos também são RSS e podem representar riscos à 
saúde e ao meio ambiente. Na perspectiva da logística, as embalagens têm como objetivos 
utilidade, eficiência de manuseio, proteção contra avarias e comunicação (BOWERSOX; 
CLOSS, 2007), tendo importância também na proteção das pessoas e meio ambiente. 

Ao manusear produtos químicos ou ao segregá-los, o gerador deve estar usando ou 
fazendo uso dos EPI ou EPC. Para se saber qual (is) equipamentos são recomendados para o 
manuseio de um dado produto químico é importante ter acesso às FISPQ e seguir as 
recomendações do SESMT e da CIPA, esta última quando existir, que são responsáveis por 
recomendar ao empregado e empregador quais EPI e EPC são necessários utilizar diante dos 
riscos existentes à saúde dos indivíduos e ao cuidado ao meio ambiente (BRASIL, 1978). 
Reconhecer o risco que o trabalhador está sujeito ao exercer suas atividades laborativas 
significa identificar quais os possíveis fatores ou situações que possam provocar dano à sua 
saúde (físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes) (BRASIL, 1994). Como os 
laboratórios de pesquisas são locais de formação de recursos humanos faz-se fundamental o 
conhecimento, as discussões e as ações integradas voltadas a questão dos resíduos por eles 
gerados, constituindo assim mais um ambiente onde efetivamente pode-se desenvolver a 
cidadania.  

A segregação e o descarte corretos dos resíduos sólidos oriundos das atividades 
desenvolvidas nos laboratórios, seguindo normas vigentes além de reduzir os agravos à saúde 
de seus usuários também é importante na prevenção de agravos à saúde da comunidade em 
geral e do meio ambiente (ABRELPE, 2013). Assim, planos de gerenciamento de resíduos 
levam a decisões que constituirão ações importantes a serem executadas pelas comunidades 
técnicas e acadêmicas usuárias de SS, especialmente em ambiente universitário.  

O Laboratório de Diagnóstico de Parasitoses que será foco deste estudo, é um dos 
laboratórios de pesquisa do ICBIM da UFU, tendo coordenação de um professor da área e 
apoio de um técnico de ensino superior. No local, diversas de diagnóstico são realizadas 
empregando reagentes químicos e materiais biológicos de pacientes humanos, como fezes, 
sangue e saliva, possivelmente infectados com agentes infecciosos. 

Portanto, com esse projeto pretende-se elaborar um plano de gerenciamento de resíduos 
químicos e biológicos no Laboratório de Diagnóstico de Parasitoses, do ICBIM da UFU, 
bem como: 

• Identificar os resíduos sólidos, químicos e biológicos gerados no laboratório;  
• Pesquisar e organizar as FISPQ dos produtos químicos utilizados e armazenados no 
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local; 
• Pesquisar e organizar os equipamentos de proteção de uso individual e coletivo mais 

apropriados e presentes no laboratório para manuseio dos resíduos e buscar 
informações sobre a obtenção de outros mais indicados junto ao SESMT;  

• Propor e executar treinamento específico referente à redução de riscos ambientais e à 
saúde dos usuários do laboratório junto à coordenação, técnicos e acadêmicos 
frequentadores; 

• Pesquisar, redigir e propor plano de gerenciamento de resíduos químicos e biológicos 
à coordenação do Laboratório de Diagnóstico de Parasitoses. 

 
2. METODOLOGIA 
2.1 Identificação e caracterização do Laboratório de Diagnóstico de Parasitoses  

O Laboratório de Diagnóstico de Parasitoses do ICBIM que será foco de estudo está 
localizado no Campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia, bloco 4C - 239. 
Ele é utilizado nas atividades de pesquisa de cursos da graduação e pós-graduação da UFU. 

Através de visitas ao local, serão avaliados mobiliário do local, a presença de EPI e 
EPC necessários para as atividades nele realizadas, como por exemplo extintores, e lava-
olhos e recipientes adequados à segregação e descarte de resíduos. 
 
2.2. Identificação de produtos químicos e resíduos utilizados e gerados no laboratório  

Através de pesquisa nos arquivos e armários do Laboratório de Diagnóstico de 
Parasitoses será feito levantamento dos produtos químicos armazenados e utilizados no 
laboratório. Em seguida, serão buscadas junto à técnica responsável pelo laboratório as 
FISPQ dos produtos para consulta, sendo que adicionalmente serão pesquisadas outras que 
tenham conteúdo mais adequado em relação a disposição final dos resíduos. Literatura 
técnica e a legislação ambiental, federal, estadual e municipal também serão pesquisadas 
(BRASIL, 2006; BRASIL, 2010; FEAM, 2008) para a elaboração do plano de gestão de 
resíduos para o laboratório.  
 
2.3. Identificação de resíduos biológicos gerados no laboratório  

Através de entrevistas com usuários e técnica responsável pelo Laboratório de 
Diagnóstico de Parasitoses será feito levantamento dos materiais biológicos utilizados nas 
técnicas executadas no laboratório, quanto ao volume ou massas desses resíduos, 
possibilidade de estarem contaminados com agentes infecciosos, o grau de risco destes 
agentes e as técnicas usuais utilizadas pela equipe na descontaminação e descarte dos 
resíduos e frascos que acomodam estes materiais. Todas as entrevistas serão registradas e 
posteriormente, quadros serão criados para a sistematização dos dados levantados. 
 
2.4. Identificação e organização dos EPI e EPC do laboratório  

A identificação dos EPI e EPC presentes no Laboratório de Diagnóstico de 
Parasitoses e a pesquisa dos mais indicados e possíveis de serem adquiridos junto ao SESMT 
serão importantes para adequar as técnicas corretas ao manuseio, segregação e descarte dos 
RSS gerados no laboratório. Junto à literatura técnica ambiental, FISPQ e mesmo aos 
técnicos do SESMT serão buscadas informações para a execução e treinamento quanto às 
técnicas de correto manuseio, segregação e descarte dos RSS, caso sejam necessárias, 
buscando a prevenção e redução de riscos ao meio ambiente, à saúde dos usuários do 
laboratório e à comunidade. Todas as informações obtidas serão registradas e posteriormente, 
organizadas em texto ou quadros para elaboração de um plano específico do laboratório.  
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2.5. Elaboração de plano de gerenciamento de resíduos químicos e biológicos  

Após identificação dos resíduos químicos e biológicos gerados no Laboratório de 
Diagnóstico de Parasitoses, pesquisa e organização das FISPQ, bem como pesquisa quanto 
ao uso de EPI e EPC será redigido o plano de gerenciamento de resíduos próprio do 
laboratório, envolvendo plano de ações com enfoque principal na segregação dos RSS 
(CONAMA, 2005; VENTURA, 2009). Nele haverá descrições quanto a coleta, neutralização 
e segregação de resíduos químicos líquidos, sugestões quanto à criação de etiquetas nas 
bombonas de segregação de acordo com o proposto por Cunha (2001). Ao final, o plano será 
apresentado aos usuários, coordenador e técnico do laboratório e disponibilizado em cópia 
impressa e digital em local de fácil acesso a todos.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 Pretende-se obter como resultados: (1) a caracterização das atividades e dos resíduos 
produzidos e (2) a análise não só do sistema de gestão dos resíduos mas também quanto à 
biossegurança no Laboratório de Diagnóstico de Parasitoses. Nossas propostas apresentadas 
no plano, serão comparadas com as de outros pesquisadores (CUNHA, 2001; NAIME; 
SARTO; GARCIA, 2004), com objetivo de promover reflexões quanto às boas prática de 
Planejamento na Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) (ABRELPE, 2013) para que a 
comunidade acadêmica possa participar efetivamente do manejo dos resíduos por ela gerada. 

Pretende-se que o projeto final desperte nos usuários do local a importância de se 
fazer o manejo correto dos resíduos, bem como permitir o desenvolvimento de metodologias 
adequadas ao perfil dos resíduos gerados no local, levando em consideração, principalmente, 
tipo, quantidade e característica. 
 
4. CONCLUSÃO 
 Além do conhecimento de procedimentos e dos materiais gerados, a implementação 
de programas para gestão de resíduos laboratoriais é uma forma de promover um ambiente 
mais sustentável, aprimorando áreas como saúde humana e ambiental. Em outras palavras, a 
implementação dessa política de saúde pública garante além de boas práticas laboratoriais, a 
formação de uma sociedade consciente de suas responsabilidades socioambiental. Abre-se 
então uma oportunidade para discutir a importância da sua implantação para a formação de 
uma comunidade que tenha também uma preocupação voltada ao ambiente que o cerca.  
 
5 FONTE FINACIONADORA 
 O projeto tem apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) no período de agosto 2015, à agosto de 2016. 
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INTRODUÇÃO 
O descarte incorreto dos resíduos menores, microlixo ou micro-resíduos, assim classificados – 
filtro de cigarro, papéis de bala, palitos de pirulito, chicletes, entre outros – é um fator 
agravante para os problemas ambientais enfrentados pela sociedade contemporânea. A falta 
de consciência por parte da população agrava ainda mais o cenário ambiental, tendo em vista 
a visão equivocada sobre os impactos provocados por esses resíduos. Em geral, há a crença 
que eles são inofensivos, pois são pequenos e tidos como não geradores de impacto. Segundo 
Filho et al (2007) o despejo desapropriado dos resíduos sólidos nas cidades contribui para a 
destruição de mata ciliar nas margens de rios e córregos, poluição visual, proliferação de 
vetores causadores de doenças, como também possíveis contaminações de lençóis freáticos. 
Os resíduos de pequenas dimensões indetectável pelos meios de recolhimento de lixo 
convencional, conhecido como microlixo, é um problema que ganhou ampla preocupação 
pública nas últimas décadas.  
O microlixo é um dos grandes problemas da poluição nas cidades brasileiras. O maior 
símbolo desse tipo de resíduo é o filtro de cigarro, ou guimba, proveniente dos mais de 140 
bilhões de cigarros fumados anualmente no Brasil, segundo o Sindicato da Indústria do Fumo 
do Estado de São Paulo. Dados de um estudo financiado pela Fundação Nacional de Saúde 
Pública Instituto Legacy, intitulado Environmental Impact Of Cigarettes, publicado no jornal 
Tobacco Control, em abril de 2011, alertam que as guimbas de cigarro contêm metais pesados 
que podem contaminar cursos de água e solos, representando uma ameaça devido aos efeitos 
potencialmente tóxicos sobre os ecossistemas. Por exemplo, em um teste de laboratório, uma 
ponta de cigarro embebido em um litro de água foi letal aos peixes expostos. 
Entretanto, existem formas de se tratar os resíduos gerados a partir do consumo de cigarros de 
maneira a diminuir o impacto danoso causado ao meio ambiente, transformando-os em 
substitutos a matérias primas tradicionais para desenvolvimento de produtos feitos a partir da 
reciclagem. 
Os filtros de cigarros, por exemplo, são compostos de materiais recicláveis e ainda pouco 
explorados com essa finalidade. Nesse escopo, torna-se relevante agregar técnicas e processos 
que, com finalidades distintas, assumem em conjunto um caráter de complementaridade. 
Associar novas tecnologias a pressupostos da sustentabilidade, incorporar novos conceitos e 
responsabilidades aos processos já praticados no que diz respeito a esse assunto, podem trazer 
avanços positivos para colaborar com a busca de soluções a essa problemática. 
Assim, este artigo tem como objetivo analisar oportunidades de inovação em produtos e 
processos no descarte de resíduos sólidos originados pós-consumo de cigarros – os filtros de 
cigarros. 
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METODOLOGIA 
O surgimento da pesquisa qualitativa se deu a partir da observação de que a coleta de dados 
simplesmente como a da pesquisa quantitativa era insuficiente para se obter informação 
prontamente. Na pesquisa quantitativa há preocupação com a objetividade e a neutralidade, 
em que não é permitido ao pesquisador participar. Já a pesquisa qualitativa, apesar do foco 
nos dados obtidos, passa a considerar a presença do pesquisador, com suas interpretações e 
observações. (Gonzalez Rei, 2005). 
O delineamento da pesquisa é uma fase extremamente importante, pois traça em linhas gerais 
o modo como é desenvolvida (GIL, 2002). Os procedimentos técnicos de coleta de dados e 
análise de dados estruturados permitem classificar as pesquisas quanto ao seu delineamento 
 
DESCRIÇÃO DA AREA DE ESTUDO 
O campus da Faculdade Anhanguera Jundiaí, localizado na Rua do Retiro próximo à Rodovia 
Anhanguera, Jundiaí, tem cerca de .000 metros quadrados, no qual se situam 10 blocos de 
edificações circundados por praças e jardins, estacionamentos, passeios e praça de 
alimentação. A população do campus no ano de 2015 se aproxima de 20.000 pessoas entre 
funcionários terceirizados, administrativos, professores e o corpo discente. Não existe 
levantamento exato da porcentagem de fumantes da população do campus, mas segundo o 
Instituto Nacional de Câncer, 18,8 % da população brasileira são fumantes, sendo 22,7% dos 
homens e 16% das mulheres fumam no país (Ministério da Saúde, 2012) 
 
CARACTERIZAÇÃO FISICO QUIMICA  
O cigarro é um produto fabricado com os seguintes ingredientes básicos: papel, filtro, mistura 
de fumos e agentes de sabor, que conferem características sensoriais próprias (SOUZA 
CRUZ, 2013). Outros ingredientes que fazem parte do cigarro são os umectantes para ajudar a 
reter a umidade do produto; os aglutinantes para que as partículas de fumo fiquem unidas 
entre si; os flavorizantes para melhorar as características do aroma da fumaça do cigarro, 
causando uma identidade única para as marcas; os açúcares homogeneízam os níveis de 
açúcares dos diferentes tipos de fumo; E os ameliorantes utilizados para melhorar a qualidade 
da fumaça. 
O filtro do cigarro tem a função de reduzir a inalação pelo fumante de alcatrão e de outras 
substâncias tóxicas presentes na fumaça. O filtro de cigarro, também chamado de bagana ou 
guimba, contém o filtro, uma parte de fumo não queimado e o resíduo da queima do cigarro. 
O filtro acumula as inúmeras substâncias químicas presentes no fumo e as resultantes de sua 
queima. Dessa forma, tanto a fumaça quanto os filtros de cigarros jogadas no chão causam 
danos à saúde e ao meio ambiente. A contaminação das águas, do solo e do lençóis freático 
pode ocorrer pela dissolução das substâncias, como a nicotina e o alcatrão. Além da 
contaminação química, filtros de cigarros já foram encontrados no estômago de peixes, aves e 
baleias que os confundiram com comida (MISU et al., 2010). Neste caso, além da 
possibilidade dos animais morrerem intoxicados pelas substâncias químicas eles também 
podem se engasgar com o material do filtro.  
O consumo de cigarros também contribui para o desmatamento, pois para cada 300 cigarros 
produzidos, uma árvore é derrubada. Sendo assim, o fumante de um maço de cigarros por dia 
consome duas árvores em um mês. Outra consequência grave apontada são os incêndios rurais 
e urbanos provocados por guimbas de cigarros descartadas de maneira inadvertida (ACT, 
2013). 
 
PLÁSTICO DO FILTRO 
Filtros de cigarros são 95% de fios de plástico fino (acetato de celulose) enrolados juntos, 
para parecer com uma espécie de algodão. Esses filtros consistem de muitas fibras 
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entrelaçadas em forma de Y, que contêm o deslustrante de dióxido de titânio e mais acetato. A 
triacetina (triacetato de glicerina) e o polietileno são aplicados para ligar as fibras e criar o 
filtro.  
Empresas de cigarro tentaram substituir o acetato, mas os fumantes preferem o sabor que o 
filtro dessa substância produz. 
 
 
PAPEL DO FILTRO 
O acetato de celulose serve como um tampão do filtro, sendo colado ao envoltório com uma 
emulsão de acetato de polivinilo usada como cola. O invólucro de papel não permite que o ar 
penetre em cigarros regulares e é levemente ventilado, para permitir um pouco de ar nos 
cigarros "light". O papel do lado de fora do filtro é feito para não grudar nos lábios. Alguns 
cigarros, como Parliament, também usam carvão vegetal como agente de filtragem, para 
adicionar suavidade ao cigarro e criar uma cor cinza mais desejável. 
 
POLUENTES 
Quando os fumantes não descartam os filtros de cigarros corretamente, as pontas podem 
acabar nos sistemas de água, poluindo-a, através do vazamento de toxinas que foram 
projetadas para coletar. Pontas de cigarro (filtros descartados) representam 30% dos resíduos 
descartados na orla costeira e hidrovias norte-americanas. Produtos químicos, como a 
nicotina, o benzeno e o cádmio, lentamente vazam dos filtros muito tempo depois das pessoas 
terem descartado-os. Leva de dez a quinze anos para que as fibras do filtro se decomponham; 
durante esse tempo, os produtos químicos perigosos permeiam o ambiente. Outra substância 
encontrada no filtro é o Polônio 210, um componente do lixo nuclear, além da amônia. 
 
COLETA DE FILTRO DE CIGARRO  
A coleta dos filtros de cigarro está sendo realizado em todo o campus da Faculdade Jundiaí 
em coletores provisórios espalhados pelos campus, conforme apresentado a seguir pela figura 
1. 
Figura 1- Armazenamento de filtro de cigarro 
 
TIJOLOS ECOLÓGICOS 
É considerado ecológico o tijolo que não precisa de queima, diferentemente dos feitos de 
argila que depois de moldados, são queimados em grandes fornos, que além de consumirem 
madeira poluem o ambiente. Além disso, a argila encontra-se em geral próxima aos cursos 
d’água e sua retirada provoca erosão e assoreamento de rios. Os tijolos ecológicos são feitos 
de uma mistura de solo-cimento, na proporção de 10:1, devidamente umedecida e submetida à 
prensa manual, de custo baixo, uma vez que se destina a atender uma comunidade A produção 
do tijolo ocorrerá nas dependências da Faculdade Anhanguera Jundiaí onde serão realizados 
os testes pertinentes a qualidade deste. 
 
ARMAZENAMENTO DE FILTRO DE CIGARROS 
A coleta dos filtros de cigarros vem sendo realizada desde o mês maio no intuito de agregar o 
maior volume possível. Até o momento foram coletadas um total de 1500 filtro de cigarros, 
este processo de armazenagem será realizado até o mês dezembro, pois posteriormente serão 
realizados os testes no laboratório de materiais de construção civil apresentados a seguir na 
figura 2. 
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Figura 2 - Armazenamento de filtro de cigarro. 
 
PRODUÇAO DO TIJOLO 
A produção de tijolo ocorre nas dependências do laboratório de materiais de construção civil 
da Faculdade Anhanguera Jundiaí, onde as refis de cigarro serão adicionados à produção do 
tijolo. Posteriormente, serão realizados os testes que poderão definir a qualidade deste 
material para o mercado, submetendo os mesmos aos ensaios de absorção, compressão e 
condutibilidade térmica 
Os ensaios de verificação da resistência à compressão serão realizados para os tijolos 
fabricados com e sem adição de filtros de cigarro, seguindo a norma NBR8492 para tijolos 
solo-cimento maciço. 
 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
Para que os filtros de cigarros possam ser reaproveitados como matéria-prima, é necessário, 
primeiramente, coletá-las de forma adequada. Isso se inicia com o descarte correto. 
Os resultados obtidos por meio de pesquisas bibliográficas, em sites de instituições de 
referência e na legislação específica foram realizados como a primeira etapa deste trabalho de 
acordo com o fluxograma 1.  
 

 
O conhecimento e análise das propriedades dos materiais foi base da formação de critérios 
para sua escolha e visando aplicação. A exigência entre a necessidade ambiental, econômica e 
social requer que os novos materiais possam atender estes requisitos, além da capacidade de 
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transferência de tecnologia para que no âmbito social, a ciência atrelada a tecnologia, possa 
atender e gerar a conscientização em torno do uso racional dos materiais. Dentro desta linha 
de raciocínio destaca-se aos tijolos com incorporação de filtro de cigarro a possibilidade de 
confecção de forma simples, segura, ambientalmente correta e acessível à população de baixa 
renda. 
 
CONCLUSÃO 
O aumento da conscientização a respeito da problemática do descarte inadequado dos 
resíduos do cigarro requer o uso de ferramentas que promovam a sensibilização para os 
problemas ambientais causados por eles. 
A incorporação do filtro de cigarro na fabricação de tijolos poderá ser uma solução para a 
redução do volume deste resíduo no meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 
A Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos no Brasil, dispõe sobre as definições, classificações, objetivos e princípios de estudos 
direcionados ao melhor gerenciamento dos resíduos.  
  Com isso, a adoção de medidas preventivas e alternativas para o melhor 
gerenciamento e disposição dos resíduos urbanos é crescente, e dentre as alternativas de 
disposição final, o aterro sanitário pode ser considerada a forma mais comum no Brasil, 
devido principalmente à facilidade e viabilidade de operação em relação às demais.  

Para que o aterro sanitário seja uma alternativa eficiente de disposição final dos 
rejeitos é necessário um sistema de controle rigoroso, em função do seu potencial de poluição 
e da sua capacidade de contaminação em corpos hídricos próximos. Diante disso, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade do aterro sanitário do município de Araguari 
– Minas Gerais quanto às condições operacionais e físicas e na qualidade das águas do seu 
entorno. 
 
METODOLOGIA 
 
Caracterização da área de estudo 

O município de Araguari situa-se na zona Alto do Paranaíba no estado de Minas 
Gerais ao norte do Triângulo Mineiro e em 2010, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e de Estatística - IBGE, a cidade apresentava 109.801 habitantes, em uma área 
territorial de 2.729.508 Km². 

Em torno de 52 toneladas de resíduos sólidos urbanos são coletados diariamente pela 
prefeitura, sendo retiradas cerca de 2,0 toneladas de resíduos recicláveis por dia, e dispondo 
cerca de 50 toneladas por dia no aterro em estudo (CETEC, 2003), perfazendo uma taxa de 
geração per capta diária de pouco menos de 0,5 Kg de resíduos.  

O aterro sanitário, que tem sua localização apresentada na Figura 1, é única forma de 
disposição final dos rejeitos urbanos. Sua área ocupa 26 hectares e está distante cerca de 7 Km 
do centro urbano (CETEC, 2003). Ele é propriedade da prefeitura municipal, sendo ela a 
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responsável por todos os monitoramentos e operações no local, exceto quanto às analises do 
sistema de tratamento do chorume assim como estudos da qualidade das águas subterrâneas e 
superficiais que são realizadas por uma empresa terceirizada. 

  
Figura 1: Localização do município de Araguari. Fonte: IGAM (2015), Autor: Barbosa, J. G. M (2015) 

 
Índice de qualidade do aterro de resíduos, IQR: 

Com o intuito de avaliar a qualidade do local de disposição final dos resíduos no 
município de Araguari, foi aplicado um questionário padronizado aplicado em aterros 
sanitários do estado de São Paulo pela Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento 
Básico - CETESB, (CETESB, 2013) no qual são considerados diversos parâmetros referentes 
às condições do local, da infraestrutura e da operação do aterro.  

A nova proposta do Índice de Qualidade do aterro de Resíduos, IQR, consiste na 
atribuição de valores para as variáveis físicas e operacionais do aterro sanitário onde se obtém 
um resultado que permite classificar o aterro sanitário em duas condições conforme a tabela 1. 

 
Tabela 1: Classificações do local de estudo através do cálculo do IQR. 

Intervalos dos valores do IQR Classificações do aterro sanitário 
0,0 a 7,0 Inadequadas 
7,0 a 10,0 Adequadas 

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 2011 – CETESB (2013, p.4) 

Para a atribuição de pontos às variáveis consideradas foram realizadas visitas 
avaliativas para a inspeção do local e entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pela 
manutenção e operação do aterro. Além disso, as avaliações foram realizadas periodicamente 
em função do dinamismo do ambiente ao longo do tempo, uma vez que, contribui para 
alterações do meio. 
 
Qualidade da água superficial 

Para complementar a avaliação da qualidade do aterro sanitário, foi realizado também 
o monitoramento ambiental das águas superficiais do Córrego Brejo Alegre, que de acordo a 
Resolução CONAMA 357/2005 são pertencentes à Classe 2 (PMA,2010).  
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Foram estabelecidos quatro pontos de coleta, sendo um à montante do aterro em 
estudo, ou seja, sem sua influência, e os outros três à jusante, sob sua influência. 

Além disso, um dos fatores que pode influenciar na qualidade da água é a 
sazonalidade, assim, a área de estudo está localizada no bioma Cerrado, cujas estações são 
definidas em duas épocas: a Seca que começa em abril e termina em outubro, e a Chuvosa que 
se inicia por volta do fim de outubro e permanece até o início de abril (Eiten, 1994). Neste 
contexto, as amostras foram coletadas e analisadas em julho e dezembro de 2013, ou seja, 
uma estação seca e uma chuvosa. 

Foram avaliados condutividade elétrica, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 
demanda química de oxigênio (DQO), concentração de Escherichia coli e oxigênio dissolvido 
de acordo com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Apha, 
2004). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Índice de qualidade do aterro de resíduos, IQR: 

As pontuações referentes às características do local, infraestrutura implantada e 
condições operacionais são apresentadas na tabela 2. 

Um dos parâmetros que influenciaram a pontuação foi a disponibilidade do material 
para recobrimento que se encontra insuficiente devido a carência de recursos e da 
comunicação com os órgãos responsáveis pela distribuição do material. Este impacto provoca 
maior exposição de rejeitos a céu aberto o que atrai urubus e animais peçonhentos atraídos 
pelos fortes odores. Além disso, a vida útil da célula utilizada está excedida segundo as 
normas de segurança em aterros sanitários com a Resolução Conama 404/2008. 

A coleta e as análises do chorume assim como das águas superficiais e subterrâneas 
são realizadas por uma empresa terceirizada cuja sede localiza-se no município de Araxá – 
Brasil.  

Tabela 2: Valores atribuídos a cada parâmetro. 
Condições avaliadas Valores atribuídos 

Características do local 35 
Infraestrutura implantada 35 
Condições operacionais 30 

 
Com base na tabela 2, calculou-se o valor do IQR atingindo 7,5 pontos e enquadrando-

o em condições adequadas. 
 
Qualidade da água superficial 
 As figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7 representam os resultados de cada análise química e 
biológica para o corpo hídrico do entorno da área de estudo no ponto à montante e à jusante, 
respectivamente. 
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Figura 2: Valores de condutividade elétrica no ponto 

à montante. 
VMP*: valor máximo permitido segundo a 

Resolução CONAMA 357/2005 para classe 2. 

Figura 3: Valores de condutividade elétrica no ponto à 
jusante. 

VMP*: valor máximo permitido a Resolução 
CONAMA 357/2005 para classe 2. 

  
Figura 4: Valores da relação DBO/DQO no ponto à 

montante. 
VMP*: valor máximo permitido segundo a 

Resolução CONAMA 357/2005 para classe 2. 

Figura 5: Valores da relação DBO/DQO no ponto à 
jusante. 

VMP*: valor máximo permitido segundo a Resolução 
CONAMA 357/2005 para classe 2. 

  
Figura 6: Valores de Escherichia coli no ponto à 

montante. 
VMP*: valor máximo permitido segundo a 

Resolução CONAMA 357/2005 para classe 2. 

Figura 7: Valores de Escherichia coli no ponto à 
jusante. 

VMP*: valor máximo permitido segundo a Resolução 
CONAMA 357/2005 para classe 2. 
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Figura 8: Valores de oxigênio dissolvido no ponto à 

montante. 
VMP*: valor máximo permitido segundo a 

Resolução CONAMA 357/2005 para classe 2. 

Figura 9: Valores de oxigênio dissolvido no ponto à 
jusante. 

VMP*: valor máximo permitido segundo a Resolução 
CONAMA 357/2005 para classe 2. 

 
De acordo com os gráficos 1 e 2, a condutividade elétrica excedeu o valor máximo 

estabelecido pela Resolução Conama 357/05 para corpos hídricos de classe 2, nas duas 
estações analisadas, o que pode ser explicado pela alta presença de sais inorgânicos e inertes 
dissolvidos na água. Em julho, estação seca, este valor foi de 548 µS/cm à montante e 554 
µS/cm à jusante, expressando pouca influência do aterro sanitário sobre a qualidade da água; 
enquanto que em dezembro, estação chuvosa, a condutividade elétrica foi de 800 µS/cm à 
montante e 900 µS/cm á jusante movido pelo processo de lixiviação e de enxurradas que 
favoreceram no translocamento de minerais e compostos inorgânicos para o corpo hídrico, 
havendo maior influência do aterro sanitário sobre a qualidade da água. 

Os valores da relação DBO e DQO fornecem informações sobre a biodegradabilidade 
do corpo hídrico, ou seja, a capacidade de decomposição da matéria orgânica responsável 
pelos micro-organismos aeróbios. Durante a estabilização dos compostos orgânicos há um 
consumo de oxigênio mediante ao processo de respiração, assim este parâmetro biológico 
representa a quantidade de oxigênio disponível para a degradação da matéria orgânica. A 
partir dos gráficos 3 e 4, pode-se perceber que sua fração biodegradável é baixa segundo a 
Resolução Conama 357/2005, para ambas estações e pontos coletados, podendo apresentar 
baixa autodepuração da matéria orgânica.  

O parâmetro biológico Escherichia Coli excedeu o valor permitido pela  
COPAM/CERH-MG N°1 (COPAM, 2008) tanto a montante quanto a jusante, que é de 1000 
UFC/100 mL para classe 2, este valor pode ser explicado por possíveis lançamentos 
clandestinos de esgoto doméstico e industrial in natura, contribuindo para maior carga 
orgânica e biológica no corpo hídrico.  

O oxigênio dissolvido na água é fundamental para o funcionamento do metabolismo 
de organismos aeróbios, assim este parâmetro analisado é utilizado para a análise quantitativa 
e qualitativa da biota. Segundo a Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005), o valor 
máximo permitido é 5 mgO2/L e de acordo com os gráficos 7 e 8, pode-se verificar que o 
ambiente aquático apresenta poucas condições de vida tanto à montante quanto à jusante do 
aterro em estudo. Com o crescimento de bactérias anaeróbicas, com isso há alta produção de 
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metano e ácidos sulfídricos e produtos das reações anaeróbias, as quais se competem com 
espécies aeróbias.  
 
CONCLUSÃO 

Diante do apresentado, pode-se afirmar que a qualidade do corpo hídrico à montante 
do aterro em estudo apresenta-se com qualidade comprometida necessitando de esforços dos 
órgãos públicos no sentido de aumentar a eficiência dos sistemas de esgotamento sanitários do 
município e fiscalização para que não haja lançamentos clandestinos. Os resultados obtidos 
sobre a qualidade do aterro de resíduos servirão de base para a tomada de decisão sobre a 
implantação de medidas corretivas a fim de alterar suas condições para adequadas.  

Além disso, devem-se realizar novas implantações para que o aterro sanitário tenha 
um melhor enquadramento de acordo com a avaliação do IQR, minimizando seu potencial de 
poluição e de contaminação de corpos hídricos entorno. 
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RESUMO 
Este trabalho visa fornecer informações para subsidiar a gestão de resíduos sólidos na 
microbacia do córrego do Tijuco Preto no município de São Carlos, SP, proporcionando 
melhorias no bem-estar do ecossistema. Os procedimentos metodológicos envolveram a 
categorização visual dos resíduos sólidos encontrados na microbacia e, mediante a aplicação de 
um questionário, foi possível identificar os processos de destinação final dos mesmos. Ademais, 
a pesquisa buscou apontar uma área para a criação de um ecoponto, visto como uma possível 
ação para controlar o problema identificado. Mediante a visita in loco foram demarcados 13 
pontos de descarte inadequado de resíduos sólidos, sendo que, em 8 pontos foram identificados 
resíduos públicos, principalmente de construção civil. A área proposta para a implantação do 
ecoponto é um terreno público com aproximadamente 600 m², localizado no cruzamento das 
ruas Campos Salles e Capitão Alberto Mendes Júnior. Analisando os resultados, constatou-se 
que a criação de um ecoponto na região, somado a um programa de educação ambiental que 
envolva a população e com a gestão eficiente do mesmo, por parte da prefeitura municipal, 
sejam as melhores alternativas para conter a problemática na região, proporcionando a melhoria 
no equilíbrio ecossistêmico. 

Palavras-chave: Microbacia; Gerenciamento; Resíduos Sólidos. 

ABSTRACT 
This paper aims to provide information to support the management of solid waste in the Tijuco 
Preto Stream basin in São Carlos, SP, providing improvements in ecosystem health. The 
methodological procedures involved the visual categorization of solid waste found in the basin 
and by applying a questionnaire was possible to identify the final destination of the wastes. 
Furthermore, the research aimed to point an area for creating a ecopoint seen as a possible 
action to control the identified problem. By on–site visit were demarcated 13 points of improper 
disposal of solid waste and in 8 points were identified public waste, especially construction 
waste. The area proposed for the implementation of ecopoint is a public land with 
approximately 600 m², located at the intersection of the streets Campos Salles and Captain 
Alberto Mendes Júnior. Analyzing the results it was found that the creation of a ecopoint in the 
region, plus an environmental education program, involving the population, and the efficient 
management, by the municipal government, are the best alternatives to contain the problem in 
the region providing the improvement in ecosystem balance. 

Key-words: Basin; Management; Solid Waste. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as mudanças nos padrões de produção e consumo têm demandado 
uma maior produção de alimentos e industrialização de matérias-primas, fatores os quais tem 
contribuído diretamente para o aumento da geração de resíduos sólidos, que se gerenciados 
inadequadamente causam impactos negativos ao meio ambiente e a qualidade de vida da 
população (COLOMBARI e MORETTI, 2014). 

Para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos urbanos é necessária a elaboração 
de políticas públicas adequadas, bem como, a definição de um programa de gerenciamento e 
manejo de resíduos, focando em estratégias de coleta, tratamento e destinação final adequada, 
assim como, programas de coleta seletiva de materiais recicláveis e orgânicos e, principalmente, 
minimização da geração de resíduos na fonte geradora (BRASIL, 2010).  

No Brasil as primeiras iniciativas relacionadas à gestão de resíduos sólidos surgiram na 
década de 80, mas, somente em 2010 foi instituída no país a Lei nº 12.305/10 – Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a qual, de modo geral, tem por objetivo definir 
estratégias que viabilizem a agregação de valor aos resíduos, incrementando a capacidade 
competitiva do setor produtivo, propiciando a inclusão social, bem como delineando o papel 
dos Estados e municípios na gestão de resíduos sólidos (NASCIMENTO e MOREIRA, 2010). 
  As características diferenciadas dos resíduos sólidos urbanos fazem surgir a 
necessidade de estabelecer classificações dos mesmos, as quais são essenciais para subsidiar a 
escolha do melhor e mais adequado sistema de gerenciamento destes resíduos, pois, mediante 
estas informações, é possível determinar e demonstrar suas potencialidades econômicas 
(LIMA,1991). 
  Os resíduos podem ser classificados, segundo a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, norma NBR 10004 (ABNT, 2004b), em função da sua periculosidade em:  
 

- Resíduos Classe I – Perigosos: suas propriedades físicas, químicas ou 
infectocontagiosas podem apresentar risco à saúde humana e ao meio ambiente 
quando manuseados ou dispostos de forma inadequada.  
- Resíduos Classe II – Não Perigosos: A – Não Inertes: podem apresentar propriedade 
como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. B - Inertes: 
Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a 
ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água 
destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não 
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

Em se tratando de resíduos sólidos urbanos, um dos principais problemas enfrentados 
atualmente, é em relação ao descarte final de resíduos de construção civil (RCC) e entulhos 
(materiais inservíveis). Neste contexto, alguns municípios têm adotado os ecopontos como uma 
possível solução para o controle destes resíduos. Os ecopontos são definidos pela NBR 15.112 
(ABNT, 2004a) como “áreas de transbordo e triagem de pequeno porte, destinada a entrega 
voluntária de pequenas quantidades de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, 
integrante do sistema público de limpeza urbana” que tem como objetivo principal a redução 
dos danos ambientais, da proliferação de vetores e da desvalorização de imóveis, decorrentes 
da acumulação de resíduos sólidos em áreas públicas e terrenos (BRITO, 2003). 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo consistiu em diagnosticar o processo de 
disposição final de resíduos sólidos urbanos na microbacia do Tijuco Preto, caracterizar os 
resíduos encontrados e suas unidades geradoras, bem como, identificar as possíveis soluções 
práticas para conter a disposição inadequada de resíduos sólidos, visando fornecer informações 
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para subsidiar a gestão de resíduos na bacia contribuindo com a qualidade do bem-estar 
ecossistêmico. 

METODOLOGIA 
Caracterização da Área de Estudo 
 O presente estudo foi desenvolvido na microbacia do Tijuco Preto, a qual, com área de 
aproximadamente 337.631 ha, encontra-se inserida na Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré (UGRH-
13), dentro da área urbana do município de São Carlos, interior de São Paulo (Figura 1). 
Segundo a agregação por setor censitário, aproximadamente 7,24 % (16.067) da população do 
município encontra-se alocada nesta microbacia e distribuída em 5.864 domicílios, particulares 
ou coletivos (IBGE, 2010). 

 
Figura 1. Localização da área de estudo. 

Segundo Peres e Mediondo (2004), a microbacia hidrográfica do Tijuco Preto é uma das 
principais microbacias da cidade de São Carlos, SP, por localizar-se na região central e integrar 
diversos usos e atividades urbanas. Entretanto, esta bacia vem sofrendo ao longo dos anos 
crescente processo de degradação ambiental em torno de seu principal recurso hídrico: o 
córrego Tijuco Preto, com nascentes e corpos d’água poluídos e assoreados, supressão da 
vegetação nativa, ocupação em área de proteção permanente, risco de inundações, depósito de 
lixo e entulho, lançamento de esgoto no córrego e ausência de espaços de lazer (BARBOSA, et 
al, 2005). 

No entanto, cumprindo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a prefeitura de 
São Carlos iniciou em 2005 a recuperação ambiental do córrego do Tijuco Preto, dentro do 
Projeto “Pró-Tijuco”. O referido Projeto envolveu desapropriações fundiárias, 
destamponamento de trecho do córrego, utilizando ecotécnicas para se aproximar das condições 
originais anteriores à canalização, e recuperação de suas margens e APPs, visando à 
revitalização do córrego (ANELLI, 2007). Ainda no contexto deste projeto no decorrer de 2007 
a Prefeitura inaugurou um Parque Linear, com passeio de pedestres e ciclistas nas margens do 
córrego (TARPANI e BRANDÃO, 2008). 

Apesar dos esforços para revitalização da área do córrego, a população residente na 
microbacia destacou o atual abandono da área do Parque Linear pelos órgãos públicos sem a 
adequada manutenção e segurança para o bem-estar dos usuários (BARBOSA, et al, 2014) 
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Caracterização dos resíduos sólidos 
Para a caracterização dos resíduos foram realizadas verificações na área de estudo, 

identificando visualmente os resíduos e categorizando-os de acordo com a fonte geradora, 
sendo elas: domiciliar; comercial; público; industrial; serviços de saúde; porto, aeroportos, 
terminais rodoviários e ferroviários; agrícolas; entulho e radioativos, bem como o tipo e o grau 
de periculosidade. A análise das características físicas, químicas e biológicas dos resíduos não 
foi o foco desta pesquisa. A tabela 1 contém a união das categorizações dos resíduos sólidos 
encontrados. 

Para identificar o processo de destinação final dos resíduos foi aplicado um questionário 
em 70 pessoas, cerca de 1% do total residente na microbacia. As entrevistas ocorreram junto 
aos moradores próximos à margem direita do córrego, pela facilidade de acesso a esta área e 
presença de mais residências em relação à margem esquerda do córrego. 

 Escolha da área do ecoponto 
A escolha da área para implantação do ecoponto foi composta por quatro etapas. A 

primeira consistiu em georreferenciar os pontos onde há grande contingente de resíduos 
dispostos de forma inadequada na microbacia e na confecção de um mapa temático com essas 
informações, no software MapInfo Professional 10.0. Os dados foram coletados em uma visita 
in loco, na qual foi percorrida a margem direita do córrego Tijuco Preto, desde sua nascente, 
no bairro Vila Max, até o ponto em que o córrego passa a ser canalizado. Com o auxílio de um 
GPS foram marcados os pontos onde os resíduos sólidos estavam dispostos inadequadamente. 

A segunda etapa consistiu em identificar e analisar, por meio de imagens de satélite, as 
vias de acesso na microbacia. A terceira etapa compôs a identificação da localização dos 
ecopontos já existentes no município mediante imagens de satélite e confirmação junto ao órgão 
gestor sobre o funcionamento dos mesmos. Por fim, a quarta etapa constituiu-se no cruzamento 
das informações coletadas nas etapas anteriores para selecionar uma área estratégica para a 
implantação do ecoponto na microbacia. Para isso foram consideradas as vias de acesso até essa 
área, a distância entre o ecoponto proposto e os já existentes no munícipio, os pontos onde há 
grande descarte inadequado de resíduos sólidos e a existência de área pública disponível. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resíduos sólidos encontrados (Tabela 1) no trecho analisado da microbacia são 

provenientes de fontes públicas, domiciliares e especiais. Entre os 13 pontos amostrados na 
visita in loco (Figura 2), com resíduos dispostos de forma inadequada, 10 apresentaram 
resíduos Classe IIB – Não Perigosos e Inertes e em um único ponto foram encontrados resíduos 
Classe I- Perigosos.  O fato de a maioria dos resíduos encontrados não serem perigosos não é 
sinônimo de que não prejudiquem o meio ambiente e a saúde pública, uma vez que, esses 
resíduos podem ser carreados para o leito do córrego prejudicando a estrutura dos mesmos e o 
ecossistema ali existente, além de serem veiculadores de doenças, oferecendo risco a saúde 
pública. 

Tabela 1- Caracterização dos resíduos sólidos encontrados na microbacia do Tijuco Preto 

Ponto Fonte Geradora Tipo de resíduo Tipo de resíduo de acordo 
com a periculosidade 

1 Público e 
Domiciliar 

Entulho, alimento, 
papel, plástico, 
madeira, vidro, 
latas, móveis 
inservíveis 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 
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2 Domiciliar e 
serviços de saúde 

Plástico, papel, 
remédios 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes e Resíduos 

Classe I – Perigosos. 

3 Domiciliar Plástico, papel, 
papelão 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

4 Domiciliar Plástico, papel, 
papelão 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

5 Entulho e 
Domiciliar 

Entulhos, papel, 
papelão, plástico 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

6 Esgoto   

7 Público e 
Entulho 

Entulhos, 
galhadas, 

madeira, terra, 
móveis 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

8 Entulho e 
Domiciliar 

Entulhos, papel, 
papelão, plástico 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

9 Domiciliar Plástico, papel, 
papelão, sofá, 

madeira 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

10 Entulho Entulhos Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

11 Entulho Entulhos Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

12 Público e 
Entulho 

Entulhos, 
galhadas, terra 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes. 

13 Público, Entulho 
e Domiciliar 

Entulhos, 
lâmpadas e 

tecidos 

Resíduos Classe IIB – Não 
perigosos e inertes e Resíduos 

Classe I – Perigosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 2. Pontos de descarte irregular de resíduos na microbacia do Tijuco Preto. 
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Os pontos 3 e 4 (Figura 3) estão localizados na extensão do Parque Linear Pró-Tijuco 

onde a quantidade de resíduos sólidos presentes é pequena em relação aos demais pontos. O 
ponto 4 apresenta resíduos sólidos no leito do rio, porém, estima-se que estes resíduos tenham 
sido carreados dos pontos à montante, pois, não há presença de resíduos ao longo da margem 
neste trecho. Assim, nota-se que a delimitação do Parque Linear contribui para a redução do 
descarte inadequado de resíduos na área.   
 O ponto 7 (Figura 3) foi considerado o local com maior potencial de risco ambiental e 
à saúde humana, pois, foi encontrada uma ampla quantidade de resíduos depositados desde a 
margem do rio até um raio de aproximadamente 10 metros, além dos resíduos depositados no 
leito do rio. Foi constatado que esse local é usado ilegalmente por carroceiros como ponto de 
descarte. Nesse ponto, destaca-se a presença de resíduos de construção civil, os quais poderiam 
ser reciclados, reduzindo os danos ao meio ambiente, uma vez que estes tornam-se fonte de 
materiais alternativos de grande utilidade, possibilitando a redução de custos, consumo de 
matérias-primas e gastos com energia do setor da construção civil (MENEZES, et al., 2009) 

No ponto 6 (Figura 3) verificou-se um vazamento de esgoto, provavelmente originado 
pela falta de monitoramento e manutenção da tubulação, causando contaminação dos recursos 
hídricos e consequentemente uma situação de risco ambiental.  

No ponto 13 (Figura 4) identificou-se a deposição de lâmpadas fluorescentes 
classificadas pela NBR 10004:2004 como resíduos Classe I - Perigosos, oferecendo desta forma 
um grande risco de contaminação à população e ao meio ambiente. Segundo Raposo e Roeser 
(2000), lâmpadas, pilhas e baterias (L.P.B) são resíduos sólidos com alto potencial poluidor que 
devem apresentar um descarte apropriado, com devidos cuidados de manuseio, armazenamento 
e transporte considerando o risco à saúde humana e ao meio ambiente. O risco ocorre devido à 
presença do elemento essencial que compõe as L.P.B, o mercúrio. Este composto é formado 
por algumas neurotoxinas potentes que podem afetar, adversamente, organismos expostos a ele 
e, em altas concentrações, são capazes de danificar o sistema nervoso central do homem. 

Diversos impactos negativos podem ser causados por uma gestão ineficiente dos 
resíduos sólidos, sejam eles de caráter socioeconômico, sanitário e ambiental, pois, o manejo 
inadequado pode favorecer a proliferação de vetores e o aparecimento de doenças, poluição da 
atmosfera e, muitas vezes, contaminação do solo e dos recursos hídricos.  No caso de poluição 
e contaminação nos corpos hídricos, não só os recursos naturais e seu entorno são 
comprometidos, pois, os problemas podem ser deslocados para as regiões a jusante e, muitas 
vezes, para toda a bacia hidrográfica (ALBERTINI, 2011). 
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Figura 3. Resíduos encontrados dispostos de forma inadequada ao longo da margem direita do córrego do Tijuco 
Preto. 

 
Figura 4. Resíduos encontrados dispostos de forma inadequada ao longo da margem direita do córrego do Tijuco 

Preto. 

 Mediante a aplicação do questionário na população residente no trecho analisado da 
microbacia, obtive-se a informação de que 83% da população entrevistada separam o lixo 
orgânico do reciclável e que este último é recolhido na maior parte (72%) por catadores/pessoas 
habituais. Apesar dos bairros analisados estarem entre os que são atendidos pela coleta seletiva, 
somente 28% dos moradores relatou ter o lixo reciclável recolhido por este serviço. Os 
moradores entrevistados não tiveram queixas referentes à coleta de resíduo domiciliar, sendo 
que 100% dos moradores entrevistados são atendidos regularmente por este serviço, porém, se 
mostraram insatisfeitos em relação à coleta de recicláveis. 

No que diz respeito ao descarte de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEEs), 
que englobam pilhas, baterias e lâmpadas com suas vidas úteis expiradas, os moradores 
mostram-se divididos entre o descarte correto e o descarte acessível. O percentual de descarte 
no lixo comum dos REEEs se igualou ao de descarte em pontos de coleta deste tipo de resíduo 
- 44%, porém, entre os 44% dos moradores que descartam estes resíduos no lixo comum, boa 
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parte demonstrou ter a consciência de que os REEEs não devem ser descartados no lixo comum, 
mas, o fazem por não terem conhecimento e informação do local adequado para descartá-los. 
Em meio a este contexto, encontramos 12% dos moradores entrevistados que têm conhecimento 
de que os REEEs não devem ser descartados no lixo comum e no meio ambiente, mas, por não 
conhecerem pontos de coleta armazenam esses resíduos, com vida útil expirada, em suas 
residências. 

 O principal problema relacionado aos resíduos sólidos encontrados na microbacia foi o 
descarte de resíduos de construção civil (RCCs). Este tipo de resíduo foi identificado em 8 dos 
13 pontos demarcados. Buscando detectar a origem destes resíduos, com a aplicação do 
questionário, identificamos que 53% dos moradores direcionam seus RCCs às caçambas 
(Figura 5), que por fim direcionam esses resíduos para entulheiras onde a triagem é feita por 
cooperativas. Atualmente no município tem-se um grande problema relacionado às caçambas, 
pois, desde 2010, uma nova mudança nas regras de descarte de entulho da construção civil tem 
dificultado a destinação dos resíduos das caçambas para as entulheiras, uma vez que as 
caçambas não podem mais conter restos de poda e de madeira. 

 
Figura 5. Formas de descarte de RCC pelos moradores. 

 Ainda neste contexto, 16% dos moradores direcionam seus resíduos de construção civil 
a carroceiros e justificam essa escolha pela pequena quantidade de resíduos que não necessita 
de uma caçamba e como uma opção mais acessível financeiramente. Verificou-se que os 
moradores acreditam que direcionar seus RCCs aos carroceiros é uma forma adequada de 
descartar os resíduos. Porém, nas visitas in loco, constatou-se que os carroceiros direcionam 
esses resíduos a terrenos vazios ao longo da margem do rio, formando o grande contingente de 
resíduos detectados nos pontos 7, 8, 9 e 10 que, na limpeza desses terrenos, são empurrados 
para o leito do córrego. 

 Diante dos resultados obtidos nesta etapa da pesquisa, verificamos que a principal causa 
do descarte inadequado de resíduos sólidos é a falta de informação, ou seja, de percepção 
ambiental da população residente na microbacia e na ineficiência da Rede de Ponto de entrega 
instituída no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – Lei n° 
13.867/06 do município, que prevê em seu Artigo 5º que: 

A rede de Pontos de entrega para pequenos volumes constitui serviço público de 
coleta, voltado à melhoria da limpeza urbana e à geração de oportunidade do exercício 
das responsabilidades dos pequenos geradores, por meio de pontos de captação 
perenes, implantados sempre que possível em locais degradados por ações de 
deposição irregular de resíduos. 

Escolha da área do ecoponto 
Mediante a espacialização dos ecopontos do município de São Carlos (Figura 6), 

verificou-se que nenhum se encontra dentro do limite da microbacia, dificultando o descarte 
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adequado de RCCs pelos moradores. Frente a essa situação e ao cenário encontrado na visita in 
loco, constou-se que a implantação de um ecoponto na região se apresenta como uma medida 
adequada e possivelmente eficiente para mitigar os problemas relacionados ao descarte 
inadequado e ilegal de resíduos sólidos. 

 
Figura 6. Localização dos ecopontos do município de São Carlos. 

Uma vez que, dentre as propostas para mitigar os problemas de descarte inadequado de 
resíduos na microbacia está a criação de um ecoponto na região, buscamos, por meio do 
questionário, identificar como os moradores destinam seus resíduos, bem como, identificar o 
conhecimento da população sobre o que é um ecoponto e se fariam uso do mesmo caso fosse 
implantado em um local de fácil acesso na região. Obteve-se como resultado que a maior parte 
dos moradores (70%) não detém conhecimento sobre o que é um ecoponto e qual sua função e 
que 86% utilizariam o ecoponto se fosse de fácil acesso. 

A escolha da área do ecoponto, buscando uma localização estratégica, baseou-se nos 
seguintes critérios: proximidade com os pontos de descarte irregular, uma vez que os mesmos 
sinalizaram áreas adotadas pela população para esta ação; vias de fácil acesso, para facilitar o 
transporte dos resíduos destinados ao ecoponto; e terrenos públicos, visando reduzir custos de 
aquisição no processo de implantação do ecoponto, de forma a estimular a administração 
pública do município a implantar a proposta. Neste contexto, a área escolhida (Figura 7) é um 
terreno público com aproximadamente 600 m², localizado no cruzamento da Rua Campos Salles 
com a Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, próximo aos pontos 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Segundo 
Córdoba (2010) no ano 2010 o custo para a criação de um ecoponto era em média R$ 
140.000,00 com custo mensal de aproximadamente R$ 11.000,00, valores os quais, atualmente, 
tendem a ser superiores em relação à atual economia do país. 
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          Figura 7. Localização da área proposta para criação do ecoponto na microbacia. 

CONCLUSÃO 
 Os resultados e as análises apresentados na presente pesquisa permitiram constatar que 
a criação de um ecoponto na região, somado a um programa de educação ambiental que envolva 
a população no processo de implantação do mesmo, além do aperfeiçoamento da gestão pública, 
sejam as melhores alternativas para conter a problemática identificada. Isto pode ser confirmado 
pelo produto dos questionários que demonstraram que a maior parte dos moradores envolvidos 
nesta pesquisa acredita que um ecoponto auxilie no aperfeiçoamento do descarte adequado de 
resíduos sólidos. Porém, apesar de apresentarmos uma solução viável para o problema aqui 
explicitado, a execução desta proposta cabe à prefeitura do município, o que poderá ser um 
empecilho para a efetividade do projeto, uma vez que, constatamos que as políticas e planos 
que fazem referência a estes resíduos não são eficientes na prática.  

Por fim, para projetos deste gênero, que buscam sanar os problemas resultantes da falta 
de informação da população e da adequada gestão pública, é primordial que o município reveja 
se o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos condiz com o nível em que se encontra a 
destinação dos resíduos sólidos urbanos e elabore ações que busquem sensibilizar e orientar a 
população sobre a importância do descarte ambientalmente adequado dos resíduos sólidos 
urbanos. 
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Resumo: Em meio às crises do petróleo e a necessidade de desenvolver novas fontes de energias 
alternativas, dentre essas, surge os biocombustíveis, onde o álcool etílico é o principal deles, e o 
maior responsável pela expansão da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. Assim a aplicação 
de técnicas de geoprocessamento é uma importante ferramenta nos estudos cartográficos das 
atividades antrópicas, em especial da agroindústria que provoca impactos negativos ao meio 
ambiente devido a sua expansão. Deste modo, este estudo analisou os impactos decorrentes do 
cultivo de cana-de-açúcar no período de 2003 a 2013 dentro da Área de Relevante Interesse 
Ecológico de Buriti de Vassununga buscando identificar ações que possam ser tomadas para a 
recuperação desse fragmento de mata atlântica. Foi possível perceber uma alta expansão do 
cultivo de cana-de-açúcar no referido período, com um aumento de 104,64%, afetando áreas de 
vegetação nativa. Recomenda-se o aumento de ações fiscalizadoras, estudos e discussões acerca 
do avanço dessa monocultura no Estado de São Paulo, uma vez que, essa ARIE não apresenta 
plano de manejo e seu valor econômico e ecológico para sociedade está ameaçado. 

Palavras-chave: expansão; cana-de-açúcar, geoprocessamento, unidades de conservação. 
 
Abstract: Amid the petroleum crises and the need to develop new sources of alternative energy, 
among these, arise the biofuels, which the ethyl alcohol is the main one, and the most responsible 
for the sugarcane expansion in São Paulo. Thus, the geoprocessing techniques application is an 
important tool in the cartographic studies to anthropic activities, especially agribusiness, for 
cause negative environment impacts due to its expansion. In this way, the study evaluated 
currents impacts from the sugarcane growth between the years 2003 to 2013, inside the Buriti 
Relevant Ecological Interest Area of Vassununga, seeking to identify actions to recovery of this 
rainforest fragment. It was possible to realize a high expansion of sugarcane cultivation in the 
period, an increase of 104.64%, affecting native vegetation areas. It was recommended 
increasing supervisory actions, studies and discussions on the monoculture progress in São 
Paulo, once that the Area of Relevant Ecological Interest has no management plan and its 
economic and ecological value to society is threatened. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional com o consequente aumento do consumo humano expõe e 
aumenta o desequilíbrio inerente à concepção da relação homem com a natureza. Decorrente 
desse aumento do consumo humano, um dos pontos mais importantes é a necessidade do 
aumento da produção agrícola que é um dos principais fatores desencadeadores de problemas na 
área ambiental, com destaque para a cultura de cana-de-açúcar, uma vez que, a partir do 
beneficiamento da cana-de-açúcar surgiram diversas soluções energéticas que poderiam 
substituir o consumo de petróleo com destaque para a produção do etanol que é uma excelente 
alternativa para tempos de crise, pois diminui o impacto causado pelo aumento do petróleo e 
ainda proporciona aos usuários um melhor custo-benefício (OKA-FIORI et al., 2003; ABDALA; 
CASTRO, 2010; CHEAVEGATTI-GIANOTTO et al., 2011). 

Por sua vez, a expansão de cana-de-açúcar também foi impulsionada pela instabilidade na 
produção do petróleo, despertando a preocupação dos governos em âmbito mundial devido à 
supressão de matas e diminuição da área agricultável para a produção de alimentos. Fato esse 
comprovado no aumento da área plantada de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que é 
responsável por cerca de 60% da produção de cana-de-açúcar, o que equivale a 83% da produção 
da Índia, sendo que em muitas regiões passou a ocupar áreas anteriormente utilizadas para o 
cultivo de grãos, gerando impactos negativos para o meio ambiente e sociedade 
(GOLDEMBERG; GUARDABASSI, 2009; CERVI, 2013; IPEA, 2015). 

Em 1975, o Governo Brasileiro criou por meio do decreto-lei nº 76.593, o Programa 
Nacional do Álcool – Proálcool. Este programa regulamentou a mistura de álcool anidro na 
gasolina, proporcionando assim, um maior equilíbrio entre os altos preços praticados pelas 
importações de petróleo e diminuição da dívida externa, uma vez que, na década de 1970, quase 
80% da energia eram provenientes da exploração de carvão, lenha e petróleo, hoje quase 50% 
vem dos derivados da cana-de-açúcar, da energia hidrelétrica, entre outras fontes alternativas 
(SEGURA, 2012; KONISHI, 2014). 

Além deste decreto, outros investimentos foram feitos, tais como Sistema de Escoamento 
Dutoviário de Álcool e Sistema de Logística de Etanol (BRASIL, 2014), incentivados pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento do governo brasileiro, que ampliou a participação dos 
combustíveis renováveis na matriz energética brasileira com a construção de novas plantas de 
biodiesel e etanol e a criação de uma infraestrutura para o escoamento da produção do etanol 
como trecho entre Ribeirão Preto e a Refinaria de Paulínia, inaugurado em 12 de agosto de 2013, 
que tem 206 km de extensão e capacidade de transportar mais de 20 bilhões de litros de etanol. 

No entanto, a expansão do cultivo de cana-de-açúcar para atender à crescente demanda 
mundial, também pode ser analisada de forma preocupante do ponto de vista de seu avanço em 
áreas de conservação. Para a safra 2014/2015, a região sudeste foi responsável pela maior 
expansão da cultura no país, permanecendo à frente de outros estados com a área de cultivo de 
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cana-de-açúcar de 4.685,7 mil hectares, o equivalente a 52% do total de áreas de cultivo no país. 
A safra atual foi responsável por produzir cerca de 634,8 milhões de toneladas e deste montante 
o Estado de São Paulo é responsável por produzir 53,8%, ou seja, 341,53 milhões de toneladas 
(CONAB, 2015).  
 Tendo em vista a velocidade e a importância que se tem dada ao cultivo de cana-de-
açúcar, destaca-se a criação de Unidades de Conservação (UC) Instituídas pelo Poder Público e 
constituídas em âmbito federal, estadual e municipal, sendo reguladas pela Lei nº. 9.985, de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Essas UC’s são 
espaços territoriais e marinhos possuidores de características naturais de especial relevância para 
a manutenção do equilibrio ecológico, sendo assim tornando-se áreas protegidas a fim de 
proteger e preservar o meio ambiente (SAP, 2015). 
 Dentre as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, destacam-se as Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico (ARIEs) que representam um importante instrumento para a 
conservação dos ecossistemas e utilização sustentada dos recursos naturais (MMA, 2015). Do 
ponto de vista fundiário, não requerem o domínio público, o que facilita, a sua criação. A 
categoria pode ser considerada interessante no âmbito da política de desenvolvimento 
sustentável, desde que estabelecidos os critérios técnico-científicos para a exploração de seus 
produtos naturais através do Plano de Manejo. A criação de novas ARIEs poderia contribuir 
tanto para a perpetuação de fragmentos de ecossistemas naturais, como para um melhor 
conhecimento de sua dinâmica natural e exploração sustentada de seus recursos florestais 
(SEMA, 2015). 
 Para isso, o uso de ferramentas de análise espacial provenientes de técnicas de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto (por meio da interpretação de imagens de satélite e 
mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal) permite avaliar as alterações nas unidades de 
conservação e dessa maneira contribuem significativamente na evolução das práticas ambientais 
e na criação de políticas públicas voltadas para a manutenção e recuperação da biodiversidade e 
gestão racional dos recursos naturais (LINDENMAYER, 2008). 

Visto a expansão de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, especialmente em áreas com 
presença de Unidades de Conservação, objetivou-se nesse estudo avaliar qualitativamente e 
quantitativamente os impactos provenientes da expansão do cultivo da cana-de-açúcar entre os 
anos de 2003 e 2013 sobre a Área de Relevante Interesse Ecológico através do uso de técnicas de 
geoprocessamento.  

 
METODOLOGIA 
 A área do estudo é uma Unidade de Conservação denominada de Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) de Buriti de Vassununga localizada no município de Santa Rita do 
Passa Quatro no estado de São Paulo (Figura 1). A ARIE de Buriti de Vassununga é considerada 
uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, que segundo Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC, 2000) define o Uso Sustentável de uma Unidade de Conservação como 
“a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 
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renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável”. 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 
Para este trabalho, foram obtidas, junto ao portal do Ministério do Meio Ambiente dados 

georreferenciados das Unidades de Conservação em âmbito nacional e os arquivos vetoriais das 
áreas de plantio de cana-de-açúcar do período de 2003 a 2013 do projeto CANASAT no Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Enquanto que as divisões político administrativas dos 
municípios que fazem fronteira com a cidade de Santa Rita do Passa Quatro na qual está situada 
a área de estudo foram obtidos no portal eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e tratado espacialmente no Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGIS 
10.1 a partir de técnicas de análise espacial, como álgebra de mapas, onde foi quantificada a 
expansão de cana-de-açúcar sobre a ARIE, identificando o seu avanço e as desconformidades 
com a legislação vigente para o uso da terra no território dessa Unidade de Conservação.  

Analisando o Decreto nº. 99.276, de 6 de Junho de 1990, que dispõe sobre a criação da 
Unidade de Conservação e sobre seus usos proibidos, onde os principais são: iniciativas que 
possam causar a erosão das terras e o assoreamento dos cursos d'água ali existentes, a construção 
de edificações, que venham a alterar significativamente a paisagem local, a colheita de produtos 
naturais, quando a mesma colocar em risco a conservação dos ecossistemas e pastoreiro 
excessivo, que possa afetar desfavoravelmente a cobertura natural. (BRASIL, 1990). 
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A partir desses dados extraídos foi possível avaliar a expansão da cana-de-açúcar na 
região paralelamente a evolução do mercado de bicombustíveis no Brasil e renovação da 
legislação brasileira nesse setor. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Figura 2 apresenta a disposição de cana-de-açúcar aos arredores da Área de Interesse 
Ecológico de Buriti de Vassununga no ano de 2003, pode-se notar que a delimitação da UC está 
preservada, enquanto que, na Figura 3 apresenta o cultivo de cana-de-açúcar referente ao ano de 
2013, temos uma situação adversa.  

 
Figura 2 – Cultivo de cana-de-açúcar nos arredores da ARIE de Buriti de Vassununga em 2003. 
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Figura 3 – Cultivo de cana-de-açúcar nos arredores da ARIE de Buriti de Vassununga em 2013. 

 
Através desses mapas podemos visualizar a expansão do cultivo de cana-de-açúcar no 

interior da Unidade de Conservação para o intervalo de tempo contemplado neste estudo. Esta 
situação pode estar atrelada a origem da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, a qual se 
desenvolveu basicamente pela agricultura com o cultivo das lavouras de café, que na época era a 
cultura predominante na região e a que tinha o melhor custo-benefício (PMSRTQ, 2015). 

A Tabela 1 mostra a evolução do cultivo de cana-de-açúcar na Área de Relevante 
Interesse Ecológico de Buriti de Vassununga, ressaltando que nos anos de 2003 e 2013 houve 
grande alteração na área de cultivo de cana-de-açúcar nos limites administrativos da UC, a qual 
tem como órgãos fiscalizadores o IBAMA e/ou terceiros sob tutela do IBAMA, em seus limites 
para garantir a sua proteção. 

 
Tabela 1 – Crescimento do cultivo de cana-de-açúcar de 2003 à 2013. 

Ano Área total do cultivo dentro 
da ARIE (m²) 

Taxa de variação da cana-de-açúcar 
plantada em relação ao ano anterior (%) 

2003 0,000 - 

2004 0,000 - 

2005 21,546 215,460 

2006 21,546 0,000 

2007 21,545 -0,005 

2008 19,675 -8,680 
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2009 18,764 -4,630 

2010 23,039 22,783 

2011 101,378 340,028 

2012 101,378 0,000 

2013 103,643 2,234 

 
No Estado de São Paulo a cultura da cana-de-açúcar é uma das principais, entretanto, 

deve-se tomar cuidado, pois este tipo de cultura pode acabar com a biodiversidade de espécies, 
tornando o solo impróprio e, a longo prazo, tornando necessário o uso de fertilizantes cada vez 
mais potentes para o cultivo. Outro motivo pelo qual deve-se ficar atento às grandes 
monoculturas corresponde ao fato que, para aumentar a lucratividade, é necessário expandir a 
área de cultivo, uma vez que se cultivado sempre em uma mesma área a variação de gastos e 
lucros é mínima (LIBONI, 2012). 

Segundo GOLDEMBERG (2007), há amplas possibilidades de aumentar a área de 
cultivo sem degradar a área em questão, como é o caso do Estado de São Paulo, que ainda 
segundo o pesquisador é capaz de duplicar ou triplicar a produção somente fazendo o uso dessas 
áreas já degradadas. Desta maneira, deve-se ficar atento à ARIE, uma vez que a monocultura 
avançou uma área equivalente a 103,643ha, ultrapassando os limites da UC e podendo assim 
suprimir esse fragmento de mata atlântica e assim dificultar a recuperação da área. 

Já em relação à cana-de-açúcar a área de cultivo teve um aumento bastante considerável, 
aproximadamente 103,64%, visto que em 2003 e 2004 não havia cana-de-açúcar plantada dentro 
dos limites da área de estudo como pode ser visto na Figura 4.  
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Figura 4 – Expansão de cana-de-açúcar no período de 2004 a 2012. 

 
Comparando os dados do início do estudo e após os levantamentos feitos em 2013, 

podemos observar que, as áreas ao arredor da ARIE em 2003 já vinham sendo destinadas ao 
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cultivo de cana-de-açúcar e provavelmente por outras classes em menores proporções, 
justificando a necessidade de maiores estudos e discussões acerca do avanço dessa monocultura 
no Estado de São Paulo, principalmente em áreas de conservação e seus entornos, visto o valor 
econômico e ecológico dessas unidades de conservação para a qualidade de vida da sociedade.  
 Percebe-se a necessidade de uma maior fiscalização dessas áreas, normalmente previsto 
em Planos de Manejo, porém esta unidade não possui e talvez por isso esteja sendo degradada 
em um ritmo acelerado. Os Planos de Manejo apresentam restrições e normas específicas para a 
amenização das pressões sobre a UC, as quais não estão sendo devidamente respeitadas, 
conforme constatado nesse estudo que as atividades estão expandindo de maneira acelerada, 
principalmente o cultivo de cana-de-açúcar na ARIE. 

Desta maneira, é recomendado que se intensifique as ações de fiscalização e de 
conscientização da população pertencente a zona de amortecimento, a fim de conter o avanço da 
cana-de-açúcar, uma vez que, esta atividade é a que apresentou maior ameaça quanto à 
preservação dessa unidade de conservação pertencente ao bioma da mata atlântica. 
 
CONCLUSÃO 

Dessa forma podemos concluir que, as áreas de expansão da cana-de-açúcar foram mais 
expressivas à partir de 2010, ano em que as condições econônomicas favoreciam a produção da 
cana-de-açúcar e devido a este aumento acredita-se que a área em questão seja de difícil 
recuperação, uma vez que a atividade ali desenvolvida causa impacto significativo.  

Tendo como base o estudo realizado, acredita-se que as técnicas de geoprocessamento 
disponíveis possam ser de grande valia para fiscalizar as áreas de expansão, não só de cana-de-
açúcar, mas também de grande valia para o monitoramento da supressão de vegetação em UC’s.  

A aplicação dessas técnicas possibilitou neste estudo quantificar e avaliar 
qualitativamente a expansão de cana-de-açúcar no entorno da UC relacionando as políticas 
públicas de incentivo que visam somente a produção, esquecendo os impactos negativos que essa 
expansão sem planejamento pode causar ao meio ambiente. De modo geral, as técnicas de 
geoprocessamento são de muita importância para o setor público, podendo ser utilizadas para 
fins de planejamentos de ações futuras, bem como para tomada de decisão. 
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Resumo 
O Estado de São Paulo apresenta um padrão climático inerente à sazonalidade que 
caracteriza a região como Clima Tropical, apresentando índices pluviométricos situados 
entre 1.200 e 1.600 mm anualmente. Nesse quadro, onde a passagem de frentes e o 
processo de frontogênese respondem pelo “input” hídrico, a região de Itirapina-SP 
encontra-se inserido, beneficiando-se da orografia (reverso das Cuestas Basálticas) para 
apresentar índices pluviométricos ligeiramente superiores. Em face disto, o objetivo do 
trabalho foi a verificação da distribuição mensal da precipitação dos últimos 3 anos, 
tomados seis meses chuvosos, em comparação com a série histórica de 35 anos e, 
igualmente, denominados como semestre hidrológico. A partir daí, buscou-se avaliar a 
variabilidade dos totais de chuva no período de maior precipitação, na região de 
Itirapina-SP, para identificação e classificação das chuvas em meses secos, chuvosos ou 
habituais. A partir da análise desenvolvida, os resultados demonstraram que pelo menos 
metade dos eventos assumem a condição característica de meses secos; também 
observou-se que o índice anual dos anos estudados foi mantido perto da média geral 
graças aos poucos meses com índices pluviométricos elevados que concentraram boa 
parte da precipitação, indicando por conseguinte uma distribuição irregular ao longo do 
semestre hidrológico, sobretudo no período de 2013/2014. 
 
Palavras-chaves: Clima, Dinâmica Atmosférica, Anos Padrões, Precipitação, Semestre 
Hidrológico. 
 
Abstract 
The State of São Paulo has a weather pattern inherent seasonality that characterizes the 
region as Tropical climate, with rainfall situated between 1,200 and 1,600 mm annually. 
In this framework, where the passage of fronts and frontogenesis process account for the 
"input" water, the Itirapina-SP region is inserted, taking advantage of the terrain 
(reverse of Basaltic Cuestas) to display slightly higher rainfall. In view of this, the 
objective was to verify the monthly distribution of rainfall for the last three years, taken 
six rainy months, compared with the historical series of 35 years and also termed as 
hydrological half. From there, we sought to evaluate the variability of rainfall totals for 
the period of highest rainfall in the region of Itirapina-SP, for identification and 
classification of rainfall in dry months, rainy or usual. From the analysis conducted, the 
results showed that at least half of the characteristic events take months dry condition; 
also noted that the annual rate of the years studied was kept close to the overall average 
thanks to a few months with high rainfall that concentrated much of the rainfall, 
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indicating therefore an uneven distribution along the hydrological half, especially in the 
2013 period / 2014. 
 
Keywords: Climate, Atmospheric Dynamics, Years Standards, Precipitation, 
Hydrological semester. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A ação climática em um determinado lugar está ligada à dinâmica atmosférica, 
representada pelos seus elementos constituintes (temperatura, precipitação, pressão 
atmosférica, umidade relativa), determinando o ritmo e tornando-o capaz de afetar tanto 
as relações humanas como a relação do homem com o ambiente. 

De acordo com André (2006), o clima exerce um papel destacado na 
configuração do espaço geográfico e na composição do meio ambiente, pois é 
determinante na disponibilidade de alguns recursos naturais e nas características gerais 
da paisagem, assim como dos aspectos socioeconômicos. 

Os índices térmicos e pluviométricos, bem como sua intensidade e frequência ao 
longo do ano constituem-se nos parâmetros que descrevem um tipo climático por 
representarem a manifestação concreta do padrão atmosférico que prevalece sobre uma 
determinada região. Obviamente essa habitualidade atmosférica é definida e 
estabelecida mediante a análise dinâmica de suas variáveis climatológicas por um hiato 
de tempo considerável que permite a identificação dos seus padrões habituais (NIMER, 
1979). 

Monteiro (1973) ao estudar “A Dinâmica Climática e as Chuvas no Estado de 
São Paulo”, demonstrou a necessidade que existe da Climatologia recorrer à dinâmica 
atmosférica, sem a interpretação de fatos isolados, mas com uma combinação diária e 
simultânea dos diferentes elementos do clima e de seu ritmo de sucessão habitual, que 
possibilita a compreensão da gênese dos fenômenos atmosféricos que define o clima 
numa determinada região. 

Sob esse embasamento o presente estudo foi desenvolvido na região de Itirapina 
que está inserida na porção centro-norte do estado de São Paulo e possui como 
mecanismos de circulação atmosférica àqueles que estabelecem áreas com níveis de 
classificações de climas tropicais, onde se define períodos de invernos secos e verões 
úmidos, onde a umidade é resultante da organização sinótica dos sistemas atmosféricos 
produtores do tempo que agem sobre seus domínios através do processo de 
frontogênese. Prevalecendo na estação quente as chuvas, exercendo um papel 
importante sobre a flora e fauna, bem como, para vida humana (CUNHA, 1997). 

Como a precipitação é fundamental para o ciclo hidrológico e para existência da 
vida na superfície terrestre, a ocorrência de eventos atmosféricos excepcionais, talvez 
possa causar alterações significativas na variabilidade dos regimes de chuvas 
distribuídos durante as sazonalidades e, talvez, possa provocar mudança em seu padrão 
(diminuição ou aumento) e distribuição anual em um determinado lugar.  

Tal conjuntura e possibilidade torna indispensável um planejamento territorial 
para qualquer sociedade na geração de riquezas, e não deve se manifestar somente na 
produção de alimentos, mas também, na preparação e identificação de futuras 
ocorrências de situações de escassez hídrica com seus efeitos indesejáveis, a fim de 
planejar ações necessárias na mitigação das perdas seja ela nas questões hídricas, na 
geração de energia, na indústria e no turismo, entre outras atividades socioeconômicas, 
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enfim, sobre situações eminentes da materialização de um desastre (CARMO et al, 
2014). 

Diante disto, o presente estudo analisou, a distribuição mensal da precipitação 
dos últimos três anos, na região de Itirapina no interior do Estado de São Paulo, 
tomando por referência os seis meses chuvosos, em comparação com a série histórica de 
trinta e cinco anos e, igualmente, denominados como semestre hidrológico, ou seja, os 
meses que possuem maiores registros de chuvas durante o ano. A partir daí, buscou-se 
avaliar os totais de chuva no período de maior precipitação, para identificação e 
classificação dos totais de precipitação em meses secos, chuvosos ou habituais. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 
 

No presente estudo foi utilizado tratamento quantitativo dos dados de chuvas 
diárias dos três últimos anos, que corresponde a série histórica de trinta e cinco anos, 
colhidos na estação climatológica localizada no Centro de Recursos Hídricos e Estudos 
Ambientais (CRHEA), pertencente à Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade 
de São Paulo (EESC/USP) no município de Itirapina-SP (Figura 1). 

 

Figura 1 - Localização da Área de Estudo.                                Estação Climatológica do CRHEA-USP. 
 
A área de estudo tem seu território inserido nas zonas de atuação da dinâmica 

das massas equatoriais e tropicais junto com o dinamismo da invasão das massas 
polares, localizando-se na região com condição típica de climas tropicais de altitudes, 
com períodos de inverno seco e verão chuvoso (MONTEIRO, 1973). Seus índices 
pluviométricos estão bem definidos pela sazonalidade, com semestre seco (outono-
inverno) situado entre os meses de abril e setembro, e, semestre chuvoso (primavera-
verão) abrangido entre outubro e março que é definido nesse estudo com o nome de 
semestre hidrológico (Figura 2). 

Os dados coletados referentes aos três últimos semestres hidrológicos foram 
divididos e analisados por meio de dados representativos mensais, sazonais e anuais. 
Posteriormente, foram elaborados tabelas e gráficos com os registros pluviométricos do 
período, por meio de planilha eletrônica do “Microsoft Office Excel”, com o intuito de 
facilitar a visualização da variabilidade pluviométrica. A primeira etapa ocupou-se com 
a tabulação da série histórica do período dividido em três semestres hidrológicos de 
outubro a março 2012-2013, outubro a março 2013-2014 até outubro a março 2014-
2015.  

A etapa seguinte do trabalho ocupou-se com o tratamento estatístico dos dados 
de chuvas, utilizando os respectivos parâmetros; média, desvio-padrão e coeficiente de 
variação, admitido para escalas de análise mensal, sazonal e anual. Também efetivou-se 
a caracterização dos semestres hidrológicos por meio da metodologia da classificação 
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de “anos padrões” proposta por Monteiro (1976), isto é, “os diferentes graus de 
proximidade do ritmo “habitual” ao lado daqueles afetados por irregularidades na 
circulação” (MONTEIRO, 1991, p.38), classificando-os como habitual (normal) ou 
atípico (seco ou chuvoso), conforme a Tabela 1. 

Segundo Tavares (1976), os índices de precipitação que apresentarem desvios 
próximos da média serão considerados anos habituais e, aqueles que obtiveram grandes 
desvios positivos em relação às médias configuram anos chuvosos, e os de grande 
desvio negativos, anos secos. A classificação da escolha de “anos padrões” na busca da 
compreensão do regime pluviométrico de qualquer região já foi realizada em diversos 
trabalhos (BARBOSA, J. P. M., 2007; BRAIDO & TOMMASELLI, 2010; MOURA & 
ZANELLA, 2012; SILVA & SILVA, 2012; SOARES & ZANELLA, 2014), que 
buscaram determinar padrões pluviométricos (habituais e excepcionais) em diversas 
escalas temporais, a fim de demonstrar à variabilidade climática e identificar os efeitos 
que a oscilação da precipitação ocasionou numa dada bacia hidrográfica, afetando entre 
outros a produção agropecuária e a vazão dos recursos hídricos superficiais. 

 

Figura 2 - Precipitação Média Mensal do Período de 1980-2014 para região de Itirapina-SP. Fonte dos 
dados: CRHEA-USP (2015) – Acessado em julho de 2015. 

 
Tabela 1 – Classificação do padrão pluviométrico 

Classificação                                                                          Desvios (+) ou (-) em % 

Normais:                            desvios variando entre                               +15% e -15% 

Tendentes a secos:            desvios negativos oscilando entre                15% a 30% 

Secos:                                 desvios negativos superiores a                          30% 

Tendentes a chuvosos:      desvios positivos oscilando entre                 15% a 30% 

Chuvosos:                          desvios positivos superiores a                           30% 

 
Cumpre destacar que tal metodologia não discute pontualmente ocorrências que 

se manifestam em períodos curtos de vinte e quatro horas, recobrando por conseguinte 
uma atenção maior do pesquisador no cuidado de eventos que por vezes possam ser 
mais significativos que a média mensal avaliada. 

 

91Climatologia apliCada ao meio ambiente e desempenho térmiCo



 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao se aplicar a metodologia de Monteiro, com objetivo de classificar os meses 
que se demonstraram habituais ou atípicos e verificar ao longo da sua classificação a 
distribuição das chuvas, foi elaborada por meio de um gráfico de média mensal e de 
tabelas de frequência percentual dos eventos para todos os semestres hidrológicos. O 
cálculo do valor médio obtido na soma dos seis meses hidrológicos para a série histórica 
de dados de precipitação de 1980 e 2015 corresponde a um total 1193 milímetros para a 
região. A distribuição mensal da precipitação dos três últimos semestres hidrológicos 
mostrou que houve uma variabilidade no total acumulado das chuvas mensalmente em 
relação à média para região de Itirapina-SP. 

A primeira análise, procurou evidenciar o grau de distanciamento que a 
precipitação dos semestres hidrológicos (2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015) se 
apresentou em relação à média histórica. O semestre hidrológico 2012/2013 registrou 
um total acumulado de 1084 mm de chuva durante o período. Com isso, utilizando o 
método de Monteiro (1976) o semestre apresentou valores com índices de precipitação 
com desvios variando entre -15% e +15% e, assim, classificando como semestre 
hidrológico Normal (N). O semestre hidrológico de 2013/2014 obteve um total 
acumulado de 913 mm de chuva. Assim, o total acumulado do período apresentou 
valores com índices de precipitação com desvios negativos variando entre -15% e -30% 
e, assim, classificando como mês Tendente a Seco (Ts). E por último, o semestre 
hidrológico de 2013/2014 obteve um total acumulado de 1036 mm de chuva. Assim, o 
total acumulado do período apresentou valores com índices de precipitação com desvios 
variando entre -15% e +15% e, assim, classificando como mês Normal (N).  

Nota-se, portanto, que a precipitação dos períodos analisados apresentou índices 
inferiores à média histórica de trinte e cinco anos, apresentando uma diminuição de 108 
milímetros para o período de 2012/2013, de 279 mm para 2013/2014 e de 156 mm para 
2014/2015 para região de Itirapina-SP. Nesse aspecto, destaca-se negativamente o 
semestre hidrológico de 2013/2014 com valores bem inferiores aos totais de 
precipitação assumindo a condição de semestre Tendente a Seco (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Classificação dos semestres hidrológicos em relação à média (1980-2015) 

Semestres Hidrológicos                    Total de Precipitação                  Classificação 

Outubro-Março de 2012/2013                  1084 mm                                   Normal (N) 

Outubro-Março de 2013/2014                   913 mm                         Tendente a Seco (Ts) 

Outubro-Março de 2014/2015                  1036 mm                                    Normal (N) 

Média Histórica                                       1192 mm 
 

Após a primeira etapa da análise, verificou-se o padrão de distribuição 
pluviométrica ocorrida durante os meses que registraram valores abaixo ou acima da 
média geral da série para cada semestre. Essa análise foi feita com o intuito de 
classificar e entender como a distribuição pluviométrica manifestou-se durante os meses 
de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março nos anos estudados, 
comparando-os especificamente ao longo dos três anos (Figura 3). 
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A variabilidade identificada no gráfico da distribuição das chuvas médias 
mensais para os três semestres hidrológicos, apontou que o trimestre mais chuvoso 
situado entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro; o mês de dezembro uma 
pequena variação no padrão mensal das chuvas; enquanto que os meses de janeiro e 
fevereiro apresentaram um padrão das chuvas abaixo da média histórica, principalmente 
o mês de janeiro que vem apresentando um regime de chuvas abaixo da média nos três 
últimos anos. O trimestre menos chuvoso (outubro, novembro e março) apresentou uma 
variabilidade da precipitação bem distribuída ao longo dos meses de outubro e 
novembro, com exceção do mês de março que demonstrou no último ano registro 
superior de chuva, após dois anos seguidos abaixo da média esperada. Seguramente 
novas análises devem ser desenvolvidas em busca de maiores entendimentos frente ao 
período histórico estudado, pois em alguns momentos (meses) o índice de precipitação 
alcança índices muito superiores à média, enquanto em outros situa-se em patamares 
inferiores ou próximos dela. 

 
Figura 3 - Gráfico de Pluviosidade Média Mensal em Função dos Últimos 35 anos. 

 
Tabela 3 – Frequência percentual dos últimos três semestres hidrológicos 

Tipo Nº de ocorrência Porcentagem Ordem de frequência 
N – Normais 5 vezes 27,77% 1º 
Tc – T. Chuvosos 3 vezes 16,66% 3º 
C – Chuvosos         1 vez 5,55% 4º 
Ts – T. Secos 4 vezes 22,22% 2º 
S – Secos 5 vezes 27,77% 1º 

 18 meses         100%  
 

Através da análise dos dezoitos meses que compõem os três semestres 
hidrológicos, e sua classificação em habitual ou atípico, desenvolveu-se a delimitação 
da ocorrência de frequência que demonstra a quantidade do número de vezes que esses 
meses apresentaram maiores registros nas categorias de classificação (normal, seco ou 
chuvoso), a sua ordem de frequência e porcentagem pluviométrica. Assim, a tabela 3 
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explicitou que a ordem de frequência com maior ocorrência foram os meses que ficaram 
divididos entre as classificações dos tipos tidos como Normais (N) e Secos (S), 
representando percentualmente 27,77% dos eventos cada e, totalizando 55,54% das 
ocorrências das chuvas do período. A segunda maior ocorrência ficou distribuída entre 
quatro meses classificados como do tipo Tendente a Seco (Ts) e correspondendo 
percentualmente 22,22%, a terceira ordem ocorreu em três meses e classificados como 
do tipo Tendente a Chuvoso (Tc) com 16,66% e por último, a ocorrência de um mês 
tido como Chuvoso (C) e ficando com 5,55% e somados totalizaram 44,43% das chuvas 
entre os oito meses restantes. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Conforme o estudo desenvolvido demonstrou, a circulação atmosfera ao longo 
dos últimos três anos na região de Itirapina-SP não manteve a habitualidade que 
estabeleceu o padrão de sua precipitação durante o período em que seus dados 
climáticos foram coletados. 

Atestando, por si só a importância que estudos dessa natureza possuem e a 
necessidade que existe dos mesmos prosseguirem, desdobrando-se em novas análises. 

No que tange aos dados avaliados e aos objetivos dessa pesquisa, pode-se 
afirmar que a ocorrência do número de eventos com maior ordem de frequência 
encontrada sobre as condições classificadas dos tipos atípicos, ou seja, os meses que 
registraram valores de precipitação entre eventos secos ou chuvosos, mostraram uma 
predominância maior no número dos eventos secos do que os chuvosos. Mas, quando 
considerado a condição habitual na participação da porcentagem das chuvas, ou seja, a 
precipitação média esperada para todos os meses, o valor total da porcentagem das 
chuvas ocorridas dentro ou acima da média representou aproximadamente 49,98% das 
chuvas para todo o semestre hidrológico. 

Portanto, apesar da ocorrência da participação de aproximadamente metade dos 
eventos ter sido classificado como secos, os eventos com índices positivos de chuvas 
(habitual ou chuvoso) é que foram responsáveis para que os valores totais das chuvas 
permanecessem próximos da média esperada nos três semestres hidrológicos, com 
exceção o semestre hidrológico de 2013/2014 que obteve um déficit hídrico mais 
significativo que os semestres hidrológicos de 2012/2013 e 2014/2015. 

Isto posto, entende-se que a pesquisa deve prosseguir para se ocupar com outros 
aspectos, aprofundando o conhecimento efetivo do padrão atmosférico na área de estudo 
e na compreensão do dinamismo que rege a manifestação das variáveis atmosféricas. 
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo avaliar parâmetros de temperatura e umidade do ar, 
dentro do substrato da camada limite atmosférica, em situações sinópticas distintas, utilizando 
veículos aéreos não tripulados (VANT) e balões cativos nas proximidades de uma região 
lacustre artificial. A metodologia baseia-se no lançamento simultâneo de VANT e balão 
cativo suspendendo um conjunto de dois instrumentos termohigrométricos automáticos em 
alturas geométricas distintas, comparando os valores com uma estação meteorológica de 
superfície. Os dados revelam que a umidade relativa do ar apresentou superioridade nos 
valores quando comparados à estação de superfície. O VANT estabeleceu altura e 
posicionamento praticamente inerte, efetuando as medições com mais uniformidade que o 
balão cativo. É possível utilizar veículos aéreos não tripulados como metodologia alternativa 
nos estudos de radiossondagem.  
Palavras-chave: Climatologia; Meteorologia; VANT; Radiossondagem; PLUMA. 
 
Abstract 
This study aims to evaluate parameters of temperature and humidity within the atmospheric 
boundary layer substrate in different synoptic situations, using unmanned aerial vehicles 
(UAVs) and tethered balloons near an artificial lake region. The methodology is based on the 
simultaneous release UAV and tethered balloon and suspending a set of two different 
automatic instruments Thermohygrometric geometrical heights, comparing the values with a 
surface weather station. The data show that the relative humidity showed superiority in values 
when compared to the surface station. The UAV set high and virtually inert positioning, 
making measurements more uniformity to the captive balloon. Can use unmanned aerial 
vehicles as an alternative methodology in radiosonde studies. 
Key-words: Climatology; Meteorology; UAV; Radiosonde; PLUMA. 
 
INTRODUÇÃO 

Estudos de radiossondagem são empregados desde a década de 1930 na antiga União 
Soviética por Pavel Molchanov, para observar as condições do estrato atmosférico em alturas 
típicas da ordem de 30km, por um balão inflado com gás hélio (Linacre & Geerts,  1997; 
Heidorn, 2005).  
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No Brasil, há uma grande variedade de estudos utilizando radiossondas apresentadas 
por YAMAZAKI et al (1987) que intercompararam dados de radiossondagem e observação 
remota de satélite NOAA-9 na cidade de Bauru-SP. LONGO et al (2002) apresentam uma 
padronização para a operacionalização e o lançamento de radiossondas em território 
brasileiro. LEAL JÚNIOR et al (2013) avaliaram e modelaram a Camada Limite Atmosférica 
(CLA) por meio de softwares utilizando o Projeto Chuvas em Fortaleza-CE. BIAVATI et al 
(2015) relacionaram a influência de plumas de  umidade e variabilidade pluviométrica ao 
redor de lagos de barragens hidroelétricas em Marcelino Ramos-RS.  

A Rede de Estações de Altitude do Brasil conta com aproximadamente 40 estações e 
está distribuída entre o INMET, o Departamento de Controle do Espaço a Aéreo (DECEA) e a 
Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha (DHN), que são órgãos operacionais 
(INMET, 2015). 

Apesar da crescente demanda de estudos meteorológicos por meio da radiossondagem 
sua grande parte é direcionada a observações de camadas elevadas da atmosfera, o que pode 
apresentar problemas na aquisição e transmissão de informações para a estação receptora no 
solo, como também dificuldades em se estabelecer um patamar de altura contínuo com pouca 
oscilação devido à turbulência do escoamento do ar e a geração de elevados custos logísticos 
com o deslocamento terrestre para localizar e recolher o conjunto de instrumentos acoplados 
na radiossonda. 

A proposta deste trabalho é avaliar parâmetros de temperatura e umidade do ar, em 
situações atmosféricas distintas, utilizando veículos aéreos não tripulados (VANT) os quais 
podem suportar sensores de medição suspensos, que os posicionam com precisão a altura e as 
coordenadas geográficas estabelecidas pelo operador.  

Desta forma, as perguntas centrais deste estudo são: os VANT’s resolveriam a 
dificuldade de agitação turbulenta que ocorrem nos balões cativos e se podem ser uma 
ferramenta metodológica alternativa para radiossondagem num futuro breve? 

Pode-se elencar que as mudanças não alcancem a escala esperada, mas que talvez 
tenham uma influência micrometeorológica, dentro da CLA, quem sabe ainda, em escala 
menor, supostamente elevando a umidade disponível, mas não o suficiente para provocar 
contínua saturação e, consequentemente, formação de gotas para a precipitação da chuva caso 
outra condicionante do estrato geográfico interferisse, como a orografia, por exemplo. Desta 
forma, medidas de sub-altitude poderiam indicar se haveria ou não a presença de uma pluma 
de umidade na CLA. É importante ressaltar que definimos o termo sub-altitude como um 
estrato da CLA, limitado abaixo de 100 metros e acima de 10 metros de altura geométrica 
local, portanto, ainda considerado dentro da ação dos ventos de superfície e que porventura, 
permitiriam uma advecção local de umidade (Figura 1). 
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Figura 1: Disposição convencionada dos efeitos da rugosidade do terreno natural pertencente ao estrato 
geográfico. A Camada Limite vai até 100 metros acima da superfície. A ação da fricção varia de 600 a 1800 
metros, conforme se apresenta a orografia (Felício, 2004). 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O PLUMA – Programa de Levantamento Unificado de Medições Aéreas iniciou seus 
ensaios experimentais para o levantamento de dados no dia 16 de julho de 2015, no sítio 
meteorológico da Estação Meteorológica de Superfície (EMS), situada no complexo do 
Centro de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais (CRHEA/EESC/USP), entre as 
coordenadas 22º10’19’’ | 22º20’05’’ S e 47º54’05’’ | 47º53’51’’ W. A EMS fica na divisa dos 
municípios de Itirapina e Brotas, no Estado de São Paulo, ao lado da Represa da UHE Carlos 
Botelho (Lobo/Broa), com espelho d’água de 6,8km e volume ~22x106 m3, abastecida pelo 
Rio Itaqueri e Ribeirão do Lobo (Tundisi & Tundisi, 1995). Os usos do solo são 
caracterizados por intensa atividade agroindustrial e agropecuária, com extensas plantações de 
cana de açúcar, laranja, pastagens e áreas de florestas plantadas de espécie Eucaliptus sp e 
Pinus sp, além de  áreas urbanizadas ao redor da represa. Restando apenas pouco e pequenos 
fragmentos de vegetação nativa, localizados no entorno da represa e na mata ciliar do Rio 
Itaqueri, Ribeirão Feijão. O clima da região, pela classificação de Koppen, situa-se entre 
clima tropical úmido (de outubro a março) e inverno seco (de abril a setembro) (Figura 2). 

Figura 2: Localização da área de estudo com destaque para a Represa do Broa. Elaboração: Os autores, 
adaptado de ALVES (2013). Fonte: Google, 2015. 
 

Foram utilizados quatro instrumentos de medição automática do tipo termo-
higrômetro (Highmed® HT-500), devidamente protegidos da radiação solar direta por meio 
de material isolante do tipo durafoil® prateado e tubos PVC. Eles foram programados para 
medir a temperatura e umidade do ar em intervalos de 2s. Sua precisão de temperatura do ar é 
de ±1ºC. Possui interface USB para descarregar dados diretamente no computador (Figura 3).  
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Figura 3: Esquema do abrigo meteorológico e sensores termo higrométrico utilizados na pesquisa (A); 
Disposição dos sensores utilizados no experimento (B). Elaboração: Os autores (2015). 
 

O quadrotor (VANT) foi projetado e desenvolvido pelo Laboratório de Aprendizado 
de Robôs (LAR/ICMC/USP), como plataforma padrão para ser utilizado em diversas 
aplicações, dentre elas: imageamento aéreo, coleta de dados de uma plantação de laranjas e 
rastreamento de veículos. Foi utilizada uma impressora 3D para prototipar em plástico ABS 
suas peças estruturais. Possui piloto automático que o controla por meio da fusão dos dados 
dos sensores de unidade de medida inercial (IMU) e Sistema de Posicionamento Global 
(GPS). Possui quatro motores brusheless de 750kv de potência com quatro hélices e uma 
bateria LIPO 3S com 4200mAh e 60C. O chassi possui quatro tubos quadrados de alumínio 
(hastes) e o restante são peças protopitadas (Figura 4). Optou-se por utilizá-las por três 
motivos: custo de fabricação reduzido; facilidade de reposição de peças; e redução do tempo 
de ciclo de desenvolvimento do projeto. 

 

Figura 4: Modelo 3D do quadrotor (A), quadrotor em voo (B) e imagem aérea do Campus 1 da USP de São 
Carlos (C).  
 

Os sensores foram suspensos por cabos de nylon®, sendo que um conjunto de dois 
instrumentos foram içados por aglomerado de balões cativos e outro, por VANT (altura X). 
Os instrumentos ficaram suspensos a 20 metros (altura Z) e 40 metros (altura Y) de altura 
geométrica na área de lançamento da EMS (Figura 5).  
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Figura 5: Esquema do abrigo meteorológico e sensores termo-higrométricos utilizados na pesquisa. Elaboração: 
Os autores (2015). 
 

Os procedimentos adotados para o ensaio experimental são descritos a seguir: 
1. Aquisição dos materiais: 1 cilindro de gás hélio; 6 balões cativos 25” (látex), 4 

baterias LIPO 3S para quadrotor; 6 baterias AA para controle remoto, 300m linhas de 
nylon®; câmera digital fotográfica; fita adesiva; tubos PVC 30mm; material isolante 
tipo durafoil®; 1 tablet; 1 prancheta para folha de observações dos horários iniciais e 
finais do VANT; 

2. Calibração dos sensores por meio de avaliação estatística com a EMS CRHEA/USP, 
dias antes do ensaio experimental; 

3. Escolha do período de medição representativo e situação atmosférica (local e 
regional). Optou-se pela situação atmosférica pré-frontal, com céu parcialmente 
nublado; 

4. Determinação da sala de operação para enchimento dos balões – Núcleo de 
Climatologia Aplicado ao Meio Ambiente (CRHEA/EESC/USP); 

5. Metragem e sinalização com fita adesiva das linhas de nylon® a cada 5m; 
6. Determinação da área de lançamento dos balões e voo com o VANT; 
7. Determinação das alturas geométricas (balão e VANT) e dos sensores suspensos a 

20m e 40m de altura; 
8. Programação dos dataloggers em software específico para medir a temperatura e 

umidade do ar em intervalos de tempo definido pelo operador do ensaio (determinou-
se intervalos de 2s); 

9. Determinação do horário padrão a ser utilizado em todos os dataloggers compatíveis 
com o horário do relógio do observador/operador da área de lançamento e EMS; 

10. Identificação e instalação dos dataloggers nos abrigos meteorológicos do balão e 
VANT, respectivamente; 

11. Acionamento dos dataloggers para o início da coleta de dados termo higrométricos; 
12. Lançamento do balão cativo até alcance da altura máxima estabelecida; 
13. Ajuste das ancoragens (linhas auxiliares) para exatidão da altura e redução do balançar 

do balão; 
14. Lançamento do VANT até o alcance da altura máxima estabelecida; 
15. Marcação na folha de observações do tempo inicial de voo do VANT quando alcançar 

a altura máxima estabelecida; 
16. Ao soar do alarme do término da bateria do VANT, realizar marcação do tempo final 

do voo na folha de observações e procedimento de descida do VANT até a superfície 
da área de lançamento; 

17. Realizar troca de bateria do VANT pelo operador; 
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18. Reprodução dos procedimentos a partir do item 14. 
 

Após a realização dos procedimentos operacionais na área de lançamento, recolheu-se o 
balão cativo e os equipamentos utilizados para a sala de operação. Os dados termo-
higrométricos medidos pelos dataloggers foram descarregados no computador (interface 
USB) para posterior tratamento e avaliação das informações obtidas. 

Para a interpretação e o reconhecimento dos sistemas atmosféricos atuantes na região, 
foram adquiridas as imagens diárias do Satélite Geoestacionário GOES-13, Canal 4 do 
infravermelho (IR), disponibilizadas pela Divisão de Satélites Ambientais (DSA) do Centro 
de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), às 12h. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A seguir, será apresentado os dados termo-higrométricos resultantes dos lançamentos 
realizados com o VANT e o balão cativo. 

Os primeiros lançamentos do VANT foram realizados aproximadamente às 14h00’, 
mas devido a rajadas de vento o balão cativo não alcançou a altura geométrica suficiente para 
que houvesse equiparação dos dados com o VANT. Somente às 14h18’, em breve momento 
de calmaria foi que o balão cativo conseguiu estabelecer a altura máxima e às 14h20’17’’ 
iniciou-se a contagem cronométrica de voo do VANT. O tempo total do voo foi de apenas 
3’30’’ devido à necessidade de reposição de baterias. Contudo, os dados obtidos revelam 
informações importantes. Os dados de superfície da temperatura e umidade relativa do ar 
foram adquiridos na EMS e adicionados na avaliação gráfica dos resultados. 

No primeiro lançamento, na altura geométrica de 20m, os dados de temperatura do 
balão apresentam pouca variação, numa constante aproximada de 25ºC. Logo, a temperatura 
do VANT para a mesma altura geométrica foi decrescente, com valores de 27,9ºC no início 
do voo e 26,7ºC no término do lançamento.  

Os dados de umidade relativa do ar, na altura geométrica de 20m, revelam que o balão 
cativo apresentou valores que variaram entre 57% e 59%. Para o VANT, os resultados de 
umidade foram inferiores a do balão, com valores crescentes entre 50% e 54%, 
respectivamente no início e término do lançamento. A umidade relativa do ar na EMS foi de 
53%, com números mais aproximados do lançamento do VANT (Figuras 6A e 6B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              A        B 
 
Figura 6: Temperatura e umidade relativa do ar do VANT e Balão Cativo (A e B), para a altura geométrica de 
20m e Estação Meteorológica de Superfície. 
 

Os dados de temperatura para a altura geométrica de 40m do balão apresentaram 
informações distintas que variaram entre 25ºC e 25,2ºC, com um discreto aumento da 
temperatura. As informações de temperatura do VANT foram estáveis com 26,8ºC, 
demonstrando proximidade com os dados de temperatura da EMS com 24,5ºC. 
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Para a altura geométrica de 40m, as informações de umidade relativa obtidas mostram 
mais semelhanças entre os sensores do VANT e balão cativo no que tange a estabilidade dos 
dados. Para o VANT, a umidade relativa se estabiliza após 1’ de voo com 56%. O balão 
apresentou dados que variaram entre 57% e 59%.   

Os dados de umidade relativa do ar na EMS foram de 53%, notoriamente inferior aos 
valores dos sensores de umidade na altura geométrica de 40m. Habitualmente, em dados de 
superfície, a variação termo-higrométrica é inversamente proporcional.  

Ou seja, quando ocorre o aumento da temperatura, a umidade relativa do ar decresce, 
distintamente do observado para as temperaturas do balão cativo em que os valores térmicos 
nas alturas geométricas de 20m e 40m foram próximos da EMS, mas a umidade relativa do ar 
apresentou superioridade nos valores quando comparados a EMS (Figuras 7A 7B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     A          B 
 
Figura 7: Temperatura e umidade relativa do ar do VANT e Balão Cativo (A e B), para a altura geométrica de 
40m e Estação Meteorológica de Superfície. 
 

No segundo lançamento, o tempo de voo do VANT foi ligeiramente menor em relação 
ao primeiro, com aproximadamente 3’15’’. Com relação aos valores de temperatura observou-
se comportamento semelhante nas alturas geométricas de 20m e 40m tanto para o balão cativo 
quanto para o VANT. Houve uma discreta variação em relação aos dois métodos, com valores 
de temperatura tendendo a estabilizar em 25,5ºC e 28ºC para o balão cativo e VANT, 
respectivamente, enquanto que o valor da EMS permaneceu próximo a 24,5ºC. É importante 
salientar que a precisão do sensor é de ±1ºC, inferindo que os valores são equivalentes, com 
sutil elevação termal do VANT.  

Com relação à umidade relativa do ar, na altura geométrica de 20m, observaram-se 
valores dentro da mesma faixa para os dois métodos em relação EMS, com valores tendendo a 
estabilizar próximo a 56% e 52% para o balão cativo e VANT, respectivamente, e 53% para a 
EMS (Figura 8 A e 8B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         A          B 
Figura 8: Temperatura e umidade relativa do ar do VANT e Balão Cativo (A e B), para a altura geométrica de 
20m e Estação Meteorológica de Superfície. 
 

102Climatologia apliCada ao meio ambiente e desempenho térmiCo



Para a altura geométrica de 40m foi observado um ligeiro aumento dos valores de 
umidade relativa para os dois métodos em relação à EMS, com dados tendendo a estabilizar 
em 58% e 60% para o balão cativo e VANT, respectivamente (Figuras 9 A e 9B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       A          B 
Figura 9: Temperatura e umidade relativa do ar do VANT e Balão Cativo (A e B), para a altura geométrica de 
40m e Estação Meteorológica de Superfície. 
 

Em síntese, os valores de umidade relativa do balão cativo, para as alturas geométricas 
de 20m e 40m foram superiores em comparação a EMS. Notou-se que a umidade relativa na 
altura de 40m foi mais semelhante para os dois métodos, apresentando três intensidades que 
variaram entre 55% e 59% de umidade relativa. Possivelmente, o aumento da umidade 
relativa para a altura geométrica de 40m tanto no primeiro quanto no segundo lançamento, é 
um indicativo do aumento de vapor d’água na referida altura geométrica, na camada de 
sub-altitude, dentro da CLA, (Figura 10 A e B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A            B 
 
Figura 10: Umidade Relativa do Ar para as alturas geométricas de 20m e 40m nos lançamentos 1 e 2 (A e B). 
 

As Tabelas 1 e 2 nos trazem os dados de temperatura e UR, respectivamente. Os dados 
coletados de temperatura e UR através da metodologia proposta mostraram-se dentro da 
mesma faixa de valores com relação de igualdade superior a 90% para a maioria dos casos, 
quando comparados com o Balão Cativo. Sendo assim, podemos considerar como satisfatória 
a metodologia de aquisição de dados de radiossondagem por VANT. 
 

Tabela 1: Correlação de valores de temperatura por balão cativo (BC) e VANT. 
ΔT ºC  Altitude (m)      BC  VANT Correlação (%) 

1 Lanç. 
20 25 ±1 26.5 ±1 94.34 
40 25 ±1 27 ±1 92.59 

2 Lanç. 20  
40 25.5 ±1 28 91.07 
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Tabela 2: Correlação de valores de umidade relativa do ar por balão cativo (BC) e VANT. 
     UR (%) Altitude (m)    BC   VANT Correlação (%) 

1 Lanç. 
20 58 52 89.66 
40 58 56 96.55 

2 Lanç. 
20 56 52 92.86 
40 58 60 96.67 

 
Na análise da carta sinótica de superfície das 12Z do dia 16/07, observou-se uma 

frente estacionária entre a Bolívia, MS, PR, SC e Atlântico adjacente. Também no Atlântico, 
observou-se uma frente fria ao sul de 40°S, associada a um centro de baixa pressão relativa no 
valor de 988 hPa em torno de 55°S/45°W.  

Ao sul deste sistema observa-se uma frente fria entre 40°W e 30°W aproximadamente. 
No Pacífico observaram-se dois sistemas frontais, sendo um com centro de baixa pressão de 
964 hPa posicionada em 61°S/76°W e o segundo com uma baixa pressão de 992 hPa, centrada 
em 47°S/85°W.  

A Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) encontrava-se centrada a leste de 31°W 
com 1032 hPa. A Alta Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) encontrava-se por volta de 
30°S/100°W com valor de 1028 hPa. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) atuou em 
torno de 06°N e 10°N no Pacífico e entre 07°N e 09°N sobre o Atlântico (BRASIL, 2015), 
Figura 10. 

Figura 10: Situação atmosférica para o dia 16 de julho de 2015. Carta de pressão ao nível do mar (A). Imagens 
do Satélite Terra/MODIS, em três escalas com destaque para a EMS (B, C e D). Fonte: 
http://www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/prev/cartas/cartas.htm e https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview/ 
Acessado em 16/07/2015. 
 
CONSIDERAÇÕES  
 

O primeiro ensaio experimental do PLUMA revelou que é possível utilizar veículos 
aéreos não tripulados como metodologia alternativa nos estudos de radiossondagem, 
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sobretudo para fins logísticos e de precisão geográfica quando comparados ao balão cativo. 
Operacionalmente, o VANT estabeleceu altura e posicionamento praticamente inerte, 
efetuando as medições com mais uniformidade que o balão cativo, ressaltando suas 
características para avaliações micrometeorológicas dos parâmetros termohigrométricos. 
Assim, podem resolver a dificuldade de agitação turbulenta recorrente nos balões cativos. 

A limitação ainda é o seu pouco tempo de voo, que dificultou a aquisição mais acurada 
dos valores termohigrométricos. Isto poderia ser contornado pelo estabelecimento de períodos 
de medição, em horas cheias e horas meias Zulu, alternando a troca de baterias, ainda com 
valor elevado, mas que compensariam o investimento dada a durabilidade. Outra limitação é o 
valor monetário do equipamento, contudo, estes têm arrefecido consideravelmente, sendo 
alguns encontrados abaixo de R$ 1000,00 (agosto de 2015).  Quando se leva em conta o preço 
dos cilindros de gases leves e a relação valor monetário/qualidade, há de se pensar que as 
vantagens começam a se tornar maiores. 

A umidade relativa do ar apresentou superioridade nos valores quando comparados a 
EMS. Possivelmente, este aumento para a altura geométrica de 40m, tanto no primeiro quanto 
no segundo lançamento, é um indicativo do aumento de vapor d’água na referida altura 
geométrica. Devemos considerar que o sensor estava equilibrando-se termicamente com a 
atmosfera mais fria ao seu redor, uma vez que minutos antes se encontrava no solo, mais 
aquecido. Podemos considerar a hipótese de que os sensores instalados no VANT estavam 
expostos a maior variabilidade de temperatura durante os procedimentos de reposição de 
baterias. A correlação de igualdade dos valores entre os métodos utilizados foi superior a 
90%, considerados como satisfatórios. 

Evidentemente, a pesquisa necessita de outros ensaios experimentais em situações 
atmosféricas distintas e em diferentes alturas geométricas com a possibilidade de criar um 
banco de dados robusto com a avaliação de outros parâmetros atmosféricos possíveis de se 
identificar plumas de umidade proveniente de uma formação lacustre artificial, dentro do 
substrato da CLA.  

Neste ensaio experimental foi proposto metodologicamente às etapas e procedimentos 
operacionais para o uso de VANT para outros experimentos na CLA, sobretudo em situações 
urbanas, indubitavelmente mais complexas e de difícil avaliação. 

Ademais, há a necessidade de se observar a regulamentação para o uso de VANT’s. 
No Brasil, existem diversas normativas dedicadas à operação, como a Portaria Nº 207 do 
Departamento de Aviação Civil (BRASIL, 1999), estabelecendo o limite máximo de voo a 
400 pés (121,92m) sem a necessidade de autorização. Há também regulamentações por parte 
do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) subordinado à Força Aérea 
Brasileira (FAB) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sobre o tráfego aéreo de 
VANTs no país (BRASIL, Nº210/2010 e BRASIL, IS Nº21/2012). 
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Resumo: O caráter periódico das mudanças climáticas na Terra pode ser explicado por fatores 
terrestres e astronômicos. Os ciclos climáticos estão relacionados com movimentos de translação 
e rotação terrestre, mudanças na radiação solar, oscilações oceânicas, variações nos parâmetros 
da órbita da Terra, eventos de impacto de grandes corpos no planeta, tectonismo, vulcanismo, 
supercontinentes, e oscilação vertical do sistema solar em relação ao plano galático. Conclui-se 
que o clima é definido por mecanismos internos relacionados a oscilações oceânico-atmosféricas 
e por mecanismos celestes que envolvem a Terra e a sua relação com a Lua, o Sol, os planetas, o 
sistema solar e, inclusive, a Galáxia. 
Palavras-chave: Mudança climática, Climatologia, aquecimento global antropogênico 
 
Abstract: The periodic nature of climate changes on the Earth can be explained by terrestrial 
and astronomical factors. Climate cycles are related to terrestrial translational and rotation 
movements, changes in solar radiation, ocean oscillations, variations in Earth's orbit parameters, 
impact events of major bodies on the planet, tectonics, volcanism, supercontinents, and vertical 
oscillation of the solar system relative to the galactic plane. It is concluded that the climate is 
defined by internal mechanisms related to oceanic-atmospheric fluctuations and celestial 
mechanisms involving the Earth and its relationship to the Moon, the Sun, the planets, the solar 
system and even the Galaxy. 
Keywords: Climate change, Climatology, carbon dioxide, anthropogenic global warming 
 
INTRODUÇÃO 
 A compreensão do clima tem sido fundamental para a sobrevivência humana: 
desde os primórdios é fator determinante na agricultura e pecuária. A partir da 
constatação da óbvia alternância entre o dia e a noite, da observação das fases da lua, da 
dedução das estações do ano, foi-se descobrindo a estreita relação entre esses fenômenos 
(cíclicos e de origem astronômica) com as alterações do clima na Terra (também de 
caráter periódico). 
 Alguns ciclos climáticos são totalmente compreendidos, outros não são tão 
imediata e obviamente cíclicos. Partindo de escalas diárias, os ciclos do clima se 
estendem a escalas de superciclos de milhões de anos. Assim, as variações menores, 
mais próximas da percepção humana, ajudam a entender as grandes oscilações do 
passado geológico.  
 Portanto, é fundamental ampliar a noção dos ciclos climáticos para além dos 
ciclos diários e anuais. Com esse intento, este artigo apresenta um levantamento de 
resultados de recentes descobertas sobre diversos ciclos climáticos ainda pouco 
conhecidos. Com base em revisão bibliográfica, os principais ciclos do clima na Terra 
são apresentados. Ao final, apresenta-se um diagrama que sintetiza graficamente as 
hierarquias e escalas multitemporais dos diferentes ciclos climáticos. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  marcos.jose@gmail.com; 2fvecchia@sc.usp.br	  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
	  

 A radiação solar representa o principal fator no balanço de radiação terrestre. A 
quantidade de radiação recebida e reemitida pela Terra depende de três fatores: 1. 
Emissão da radiação – fator primário determinado por variações da atividade solar; 2. 
Recepção da radiação – fator secundário determinado por variações da posição terrestre 
em relação ao Sol; e 3. Reflexão, absorção, distribuição do calor e reemissão da 
radiação – fator terciário determinado por alterações da atmosfera (gases de feito estufa 
e nuvens), da superfície terrestre (uso do solo) e dos oceanos (circulação oceânica). 
 
1. Variações das Emissões Solares 
	  

1.1. Ciclos Solares de Schwabe e outros 
	  

 A intensidade da radiação solar varia periodicamente conforme fenômeno 
conhecido como ciclo solar ou ciclo solar de Schwabe, o qual dura aproximadamente 11 
anos (Figura 1). Nesse ciclo existem períodos de atividades solares elevadas (máxima 
solar), com maior número de manchas solares; e períodos de atividades reduzidas 
(mínimo solar), com menor número de manchas solares2. Reconstruções das atividades 
solares indicam que o Sol possui outros ciclos: ciclo de Hale, de 22 anos; ciclo inferior 
de Gleissberg, de 88 anos; ciclo superior de Gleissberg, de 120 anos; ciclo de Suess (ou 
também ciclo de De Vries), de 208 anos; e ciclos consideravelmente maiores de 500 
anos (sem nome atribuído), 1.000 anos (ciclos de Eddy), bem como os ciclos de Hallstatt 
de 2.300 anos. (Beer et al. 2000, USGS 2000, Abreu et al. 2010, Kern et al. 2012).  

 

 
Figura 1: Variações da: (A) radiação solar total e (B) de manchas solares. Fonte: Schöll et al. (2007). 
 
2. Variações Orbitais Terrestres 
	  

2.1. Ciclos Diários e Anuais 
	  

 Os ciclos diários são observados por meio do aquecimento e do resfriamento que 
decorrem da alternância entre dia e noite. O ciclo anual de temperatura reflete as 
mudanças sazonais do clima (primavera, verão, outono e inverno). A Figura 2 ilustra 
esses ciclos. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 As manchas solares são causadas por intensa atividade magnética induzida pela influência gravitacional e magnética 
de Júpiter e Saturno, os planetas do sistema solar com maiores massas. (Kopp e Lean 2011, Kostyk 2013). 
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Figura 2: Exemplos de ciclos anuais e diários da temperatura do ar. (A) Cinco ciclos anuais (2001-2005); 
(B) Um ciclo anual (2005); (C) sete ciclos diários (25-31 dez/2005); (D) Dois ciclos diários médios 
provenientes de dados obtidos a cada 30 minutos. Fonte: Elaboração própria. Dados da estação 
climatológica do Centro de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais (CRHEA/EESC/USP), Itirapina/SP. 
	  

2.2. Ciclos Glaciais de Milankovitch 
	  

 A quantidade de radiação solar recebida na superfície da Terra sofre alterações de 
acordo com três características orbitais da Terra que se alteram3 lentamente ao longo de 
dezenas de milhares de anos (Figura 3): 1. Excentricidade orbital; 2. Inclinação axial 
(ou obliquidade); e 3. Precessão dos equinócios (ou orientação do eixo de rotação). 
 Os parâmetros orbitais apresentam diferentes ciclos: a excentricidade orbital 
muda conforme ciclos de 100.000 anos (Figura 3-A); a inclinação do eixo de rotação 
Terra varia ao longo de um período de 41.000 anos (Figura 3-B); e a precessão dos 
equinócios possui um ciclo com período de 26.000 anos (Figura 3-C). (Harper 2007). O 
efeito das três características orbitais fica claro quando todos os extremos se combinam. 
Resumindo o processo, as mudanças cíclicas dos fatores orbitais induzem as eras 
glaciais da seguinte forma: menor insolação durante os meses de verão reduz o 
derretimento da neve nas altas latitudes. A neve se acumula ao longo de milhares de 
anos formando as geleiras, que avançam em direção ao equador, as quais, por fim, 
produzem uma era glacial (Harper 2007). Dados paleoclimáticos demonstram ciclos de 
ocorrência intercalada de eras glaciais e interglaciais, fenômenos conhecidos como 
ciclos de Milankovitch (Figura 4). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 As causas das variações orbitais terrestres estão relacionadas à influência dos movimentos dos corpos do sistema 
solar. Os parâmetros orbitais da Terra oscilam de acordo com a variação dos campos gravitacionais e magnéticos 
gerados pelo Sol, pela Lua e pelos outros planetas, especialmente Júpiter e Saturno (Scafetta 2010). 
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Figura 3: Variações orbitais terrestres: (A) excentricidade orbital; (B) inclinação do eixo terrestre; (C) 
precessão dos equinócios. Fonte: adaptado de Harper (2007). 
 

 
Figura 4: Ciclos de Milankovitch indicando períodos glaciais (fundo azul) e interglaciais (fundo 
vermelho). (A) Dióxido de carbono (CO2); (B) Temperatura isotópica da atmosfera; (C) Insolação, em 
meados de junho, na latitude 65ºN (em W/m2). Fonte: Modificado de Petit et al. (1999). 
	  

3. Variações da Atmosfera, Superfície Terrestre e Oceanos 
	  

3.1. Atividades Vulcânicas 
	  

 A atividade vulcânica projeta, na atmosfera, grandes quantidades de gases e 
partículas aerossóis – estas favorecem a formação de nuvens e o aumento da 
refletividade, resfriando o planeta. Erupções vulcânicas podem produzir anomalias 
significativas na temperatura, da ordem de décimos de graus centígrados. Grandes 
erupções vulcânicas (Figura 5) não são tão frequentes, porém causam efeitos climáticos 
significativos. As últimas cinco maiores erupções vulcânicas dos últimos 100 anos 
podem ter provocado a queda de 0,1 a 0,4 °C da temperatura média global; a erupção do 
Monte Pinatubo resultou no resfriamento de 0,5°C; em consequência da erupção do 
Monte Tambora, maior erupção vulcânica recente, não houve verão no Hemisfério Norte 
e o resfriamento foi tão intenso que o ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem 
Verão. Há 73.000 anos atrás, o evento de Toba produziu cinzas vulcânicas que causaram 
a queda de 10°C no verão em altas latitudes, além de um inverno vulcânico de 6 anos, 
seguido por um período de resfriamento que durou 1.800 anos (Rampino e Self 1993; 
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Mason et al. 2004, Williams et al. 2009). 
 

 
Figura 5: Impacto de erupções vulcânicas na temperatura, no período de 1700-2000. (A) Erupções e 
variações correspondentes da profundidade ótica (medida da quantidade de radiação solar que é 
bloqueada através de uma coluna da atmosfera. Quanto maior o valor, menor a passagem de radiação); 
(B) Variações da temperatura média global. Fonte: adaptado de Bertrand et al. (1999). 
 
3.2. Colisões de Asteroides ou Cometas 
	  

 Uma causa externa de mudanças climáticas que influencia a atmosfera é devida à 
colisão de asteroides ou de cometas na superfície terrestre. A Terra é continuamente 
bombardeada por detritos espaciais cujos tamanhos variam desde poeira microscópica 
até meteoritos; diariamente, mais de 100 meteoritos pesando cerca de 0,5 kg atingem o 
planeta. Bólidos maiores de 50 metros de diâmetro atingem a superfície, em média, a 
cada 1.000 ou 2.000 anos. Quanto maior o corpo, maior é o intervalo existente entre 
eventos de magnitude similar. Essa relação diretamente proporcional entre o tamanho do 
meteorito e o tempo de recorrência está ilustrada na Figura 6. 
 Há 65 milhões de anos atrás, um grande asteroide ou cometa, com 
aproximadamente 10 km de diâmetro, causou extinção de mais da metade das espécies 
do planeta, inclusive pondo fim à era dos dinossauros. Os efeitos colaterais imediatos ao 
impacto foram incêndios globais, terremotos, tsunamis de mais de 100 metros que 
poderiam provocar inundações em regiões 20 km adentro dos continentes. Além disso, o 
sistema climático foi drasticamente alterado devido à escuridão prolongada causada pela 
poeira e cinzas liberadas no impacto. O escurecimento completo, que durou vários meses 
após o impacto, cessou o processo de fotossíntese em boa parte da Terra. O resfriamento 
global pode ter durado de anos a décadas, com a redução de 10ºC na temperatura da 
superfície terrestre (Toon et al. 1997, Schulte et al. 2010, Agência Fapesp 2010). 
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Figura 6: Diagrama da frequência e energia do impacto de objetos com a Terra em função do tamanho do 
objeto. À direita, resumo dos efeitos esperados para cada classe de impacto. *O local correspondente das 
indicações dos eventos e crateras na figura representa o diâmetro aproximado dos respectivos asteroides 
envolvidos. Fonte: Modificado de Pierazzo e Artemieva (2012). 
  
3.3. Oscilações Oceânicas 
	  

 O El Niño – Oscilação Sul (ENOS) é a flutuação climática mais forte na Terra em 
escalas de tempo inter-anuais, representando impactos globais, embora seja originário no 
Oceano Pacífico tropical. As componentes oceânicas do ENOS, El Niño e a La Niña, 
representam as variações quasi-periódicas (de 2 a 7 anos, Figura 7-A) da temperatura das 
águas superficiais do Pacífico tropical oriental e estão acopladas à componente 
atmosférica, Oscilação Sul, a qual reflete as flutuações mensais ou sazonais na diferença 
de pressão atmosférica no Pacífico ocidental. O Oceano Pacífico possui, além do ENOS, 
a Oscilação Decadal do Pacífico (ODP), um padrão periódico de variação da 
temperatura superficial que afeta o hemisfério norte na região de latitude 20°N. Com 
ciclos na escala de tempo multi-decadal, a ODP atravessa uma fase quente e uma fria 
geralmente a cada 50-70 anos (Figura 7-B). 
 Além das oscilações já mencionadas, cabe citar que existem outros modos de 
variabilidade climática: Oscilação Multidecadal do Atlântico (OMA); Oscilação 
Madden-Julian (OMJ); Oscilação Quasi-Bienal (OQB); Oscilação do Ártico (OA) e a 
Oscilação da Antártida (OAA), entre outros. 
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Figura 7: (A) Índice Oscilação Sul. Dados de 1876 a 2013. Curva preta: média móvel de 12 meses. 
Fonte: Modificado de Giorgio (2013a). (B) Índice Oscilação Decadal do Pacífico. Dados de 1900 a 2013. 
Curva preta: média móvel de 12 meses. Fonte: Modificado de Giorgio (2013b). 
 
4. Superciclos: Tectonismo, Vulcanismo e Raios Cósmicos 
	  

4.1. Modos Geladeira-Estufa 
	  

 Relativo à escala geológica do Éon Fanerozoico (últimos 542 milhões de anos),	  
Fischer (1981) definiu estados climáticos da Terra como Modo de Geladeira (Icehouse) 
e Modo de Estufa (Greenhouse). Na Figura 8, observa-se a relação direta entre as 
condições climáticas globais (em termos de temperatura média) e as variações eustáticas 
do nível dos oceanos. As causas das flutuações no nível do mar e das temperaturas dos 
oceanos estão possivelmente associadas aos fenômenos de movimentos de placas e ao 
vulcanismo. 

 
Figura 8: Alternância entre Modos de Geladeira (G) e Modos de Estufa (E) ao longo do Fanerozoico. 
Fonte: Modificado de Nance et al. (2014). 
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  Geralmente se considera a convecção térmica do manto como a principal 
causa dos ciclos de 300 milhões de anos das placas litosféricas. Outra hipótese é a 
influência externa de ciclos relacionados à rotação do sistema solar ao redor da galáxia 
(Fischer 1982). Existem oscilações com períodos de 130 a 150 milhões que podem estar 
relacionadas ao fluxo de raios cósmicos, os quais modulam o clima por meio da 
cobertura de nuvens. Price et al. (2013) sugere que o fluxo de raios cósmicos galácticos 
seja a principal causa das mudanças climáticas durante o Fanerozoico. 
 
4.2. Movimentações Tectônicas 
	  

 O movimento das placas tectônicas resulta na formação e na separação de 
continentes e, em escalas geológicas, provoca a formação ocasional de um 
supercontinente contendo todos ou quase todos os continentes. Tais configurações 
constituem os ciclos de supercontinentes, cujo período perdura de 300 a 500 milhões de 
anos (Hasui 2012). No último 1 bilhão de anos, cinco grandes supercontinentes foram 
formados (Figura 9).  
 

 
Figura 9: Ciclos dos supercontinentes. Os picos orogênicos (setas) indicam as épocas de cristalização da 
crosta, marcando a formação dos supercontinentes. Fonte: Modificado de Nance et al. 2014. 
  
 A subdivisão dos continentes geralmente induz à formação de novos oceanos ao 
longo de orogenias mais velhas, levando a um processo cíclico de fechamento e de 
reabertura dos oceanos ao longo de praticamente as mesmas zonas, além de consequente 
formação e dissolução de supercontinentes. A abertura e fechamento de bacias oceânicas 
(Figura 10) constituem os ciclos de Wilson (Ryan e Dewey 1997, Hasui 2012). 
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Figura 10: Ciclos de Wilson (bacias oceânicas) e os efeitos das fases dos ciclos dos supercontinentes no 
nível do mar. Fonte: Modificado de Miall (2010). 
 
 É habitualmente aceito que os ciclos dos supercontinentes estão intimamente 
ligados a processos do manto, incluindo a convecção do manto, ressurgências do manto 
(superplumas) e plumas mantélicas. Como outra provável explicação para os ciclos dos 
supercontinentes, Steiner (1967) comparou qualitativamente a gravidade variável na 
Terra com diversos fenômenos geológicos, incluindo dados orogenéticos, 
paleoclimáticos, biológicos, entre outros. Conforme o sistema solar realiza a sua órbita 
ao redor do centro da Via Láctea, a “constante” gravitacional, na verdade, sofre 
alterações, provocando a contração e a expansão da Terra e do Sol, conforme proposto 
por Machado (1967). No caso do Sol, a alteração em seu raio resulta em variações da 
radiação emitida. No caso da Terra, a expansão/contração pode produzir a regressão dos 
oceanos e a fratura da crosta (com aparente migração dos continentes). 
 
4.3. Raios Cósmicos 
	  

 Svensmark (2007) sugere que a intensidade incidente de raios cósmicos na 
atmosfera terrestre se correlaciona com as variações da cobertura global de nuvens. Em 
longas escalas do tempo, os megaciclos cósmicos apresentam uma correlação entre as 
variações na fonte de raios cósmicos causadas pela passagem do sistema solar por meio 
dos braços espirais da Via Láctea, e pelas variações no clima da Terra no último 1 bilhão 
de anos. Durante as passagens pelos braços espirais, a Terra pode ter encontrado nuvens 
interestelares de densidade suficiente para alterar a química da atmosfera superior e 
desencadear eras glaciais de duração relativamente longa (Gies e Helsel 2005). A Figura 
11 ilustra uma possível correlação que permite inferir que os Modos Geladeira/Estufa 
durante o Fanerozoico podem estar associados à influência dos raios cósmicos. 
 Segundo Benkö (1985), os fenômenos terrestres de longo período (processos bio-
geo-oceânico-atmosféricos) podem, cada vez mais frequentemente, ser atribuídos aos 
fenômenos cósmicos periódicos. A ciclicidade dos processos tectônicos pode ser 
remontada aos processos cósmicos, levando em consideração que estes efeitos são 
“filtrados” pelo sistema solar ou pelo Sol. Essa é uma teoria de ressonância astronômica 
que relaciona ciclos cósmicos e geológicos que, por fim, repercutem, determinam e 
modificam o clima na Terra. 
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Figura 11: Raios cósmicos e Eras glaciais na Terra. (A) descreve as passagens pelos braços espirais da 
Galáxia; (B) representa o Fluxo de Raios Cósmicos (FRC) atingindo o sistema solar; Em (C), a curva 
denota a temperatura na superfície oceânica tropical relativamente aos dias atuais, e as áreas 
preenchidas expressam a distribuição paleolatitudinal de detritos transportados pelo gelo; (D) e (E) 
descrevem qualitativamente as épocas pelas quais a Terra experienciou Eras do Gelo; (F) Histograma de 
épocas de exposição a meteoros de Fe/Ni. Fonte: adaptado de Shaviv e Veizer (2003). 
	  

5. Síntese Multitemporal dos Ciclos Climáticos 
	  

 Dentro de um enorme intervalo temporal que varia em mais de dez ordens de 
grandeza, compreendendo desde ciclos diários (10–3 anos) até ciclos 
tectônicos/galácticos (109 anos), as variações cíclicas do clima é apresentada de maneira 
simultânea em um diagrama multitemporal (Figura 12) que permite comparar as 
magnitudes relativas de influência no clima terrestre. 
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Figura 12: Representação esquemática do espectro de variância para o sistema climático, com escalas 
de tempo variando entre horas e bilhões de anos. Legenda: Ma. = milhões de anos; ma. = milhares de 
anos; a. = anos. Fonte: Elaboração própria baseada em Mitchell (1976), Ghill (2002) e Bartlein (2006). 
  
 Constata-se que os fatores astronômicos permeiam praticamente todas as ordens 
dos ciclos climáticos: 
 

1. Primeira ordem: os superciclos com períodos de centenas de milhões de anos 
estão relacionados com a atividade endógena (vulcanismo, tectonismo) da Terra, 
induzida pelo movimento do sistema solar ao redor da Via Láctea, que provoca variação 
na quantidade de raios cósmicos. Ciclos de dezenas de milhões de anos são marcados 
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por eventos de impacto de grandes corpos no planeta, que resultam em eventos de 
extinções em massa. Esse mecanismo também é motivado por fator astronômico 
relacionado à oscilação vertical do sistema solar em relação ao plano galático. 

2. Segunda ordem: ciclos climáticos com dezenas e centenas de milhares de anos 
são causados por variações nos parâmetros da órbita da Terra (excentricidade, inclinação 
axial e precessão dos equinócios), conhecidos como os ciclos de Milankovitch, uma 
ordem de influência astronômica bastante definida. 

3. Terceira ordem: A maioria dos ciclos climáticos de períodos mais curtos (Ciclos 
do Holoceno), na ordem de milênios, séculos e décadas, está provavelmente relacionada 
com alterações na radiação solar, provocadas pelas influências gravitacionais de grandes 
planetas do sistema solar. Na ordem de dezenas de anos, os fatores terrestres se 
manisfestam por meio das oscilações oceânicas, possivelmente causadas pelas mesmas 
influências planetárias. A Lua parece influenciar indiretamente o clima ao interferir nas 
oscilações oceânico-atmosféricas.  

4. Quarta ordem: na escala anual e diária, o clima varia conforme os movimentos 
astronômicos de translação e rotação terrestre.  
  
 Note-se que os ciclos do clima ocorrem em todas as escalas de tempo. As 
variações climáticas ocorrem dentro de uma hierarquia de controles e de respostas, que 
começa na ordem mais elevada, com os controles externos de clima, prossegue ao longo 
dos níveis em escala global, hemisférico, continental e regional, e termina no nível mais 
baixo com as alterações das variáveis climáticas individuais em locais específicos. 
 
CONCLUSÕES 
	  

 Oscilando naturalmente ao longo do tempo, o clima é marcado pela regularidade 
e inevitabilidade de sua flutuação, isto é, a variação é uma propriedade fundamental do 
sistema climático terrestre. A ênfase principal dada aos diversos ciclos climáticos 
naturais permite entender que os mecanismos causais das mudanças climáticas na Terra 
envolvem, além de fatores puramente terrestres, fatores envolvendo o Sol, a Lua, a 
dinâmica dos planetas do Sistema Solar e até mesmo os ritmos da galáxia.  
 É primordial reconhecer que a história do clima na Terra é resultante de uma rede 
complexa de mudanças, ocorrendo em diversas escalas têmporo-espaciais, conforme a 
combinação de hierarquias de controles e de respostas, com comportamentos cíclicos e 
flutuações aleatórias. O clima já mudou muito no passado e tudo indica que, com ou sem 
a interferência humana, sempre continuará mudando. 
 O presente artigo permite colocar em nova perspectiva os interesses e as 
preocupações em face do atual discurso frente às hipotéticas mudanças climáticas. 
Apresenta-se aqui uma visão não muito difundida sobre uma das questões mais 
intrincadas no debate atual sobre o aquecimento global: quanto do recente aumento da 
temperatura terrestre pode ser atribuído às causas naturais? Somente pela compreensão 
de como o clima pode mudar naturalmente e de quanto as mudanças observadas formam 
parte de um conjunto de padrões cíclicos previsíveis é que será possível chegar a um 
julgamento confiável sobre a magnitude do impacto das atividades humanas nas 
alterações do clima da Terra. 
 Portanto, considerando a existência de diversos ciclos climáticos nas variadas 
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escalas do tempo, a recente tendência do aumento da temperatura média global pode ser 
explicada em termos da combinação de alguns dos principais ciclos climáticos naturais 
das escalas decadal até secular. De outra forma, ao invés de atribuir o aquecimento 
global tão-somente à influência humana, a crescente análise de séries de dados 
climatológicos e o aumento de publicações estão estabelecendo e sustentando novas 
hipóteses de que o sistema climático é muito provavelmente caracterizado por oscilações 
que ocorrem naturalmente. 
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AS CHUVAS NA REGIÃO DE SÃO CARLOS/SP: ANÁLISE DO 
ACÚMULO DE CHUVAS EM DIAS CONSECUTIVOS NA SÉRIE 

HISTÓRICA, 1993-2014. 
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Climatologia Aplicada ao Meio Ambiente e Desempenho Térmico 
 
Resumo: O uso de ferramentas quantitativas pode auxiliar no entendimento climatológico em 
estações climatológicas em séries históricas. Sendo assim, o presente estudo objetivou 
analisar o comportamento das chuvas acumuladas, em cinco dias consecutivos, em três 
estações climatológicas na região de São Carlos/SP com o uso do índice RX 5 dias (máximo 
de chuva acumulada em cinco dias consecutivos acima de 1 mm) determinado por Haylock 
(2006) e Zhang e Yang (2006) e calculado no script RClimdex 1.1. No RX 5 dias, os valores 
máximos se concentraram nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de cada ano. Nesses, 
notou-se que 18 dos 22 anos observados estiveram próximos e, em alguns desses, acima do 
valor médio de 163 mm, o que represeta 77% dos anos calculados, sendo os  meses que 
representam os maiores RX 5 dias, dezembro, fevereiro e janeiro, com valores de 102,9, 116,9 
e 138,5 mm respectivamente. O ritmo do RX de 5 dias mostrou-se flutuante na escala espacial 
e temporal, o que dificulta o entendimento de tendências para seu aumento e diminuição, 
contudo, a compreensão de valores acumulados nos meses de verão contribuem para o 
planejamento no âmbito rural e urbano nas chuvas acumuladas em um curto período de dias. 
 
Palavras-chave: Climatologia. Mudança climática. Climatologia estatística. RClimdex. 
 
Abstract: The quantity methods helps to identify the variability of climate long-term data. 
This study aimed to analyse the accumulated rains in five days obtained from three stations in 
São Carlos/SP with the calculated indice RX 5 days (HAYLOCK, 2006; ZHANG and 
YANG, 2006) in script RClimdex 1.1. The maximum values of RX 5 days concentrated 
138,5, 116,8 and 102,9 respectively in january, february and december months a year and 18 
of 22 years staied means 163 mm and represents 77% of calculated indices. The RX 5 days 
wavering with spacial and temporal analysis and values doesen´t describes trends for increase 
or decrease but can contribute to countryside and urban management in rainy days. 
 
Key-words: Climatology. Climate Change. Statistic Climatology. RClimdex. 
 
INTRODUÇÃO 
Tendo em vista a complexidade dos elementos atmosféricos, bem como de sua gênese, a 
compreensão dos atributos que dinamizam os climas, bem como novas contribuições que 
ampliem o entendimento de sua dinâmica se fazem necessários e, com isso, a gênese climática 
se destaca na dinâmica de planejamento em diferentes setores de atuação social, política e 
econômica, onde a pluviometria pode representar, por seus aspectos quantitativos e 
qualitativos, uma melhor compreensão temporal da atmosfera e em diferentes escalas, como a 
obtenção, tratamento e análise de dados climatológicos obtidos a partir de estações 
climatológicas. 
                                                           
1 rafagsanches@usp.br; 2fvecchia@sc.usp.br 
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Dentre os mecanismos utilizados junto à interpretação de dados climatológicos, a análise 
estatística permite observar determinado sistema climático a partir de inúmeras informações 
(variáveis climáticas) e, dessa forma, permite a observação de pressupostos quanto a 
mudanças num sistema climático (ZWIERS e VON STORCH, 2004, p. 674) 
Uma das características comuns aos trabalhos de análise estatística em climatologia é a 
admissão de que o caráter externo atmosférico (gases atmosféricos, variabilidade solar, 
vulcanismo, etc.) influenciam na variabilidade climática, contudo, pressupõe ou devem 
admitir as possíveis alterações em sistemas climáticos junto à princípios como a incerteza, 
mesmo que haja vieses estatístico e matemáticos em séries de dados do clima (ZWIERS e 
VON STORCH, 2004, p. 675). 
A fim de analisar os dados de chuvas na referente série histórica (1993-2014), foram 
escolhidas as estações climatológicas do CRHEA/USP, INMET/UFSCar e EMBRAPA, que 
se localizam na região de São Carlos/SP (figura 1) e utilizado o script RClimdex 1.1, que 
corresponde a um modelo computacional que se utiliza da linguagem R, que por sua vez 
busca calcular índices climáticos de precipitação, cujo o intuito é analisar séries históricas 
desses dados a fim de encontrar índices de extremos de chuvas, a concentração e/ou dispersão 
pluviométrica, a variabilidade de temperatura e precipitação nos totais anuais acumulados, a 
intensidade pluviométrica em um dia, em cinco dias e anualmente, entre outros índices. 
O software foi desenvolvido por Byron Gleason do National Climate Data Center (NCDC) da 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cujo uso é apresentado em 
diversos workshops e reuniões do CCI/CLIVAR (International Research Programme on 
Climate Variability and Predictability) sobre elementos climáticos e sua variabilidade desde 
2001 (SANTOS, 2010), sendo o uso do software R, bem como sua aplicação junto às 
mudanças climáticas, uma ferramenta que permite o avanço na interpretação dos dados 
climatológicos obtidos em estações climatológicas, uma vez que esse se utiliza de dados 
diários em sua análise e cálculo dos índices estabelecidos. 
De acordo com Santos (2014), as análises de séries históricas, anuais e sazonais, das variáveis 
climáticas, podem ser utilizadas como indicadores de avaliação das mudanças no regime dos 
climas, tendo em vista a temperatura e a precipitação pluviométrica como principais 
parâmetros. 
Contudo, as dificuldades observadas na análise climática em diferentes regiões brasileiras são 
perceptíveis, como aponta Santos (2014, p. 12 e 13), que na análise junto ao bioma do cerrado 
no Distrito Federal/Brasil, considera a precipitação com elevada variabilidade temporal e 
destaca para a necessidade de estudos que correlacionem à análise de variáveis climáticas com 
a urbanização e o uso da terra. Nessa região, o autor ressalta o aumento no número de dias 
consecutivos secos e o aumento nas chuvas fortes, além de se concentrar em poucos dias 
(máximo acumulado em 5 dias), sendo tais dados obtidos através dos índices do ETCCDMI 
pelo RClimdex. 
Outro trabalho que se utilizou do software RClimdex, que fora realizado em Rio Claro/SP, 
região próxima a São Carlos/SP por Santos et al. (2012),  que apontou para o aumento das 
chuvas consideradas intensas nessas áreas a partir do máximo acumulado em cinco dias 
consecutivos (Rx5dias) e no número de dias acima de 50mm de chuva, neste trabalho, os 
autores reafirmaram a presença de tendência positiva nestes eventos em se tornarem mais 
frequentes ao longo do tempo. Além disso, afirmaram que existe correlação entre tais eventos 
interanuais com anomalias no Oceano Pacífico e Atlântico, sendo as regiões, nordeste e o sul 
do Brasil afetados negativa e positivamente respectivamente nessas influências. 
Nesse sentido, uma característica apontada por Santos et al. (2012) foram as relações com a 
produtividade agrícola, sendo que, tais tendências positivas podem ser um fator de 
compensação junto às perdas por evapotranspiração dos organismos vegetais. 
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Um dos elementos discutidos nos trabalhos de aplicação dos cálculos de índices climáticos é a 
qualidade dos dados obtidos em estações climatológicas, sendo que, em alguns trabalhos 
torna-se claro que a falta de dados pode comprometer o desenvolvimento de pesquisas ou 
influir diretamente na melhor observação climática por suas variáveis. Nesse sentido, Dufek e 
Ambrizzi (2008) apontam que, nos dados obtidos em estações no estado de São Paulo/Brasil, 
apesar das tendências positivas para alguns índices, como no total de chuvas acumulada 
anualmente ou no número de dias acima de 20mm de chuva, os dados não são suficientes para 
o entendimento da complexidade climática nesse Estado. Os autores afirmam ainda que 
alguns índices podem ser contraditórios, como apontam na comparação entre o número 
máximo de dias consecutivos secos e os dias acima de 20mm de precipitação, além de 
considerar que, no período observado, mesmo significância negativa para existência de 
tendência, as chuvas intensas se concentra em poucos dias (DUFEK e AMBRIZZI, 2008, p. 
175 e 176). 
Ainda segundo Dufek e Ambrizzi (2008, p. 177), nota-se as conclusões acerca de tendências 
climáticas no estudo sobre o estado de São Paulo apontam para a necessidade de futuros 
estudos que observem o uso do solo e o estudo da paisagem que, dessa maneira, devem 
considerar a dinâmica atmosférica e diferentes abordagens climatológicas a fim de melhor 
compreender as tendências regionais no Estado. 
A partir daí nota-se que as chuvas reafirmam o processo dinâmico da atmosfera por seus 
estudos, fazendo-se necessária a as características envolvidas junto à determinação das 
quantidades expressas em médias anuais, estacionais, mensais e diárias, além de compreender 
os períodos de seca e os períodos chuvosos, a frequência, a intensidade, a irregularidade, a 
intensidade, entre outros fatores pertencentes a diferentes períodos de tempo, bem como de 
sua análise. 
Para tanto, o presente trabalho objetivou descrever, a partir da análise de dados, as chuvas 
acumuladas em 5 dias (RX 5 dias) nas estações climatológicas da região de São Carlos/SP, no 
período de 1993-2014. Para o cálculo desse índice se utilizou o software R e o script 
RClimdex 1.1, conforme apresentado por Sanches e Vecchia (2015). 
 
METODOLOGIA 
 
A fim de calcular o índice de RX 5 dias nas estações climatológicas, faz-se o uso de uma 
ferramenta computacional denominada RClimdex 1.1., que corresponde à um script que 
calcula tal índice, a fim de interpretar as chuvas em séries temporais distintas, uma vez que tal 
tratamento apresenta-se fiável quanto a interpretação climática regional quando associado ao 
tratamento estatístico como norteador para a manipulação dos dados de chuvas. 
Os dados climáticos de chuvas da região de São Carlos/SP foram obtidos referem-se a chuvas 
diários de três estações climatológicas, sendo a primeira localizada na Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar – Universidade Federal de São Carlos) que é conveniada ao INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia), a segunda estação climatológica, que está localizada na 
EMBRAPA (Empresa brasileira de pesquisa agropecuária)/Pecuária Sudeste, também no 
município de São Carlos/SP e a terceira estação climatológica, localizada no CRHEA (Centro 
de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais), no município de Itirapina/SP e pertence à 
EESC/USP (Escola de Engenharia de São Carlos/ Universidade de São Paulo). Essas se 
encontram, em média, 22 Km distantes entre si a partir do rumo médio de 184°. Os dados 
climatológicos de chuvas totalizam vinte e dois anos, sendo esse o total de anos em que todas 
as estações climatológicas apresentaram dados suficientes para o cálculo do índice. 
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Figura 1. Localização das estações climatológicas na região de São Carlos/SP. Fonte: Adaptado pelo autor de 
IBGE (2009). 
 
O índice calculado, refere-se ao RX de 5 dias (Quantidade máxima de precipitação em cinco 
dias), onde admite-se RR kj como a quantidade de precipitação no intervalo de cinco dias com 
término em k, para o período j. Assim, os valores máximos de cinco dias para o período j são: 
 
Rx5diasj = max (RRkj) 
 
O índice se refere ao estabelecido por Zhang e Yang (2006) e Haylock et al. (2006) e que 
corresponde ao máximo de chuvas acumuladas em cinco dias consecutivos (Quadro 1). Tal 
índice representa a visibilidade quanto ao comportamento das chuvas na série histórica de 22 
anos para a região de São Carlos/SP, bem como para o entendimento das variações presentes 
nos dados climatológicos entre as estações observadas, o que configura uma escala espacial e 
temporal homogênea e representativa quanto às chuvas. Além disso, foi selecionado o período 
em que o máximo acumulado em 5 dias chuvas ocorreram, o que configura o semestre 
hidrológico (meses de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro) nos anos da 
série histórica adotada e, a fim de apresentar melhor visibilidade quanto à esse índice, foram 
selecionados os meses de janeiro, fevereiro e dezembro, que representam os únicos meses em 
que o máximo acumulado e cinco dias consecutivos de chuva ocorreram. 
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ID Nome do Índice Definição 
Unidade 

observada 

Rx5day 
Máximo de 

chuva acumulado 
em 5 dias 

Máximo de chuva acumulada em cinco dias consecutivos mm 

Quadro 1. Índice climático utilizado no RClimdex 1.1 [Adaptado de Zhang e Yang (2006)]. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do índice RX de 5  dias é possível verificar a quantidade máxima de chuvas 
acumuladas em 5 dias consecutivos, sendo que sua resposta é descrita mensal e anualmente. 
Com os valores mensais, pode-se observar o máximo acumulado de chuvas em cinco dias 
consecutivos num determinado mês, por sua variabilidade interanual. Já pelos dados anuais é 
possível observar qual o valor máximo acumulado em cinco dias chuvosos num período de 
um ano e, dessa forma, descartando os valores mensais inferiores a esse. 
Para tanto, fora admitido o cálculo desse índice para as três estações climatológicas e, num 
primeiro momento, obteve-se o máximo acumulado em cinco dias consecutivos por sua 
interanuidade, como expressa a figura 1. 
 

 
Figura 1. RX 5 dias – Valores máximos de chuva acumulada em cinco dias consecutivos, anualmente, nas 

estações, 1993-2014. Elaborado pelo autor. 
 

Diante do cálculo desse índice, pode-se notar que o máximo acumulado em 5 dias 
consecutivos sempre ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e 
dezembro, o que configura o período de máximo acumulado de chuvas por período enquanto 
seis meses (semestre hidrológico), dos quais, considerou-se para o presente trabalho, os meses 
de janeiro, fevereiro e dezembro, sendo esses os que apresentaram mais de 100 mm de chuva 
em cinco dias consecutivos como valor máximo. 
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A distribuição anual de tais dados mostra-se com flutuações interanuais, e admitiu-se o valor 
médio do RX de 5 dias como 163 mm de chuva sendo que, todos os anos apresentaram, no 
mínimo, 100 mm de chuvas em 5 dias consecutivos, exceto no ano de 2008, no qual as 
estações do INMET/UFSCar e EMBRAPA apresentaram aproximadamente 75 mm de chuvas 
como valor máximo acumulado em 5 dias. 
Nota-se também que existem diferenças entre os dados das estações, sendo os valores das 
estações INMET/UFSCar e EMBRAPA dados semelhantes entre si e, dessa maneira, distintos 
dos dados coletados na estação CRHEA/USP, por exemplo, quando os valores da estação 
CRHEA/USP estão abaixo, os dados das outras estações estão acima e vice-versa. 
Com a observação dos dados, notou-se que 18 dos 22 anos observados estiveram próximos e, 
em alguns desses, acima do valor médio admtido, o que represeta 77% dos anos e, no restante 
dos anos, esses valores estiveram abaixo do valor médio de 163 mm, como no ano de 2014, 
último observado na série histórica. 
As flutuações nos dados observados apresentaram-se recorrentes entre os anos observados e 
entre as estações climatológicas, o que representa a dinâmica climática de anos com maiores 
valores de precipitação pluviométrica e anos de menores valores em função da séries 
históricas admtidas e, a partir dos resultados obtidos junto aos cálculos desse índice entre as 
estações climatológicas, se destacou o valor do RX de 5 dias para os meses em que esse 
valores máximos ocorreram, sendo esse período determinado como período hidrológico. 
Os meses que representam os maiores valores máximos acumulados em cinco dias 
consecutivos chuvosos são dezembro, fevereiro e janeiro, que apresentaram um valor médio 
para esse índice de 102,9, 116,9 e 138,5 mm respectivamente. 
No mês de dezembro, o valor mínimo observado em toda a série histórica foi de, 
aproximadamente, 50 mm, exceto no ano de 2013 para as estações INMET/UFSCar e 
EMBRAPA, que registraram aproximadamente 25 mm em cinco dias consecutivos chuvosos. 
Entre os anos de 1998 e 2006, pode-se observar a constância de valores próximos aos 102,9 
mm de chuva em cinco dias, valor médio para o mês na série histórica. Já nos últimos cinco 
anos, os dados apresentaram flutuações interanuais e entre as estações mais abruptas, o que 
pode ser representado pelos anos de 2012 e 2013, que apresentaram valores diferentes entre as 
estações, mas com valores acima do médio e o valor mais baixo entre os anos da série 
histórica respectivamente, como expressa a figura 2 a partir do RX de 5 dias nas estações 
climatológicas. 
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Figura 2. RX 5 dias - Valores máximos de chuvas acumuladas em cinco dias consecutivos, no mês de dezembro, 

nas estações, 1993-2014. Elaborado pelo autor. 
 
No mês de janeiro, pode-ser verificar o maior valor médio do RX de 5 dias na série histórica e 
em todas as estações climatológicas, com aproximadamente 138,5 mm de chuva como 
esperado para o período. 
Esse mês também representa os valores de chuvas, em milímetros, um dos períodos mais 
acentuados, com mais de 250 mm em alguns anos. As flutuações nos dados existem, também, 
pelo caráter anual e entre as estações climatológicas, porém, sempre superiores a 50 mm de 
chuva em cinco dias consecutivos em todos os anos da série histórica observada. 
Nos últimos cinco anos, pode-se notar a os valores próximos ao valor médio de 138,5 mm, 
contudo, observa-se índices acentuados nos anos de 2011 e 2013 na estação CRHEA/USP, 
além do ano de 2014, que fora o ano de menor valor do RX de 5 dias em todas as estações e 
em toda a série histórica com, em média, 35% do valor médio esperado, sendo contrário ao 
mês de dezembro, onde, para o mesmo ano, os valores nas estações estiveram próximo ao 
valor médio esperado e/ou acima desse. Vale ressaltar ainda, que 15 dos 22 anos observados 
estiveram próximo ou acima do valor médio, porém, sem valores extremos, exceto nos anos 
de 1996, 2003 e 2010, que corresponde a, em média, 68% dos anos da série histórica nas 
estações. Tais dados podem ser verificados na figura 3, que expressa o RX de 5 dias chuvosos 
para o mês de janeiro nas estações climatológicas. 
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Figura 3. RX 5 dias - Valores máximos de chuvas acumuladas em cinco dias consecutivos, no mês de janeiro, 

nas estações, 1993-2014. Elaborado pelo autor. 
 
O mês de fevereiro apresenta-se com inúmeras flutuações nos dados entre as estações e as 
mais acentuadas, além de representar o período em que houve o maior registro de chuvas em 
cinco dias consecutivos entre as estações e em todo o semestre hidrológico, que é 
representado pelo ano de 1995, com quase 300 mm de chuvas em cinco dias consecutivos na 
estação INMET/UFSCar, enquanto as outras estações registraram, ao menos, 225 mm de 
chuva no mesmo período. 
Nos últimos cinco anos notam-se a existência de valores abaixo do médio admitido para o 
período entre as estações, que fora de 116,9 mm. No ano de 2014, por exemplo, observa-se 
que as estações INMET/UFSCar e EMBRAPA não atingiram 25 mm em cinco dias 
consecutivos e, nos outros anos, nota-se ao menos 60 mm de chuvas entre as estações 
climatológicas. Entretanto, somente oito anos apresentaram-se abaixo do valor médio 
esperado, o que totaliza, em média, 36% dos anos da série histórica observada. A figura 4 
expressa o RX de 5 dias para o mês de fevereiro entre as estações climatológicas no período 
de 1993-2014 conforme descrito anteriormente. 
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Figura 4. RX 5 dias - Valores máximos de chuvas acumuladas em cinco dias consecutivos, no mês de fevereiro, 

nas estações, 1993-2014. Elaborado pelo autor. 
 
O cálculo dos valores de RX de 5 dias podem ser associados à ocorrência de chuvas intensas 
entre os anos admitidos para a série histórica, ou então, para o entendimento de seu 
comportamento mensal. Para tanto, nota-se também que os valores do RX de 5 dias 
consecutivos chuvosos estiveram sempre concentrados entre os períodos do semestre 
hidrológico, o que favorece para o entendimento das chuvas intensas se encontrarem sempre 
nos períodos de maiores valores pluviométricos anuais e, consequentemente, não ocorrendo 
nos meses de abril a setembro. 
O RX de 5 dias nas estações também apresentaram significativas flutuações e variações 
interanuais, sendo que, tanto para esse índice quanto para o anteriormente citado, o ano de 
2014 apresentou um dos menores valores entre os anos, contudo, pode-se observar tais 
flutuações a partir dos meses de dezembro e março desse mesmo ano, onde os valores 
estiveram acima do médio esperado. O uso desse índice, quando associado à presença de 
chuvas intensas, pode ser utilizado em práticas de gestão agrícola e urbana que coincidem 
com o planejamento em diferentes usos econômicos, políticos e até sociais. 
 

CONCLUSÕES 
 
Dentre as principais potencialidades de uma análise quantitativa para dados climatológicos, 
destaca-se a possibilidade de uma interação gráfica junto aos dados por sua realidade 
temporal, o que permitiu a confecção de inúmeros gráficos representativos quanto à análise 
das chuvas na região, além disso, o uso de uma ferramenta estatística computacional pautada 
na análise climatológica fornece visibilidade aos dados de chuvas. Com isso, o uso de dados 
diários em pesquisas de climatologia por esse uso quantitativo pode facilitar o entendimento 
da dinâmica atmosférica que não fora observado, apenas, valores médios mensais ou anuais e 
que ocultam tal dinamismo. O estudo desenvolvido na região de São Carlos/SP apresentou 
algumas considerações interessantes quanto ao processo de obtenção e tratamento de dados, 
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sendo esse processo de grande valia para um trabalho de qualidade fiável e mostrou-se 
complexo pela falta de dados existentes nas estações ou até por lacunas temporais em que a 
coleta não fora realizada. Os dados mostraram-se completos para as estações do CRHEA/USP 
e EMBRAPA, contudo, na estação INMET/UFSCar, notou-se a falta de apenas um dos anos 
de dados, o que não configurou a omissão de mais de 5% de dados para a realização do 
cálculo. Apesar disso, os dados mostraram-se consistentes na série histórica adotada. 
Além dos dados, as diferenças entre as estações climatológicas na escala espacial, apesar de 
não serem muito distantes espacialmente, apresentaram significativas distinções entre os 
dados, sendo que as estações localizadas em São Carlos/SP apresentavam inúmeras vezes 
dados congruentes entre si, enquanto a estação climatológica do CRHEA/USP apresentou um 
comportamento de semelhança apenas em alguns períodos e, com isso, o RX de 5 dias pode 
contribuir como ferramenta junto à questões agrícolas e até de planejamento urbano, uma vez 
que os valores de chuvas esperados contribuem junto à minimização de impactos causados 
por essas no âmbito rural e urbano. 
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Climatologia Aplicada ao Meio Ambiente e Desempenho Térmico 

Introdução 
Desde seus primeiros representantes os seres humanos viviam em equilíbrio com a 

natureza, sem impedir a renovação dos recursos naturais. Segundo Mendonça (1994) e Viana 
(2006), foi a partir do século XIX, que começou a imposição de um novo modelo de 
civilização, voltado para o desenvolvimento da industrialização e das cidades. 

O desenvolvimento das cidades, muitas vezes de forma não planejada, acabou 
desenvolvendo paralelamente transformações indesejadas. De acordo Mendonça (1994), a 
radiação solar nas cidades é reduzida de 15 a 20% e o ultravioleta de 5 a 30%, apresenta uma 
precipitação superior as outras áreas, com uma umidade relativa inferior à 6%, a estrutura e 
morfologia urbana reduz de 10 a 30% a velocidade do vento, o albedo (medida da refletância 
solar de um corpo), médio é inferior às áreas naturais, entre outros. O comportamento da 
atmosfera sofre grandes influências antropogênicas nas cidades, modificando a estrutura, a 
forma e, principalmente, as trocas de energia com o ambiente (OKE, 1978). Essas mudanças 
criam um clima próprio da cidade, favorecendo anomalias na temperatura e umidade. 

Uma dessas anomalias são as ilhas de calor, que podem ser entendidas como a 
tendência em ocorrer um aumento da temperatura do ar da periferia para o centro das cidades. 
Elas podem ser originadas por diversos fatores, como os materiais utilizados para a 
construção civil e a menor evaporação. Segundo Oliveira (2006), um dos principais 
agravantes 

“...é a poluição antropogênica, que induz uma maior retenção da radiação solar pela 
superfície e, consequentemente, uma maior emissão da radiação de ondas longas 
pelos materiais urbanos e uma maior retenção desta energia pelos elementos 
presentes na baixa atmosfera.” 

Essas mudanças climáticas em escala local e que são facilmente percebidas acabam 
por diminuir a qualidade de vida dos habitantes da região. O clima se constitui em importante 
fator de qualidade de vida e justiça social (AMORIM, 2009), por exemplo, em um episódio de 
onda de calor, uma família de baixa renda sem o vestuário adequado e subalimentada torna-se 
potencialmente vulnerável aos casos de doenças respiratórias. 

Dentre as formas de reduzir o impacto deste fenômeno encontram-se os telhados 
verdes e os jardins. O telhado verde consiste em uma tecnologia que foi difundida na Europa, 
precisamente na Alemanha, na década de 70 e que desde então vem apresentando resultados 
positivos quando integrado a construção civil. Brownlie (1990, apud ROSSETI et al., 2013) 
descreve o telhado vegetado como “uma área de plantações ornamentais geralmente com um 
substrato natural, isolado do solo por uma estrutura feita pelo homem, de pelo menos um 
andar". 

Os jardins e jardins verticais já são técnicas mais utilizadas e conhecidas pela 
população. O jardim vertical consiste em uma opção desenvolvida pelos paisagistas, na qual 

                                                           
1 biatoledo@live.com; 2renata.cross@gmail.com 
 

133Climatologia apliCada ao meio ambiente e desempenho térmiCo



as plantas se desenvolvem em parede ou em muro, que pode ser implantado em ambientes 
internos ou externos. 

As folhagens contidas nestes ambientes têm um papel fundamental na redução da 
transmissão da radiação solar que incide sobre a superfície terrestre. As folhas interceptam a 
maior parte da radiação solar incidente, reduzindo a sua transmissão para as regiões e 
superfícies localizadas abaixo delas (OMETTO, 1981 apud ROSSETI et al., 2013). A maior 
parte da radiação que é absorvida pela folhagem é transformada em calor latente e outra 
porção muito pequena é transformada em energia química por meio de fotossíntese.   
evapotranspiração então converte a água presente no solo e nas folhas em vapor d’água, 
resultando na redução da temperatura e elevação da umidade do ar circundante (SIMPSON e 
McPHERSON, 2001; MITCHELL et al, 2007 apud ROSSETI et al., 2013). 

A vegetação implantada em superfícies impermeáveis não consegue compensar por 
completo a supressão do espaço vegetado natural provocado pela urbanização. Entretanto, é 
uma forma de promover benefícios diretos sobre os edifícios, como maior conforto térmico, 
quando implantadas estrategicamente em torno ou sobre os mesmos (MATZARAKIS e 
ENDLER, 2010 apud ROSSETI et al, 2013). 

Souza (2004), afirma que as cidades mal planejadas sofrem graves problemas com o 
fenômeno denominado ilha de calor, pois ocorre em locais com excessiva quantidade de 
construções e baixa concentração de áreas verdes, na qual a temperatura é mais elevada que 
áreas vizinhas não urbanizadas. O município de Itirapina, localizado na região central do 
estado de São Paulo com aproximadamente 16.700 habitantes, 90,19% reside na área urbana 
do território (IBGE, 2014). A localização geográfica do município torna-se um fator 
determinante para sua expansão demográfica, além de investimentos industriais em que o 
município vem incorporando em seu território. Por estes motivos, o município torna-se 
propenso a ter e desenvolver ilhas de calor. 

Neste contexto, este trabalho se propôs a identificar as ilhas de calor no município de 
Itirapina, buscando compreender a percepção dos munícipes sobre o fenômeno e quais 
soluções para o desconforto térmico estes estariam dispostos a implementar. 
Metodologia 

A área de estudo foi definida como o município de Itirapina, localizada na região 
central do estado de São Paulo, Brasil. Para alcançar os objetivos propostos no trabalho, foi 
necessária uma longa pesquisa bibliográfica a fim de compreender melhor os conceitos de 
ilhas de calor, conforto térmico, áreas verdes, entre outros. 

Para confecção do mapa térmico utilizou-se imagens obtidas do satélite Landsat 8, 
disponibilizadas no site do Serviço de Levantamento Geológico Americano (USGS, 2014), 
Sensor TIRS (Termal Infrared Sensor) com a data de 30 de janeiro de 2014 e o horário central 
de 13h11. Utilizou-se a banda 10 que corresponde a faixa do infravermelho termal e que 
possui uma resolução de 30 metros. Para fazer o tratamento da imagem raster, utilizamos o 
software ArcGis onde através de suas ferramentas cortou-se a imagem termal (banda 10) na 
nossa área de estudo, no caso Itirapina - SP, Brasil. Utilizou-se a calculadora do ArcGis e 
inseriu-se as equações 1 e 2 (COELHO e CORREA, 2013) com seus respectivos dados 
correspondentes retirados da banda 10 junto com a subtração de 273,15 do valor Kelvin 
obtido e obtivemos a temperatura em graus Celsius, equação 3. 

Lƛ  =ML*Qcal+Al    (1) 
Onde Lƛ  é a radiância espectral do sensor de abertura em Watts/ ( m2 sr μm), ML é o 

fator multiplicativo de rendimento  da banda 10 =3.3420E-04 , AL é o fator de 
redimensionamento aditivo especifico da banda 10= 0.10000 e Qcal é o valor quantizado  
calibrado pelo pixel DN= Imagem banda 10. 

T=K2/ln(K1/Lƛ +1)      (2) 

134Climatologia apliCada ao meio ambiente e desempenho térmiCo



Onde T é a temperatura efetiva do Satélite em Kelvin (K), K2 é a constante de 
calibração 2 =1.321.08 (K) , K1 é a Constante  de calibração 1= 774.89 (K) e Lƛ é a radiância 
espectral em Whatts /( m2 sr μm). 

TC= (1321.08/Ln(774.89/(3.3420E-04* “banda10.tif” + 0.10000)+1))-273.15                        
(3) 

Para quantificar a densidade das áreas verdes presentes na área urbana do município 
de Itirapina, foi necessário a aquisição do limite geográfico da área urbana que 
contemplassem a área de estudo, esta informação foi adquirida no site do IBGE. O limite da 
área de estudo foi sobreposta a imagens de alta definição (0,5 cm), disponível no Google 
Earth, a qual permitiu a identificação das áreas verdes presentes na área urbana do município, 
a partir desta informação foi elaborada a carta temática das áreas verdes. 

Para a compreensão da percepção dos munícipes sobre o impacto da ilha de calor e 
sua opinião sobre a implementação de jardins e telhados verdes (com o incentivo do IPTU 
verde) para amenizar as temperaturas residenciais, utilizou-se como ferramenta o 
questionário. Este foi elaborado de acordo com as informações necessárias para o trabalho e 
foi aplicado no mês de junho de 2014 na cidade de Itirapina. A escolha dos entrevistados 
ocorreu de forma aleatória. 
Resultados e Discussões 

Foram definidas como áreas verdes os locais onde a o predomínio de vegetação 
arbórea, englobando as praças, os jardins públicos e os parques urbanos, os canteiros centrais 
de avenidas e os trevos e rotatórias de vias públicas (mesmo exercendo apenas funções 
estéticas e ecológicas), e, admitindo que as árvores que acompanham o leito das vias públicas 
não devem ser consideradas como tal, pois as calçadas são impermeabilizadas (PEREIRA 
LIMA, 1994), foi possível construir um mapa de áreas verdes (Figura 1) a partir da análise de 
imagem de alta definição. 

 
Figura 1: Mapa das áreas verdes no perímetro urbano de Itirapina - SP. 

 
Desta forma concluímos que a cidade possui uma extensa área vegetada no seu 

entorno. Dentro do centro urbano, com exceção de algumas zonas como a periférica sul, há 
poucas áreas verdes. A maioria das áreas verdes no centro da área urbana consistem em praças 
e terrenos vegetados.  A porção noroeste, onde se encontram as Estações Ecológica e 
Experimental de Itirapina, é a parte com maior área vegetada. 
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Através dos procedimentos que foram descritos na metodologia sobre a obtenção e 
tratamento da imagem térmica, obteve-se um mapa térmico que confirmou uma diferença 
significativa de temperatura entre as áreas vegetadas ao redor da cidade e a área urbana em si. 
A diferença de temperatura das áreas vegetadas para as áreas edificadas tem uma amplitude 
térmica de 6°C, Figura 2. 

 
Figura 2: Mapa térmico da área urbana de Itirapina-SP. 

 
Por fim, foi aplicado um questionário para a avaliação da percepção das temperaturas 

por parte dos moradores da cidade. Foram entrevistados 21 moradores da cidade de Itirapina, 
dentre os quais 12 eram mulheres e 9 homens. Houve representantes de todas as faixas etárias 
desde os 15 anos até superior a 50 anos, sendo que a maioria tinha entre 40 e 50 anos. 

Não houve diferença significativa na percepção da temperatura entre os homens, 
mulheres e suas idades. De modo geral a maioria acha o clima residencial no verão ameno. 
Mesmo quando consideramos o tempo que os entrevistados passam em casa a maioria acha o 
clima ameno. 

Já em relação a nota de 1 a 5 (sendo que quanto mais próximo de um mais 
desagradável e quando mais próximo de cinco mais agradável) para o clima residencial no 
verão, a maioria dos entrevistados deram notas entre 3 e 5, mostrando que eles não se 
incomodam com a temperatura residencial no verão. Porém, quando perguntados se eles 
utilizam algum equipamento para tornar a temperatura residencial mais agradável a maioria 
(71,43% dos entrevistados), usa pelo menos ventilador, o que pode significar que eles não 
conseguiram compreender a questão anterior, porque se o clima fosse mesmo agradável não 
seria necessário o uso de equipamentos como ventilador. 

Nas questões seguintes foi avaliado o conhecimento dos entrevistados sobre a 
importância dos jardins e definição e função de telhados verdes. Vinte dos vinte e um 
entrevistados concordaram que a temperatura em uma casa com jardim é diferente de uma 
casa sem jardim, sendo que apenas um respondeu que a casa com jardim é a que teria a maior 
temperatura. Isso demonstra que os entrevistados têm uma boa noção das vantagens de ter um 
jardim residencial. 
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Quanto aos telhados verdes a grande maioria (aproximadamente 62%) dos 
entrevistados não sabiam o que era, e dos que sabiam o que era apenas metade soube dizer 
qual era sua função. Isso pode ser explicado por serem moradores do interior e não terem 
contato com este tipo de tecnologia, já que não existe nenhum telhado verde na cidade para 
despertar seu interesse no assunto. 

Após a devida explicação do que é um telhado verde e quais são suas funções, o foco 
foi identificar quais entrevistados estariam dispostos a implantar um jardim e\ou telhado 
verde. Aproximadamente 66% dos entrevistados manifestaram interesse em implantar um 
jardim na sua residência, enquanto apenas 38% se interessou pelos telhados verdes. Devido 
aos custos de implantação e manutenção o resultado obtido não foi o esperado. É necessário 
ressaltar que dentre os que manifestaram interesse em alguma das opções, uma parte não 
implantaria de fato devido aos procedimentos e preços reais de implementação. 
Considerações Finais 

A partir dos dados levantados foi possível concluir que a área urbanizada do 
município possui temperaturas mais elevadas que as áreas no entorno. É possível que o 
fenômeno adentre a área urbana e crie diferenças de temperaturas (ilhas de calor), 
influenciadas pelas novas construções, que podem bloquear o vento e luz solar, redução das 
áreas verdes, entre outros. Sendo assim, o ideal é que as autoridades assegurem espaços no 
meio urbano para áreas verdes e estimulem a criação de jardins residenciais e telhados verdes, 
prevenindo ou diminuindo o impacto deste fenômeno no município. 
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INTRODUÇÃO 
 

O processo de urbanização é a forma mais evidente da interferência humana na 
superfície terrestre. A modificação de um espaço natural para um espaço construído tem 
alterado os padrões climáticos destes lugares, ou seja, as cidades são capazes de criar um 
microclima próprio. Diversos estudos em grandes cidades têm evidenciado um aumento na 
temperatura no meio urbano, este podendo, em muitos casos, apresentar temperatura do ar 
8ºC acima da temperatura das áreas rurais. 

Embora haja enfoque maior dos estudos das grandes cidades, as cidades pequenas 
também podem apresentar alterações nos padrões térmicos, com magnitude inferior, 
evidentemente. Todavia, devido aos seus graus inferiores de urbanização, as cidades pequenas 
possibilitam uma intervenção mais eficaz. 

Atualmente, as cidades brasileiras carecem de estudos voltados ao seu clima. Tais 
carências são pronunciadas, principalmente, nas cidades localizadas no interior dos estados 
(ALVES; VECCHIA, 2014). 

Localizada no interior de Goiás, a cidade de Iporá possui alguns estudos sobre suas 
características climáticas, oriundos de trabalhos de conclusão de curso, projetos de extensão e 
de financiamento de projetos de pesquisa por agências de fomento, notadamente os trabalhos 
de: Alves e Specian (2009, 2010a, 2010b); Alves e Vecchia (2014); Alves (2011); Alves et al. 
(2011); Specian, Silva Junior e Vecchia (2013); e Specian e Vecchia (2014). Desses trabalhos, 
alguns versam sobre a variabilidade da precipitação, porém, a maioria está voltada à análise 
da variação da temperatura do ar em diferentes espaços dentro do meio urbano, restringindo 
as análises somente à verificação da presença dessas diferenças. 

Sobre a temperatura de superfície, Iporá carece de estudos. Dessa forma este trabalho 
tem como objetivo apresentar os primeiros resultados das relações de dependência da 
temperatura de superfície de Iporá com variáveis geourbanas, com o intuito de compreender 
as associações que conferem determinado padrão térmico ao seu ambiente urbano. 

 
METODOLOGIA 
 

A temperatura de superfície (TS) é influenciada por diversos fatores. No momento 
em que uma superfície recebe a radiação solar, ocorre uma interação em que parte da radiação 
é absorvida. Nas cidades, diversos fatores influenciam a absorção da radiação, como o tipo de 
superfície, localização, entre outros. Compreender esta relação pode fornecer subsídios ao 
planejamento urbano e, consequentemente, minimização dos efeitos adversos. 

O processamento de imagens de satélite na banda do infravermelho termal permite a 
obtenção de uma imagem momentânea da distribuição da temperatura de superfície terrestre 
com uma boa resolução espacial, algo que não é possível de obter com qualquer rede de 
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medições estacionárias em solo. A avaliação da termografia por processamento de imagens de 
satélite parece ser uma primeira investida no estudo das características térmicas ao nível local. 

A cidade de Iporá, enquadrada na escala de abordagem de nível local, está localizada 
no sudoeste goiano (Figura 1), em altitude média de 600 metros, com população de 31300 
habitantes (IBGE, 2010). 

 

 
Figura 1: Localização da cidade de Iporá. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Para a análise da influência das variáveis geourbanas foram utilizadas seis variáveis: 

1. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI); 2. Densidade demográfica; 3. Índice de 
Urbanização (IU); 4. Altitude; 5. Declividade; e 6. Orientação. O primeiro processo foi a 
aquisição das imagens no site do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) solicitadas 
no catálogo de imagens Land Remote Sensing Satellite (LANDSAT). As cenas selecionadas 
foram do satélite LANDSAT 5 TM, órbita 223, ponto 71, de 05/09/2010, por apresentarem 
menor quantidade de nuvens. Das imagens selecionadas, calculou-se a temperatura de 
superfície, juntamente com as variáveis dependentes IU e NDVI. Simultaneamente, a partir 
dos dados do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), calculou-se as variáveis: altitude; 
orientação e declividade das vertentes. A densidade demográfica foi obtida por meio dos 
dados dos resultados do universo do censo de 2010 (IBGE, 2011). Na Figura 2 são ilustradas 
as etapas para obtenção dos das variáveis citadas. 
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Figura 2: Fluxograma para obtenção das variáveis geourbanas e da temperatura de superfície.  Soil Adjusted 

Vegetation Index (SAVI); Leaf Area Index (LAI), 
De posse de todas as variáveis, realizou-se a regressão linear múltipla para identificar 

a influência de cada variável geourbana no padrão da temperatura de superfície. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na Tabela 1 observa-se que quatro variáveis (NDVI, densidade demográfica, 
declividade e orientação das vertentes) apresentaram correlação negativa com a temperatura 
de superfície. Isso denota que, quanto menores os valores destas variáveis, maiores serão os 
valores da temperatura de superfície. Esta relação inversa entre NDVI e a TS já foi observada 
por diversos autores (LIU; ZHANG, 2011; WENG, 2009). Entretanto, a relação negativa da 
densidade demográfica não apresenta correspondência na literatura e no que foi enfatizado 
por Oke (1973), contudo, isso se justifica devido ao uso do solo, e a influência dos outras 
variáveis geourbanas. 

 
Tabela 1. Coeficientes de correlação entre as varáveis dependentes e a temperatura de 

superfície. 
NDVI Densidade IU Altitude Declividade Orientação 

r = -0,59 r = -0,38 r = 0,44 r = 0,32 r = -0,14 r = -0,25 
 

Conforme pode-se constatar por meio da Tabela 2, a regressão que melhor explicou a 
variabilidade da TS foi constituída pelas 6 variáveis, com p-valor < 0,001. O NDVI explicou 
35% da variabilidade da TS e a densidade demográfica 25%, ou seja, estas foram as variáveis 
mais influentes detectadas na regressão. 
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Tabela 2. Contribuição de cada variável no padrão da temperatura de superfície. 
Variáveis r2 Influência 

1 0,353 35,33 
1, 2 0,607 25,34 

1, 2, 4 0,676 6,91 
1, 2, 4, 3 0,728 5,23 

1, 2, 4, 3, 6 0,738 0,96 
1, 2, 4, 3, 6, 5 0,743 0,50 

 
A partir da Tabela 2, com os dados da influência de cada variável geourbana, a 

equação que melhor explicou a variabilidade da TS está representada na Equação 1, com um 
r2 de 0,743.  
 
𝑻𝑻𝑻𝑻 = 8,262 − (5,772 × NDVI) − (0,00108 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) + (8,418 × 𝐼𝐼𝐼𝐼) +
(0,0416 × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷) − (0,147 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) − (0,00235 × 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷çã𝑜𝑜)  Equação 1 

 
Na Figura 2-A tem-se a imagem da temperatura de superfície de Iporá e, na Figura 2-

B, a imagem termal obtida por meio da regressão linear múltipla. Nota-se que, com o modelo 
da regressão, foi possível representar os padrões originais da TS, entretanto, os valores 
absolutos são relativamente diferentes. Ressalta-se que um modelo/regressão possui suas 
limitações e, naturalmente, a sua representação da realidade consiste em uma aproximação. 

 
Figura 2: A – Mapa da temperatura de superfície; B – Mapa gerado a partir da regressão linear múltipla. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como primeiros experimentos, os resultados foram satisfatórios. As relações entre 
TS e as variáveis geourbanas mostraram suficientes para explicar os padrões da temperatura 
de superfície. Ressalta-se que o modelo de regressão proposto consegue representar 
satisfatoriamente os padrões térmicos. Contudo, é importante destacar que os modelos são 
simulações matemáticas cujos resultados se aproximam da realidade, não substituindo, de 
forma alguma, os dados que são obtidos por meio das medições instrumentais. 
 

142Climatologia apliCada ao meio ambiente e desempenho térmiCo



AGRADECIMENTOS 
 
Agradeço a bolsa de pesquisa fornecida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP) - Processo n° 2012/10450-0. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, E. D. L. Frequência e probabilidade de chuvas no município de Iporá-GO. 
Caminhos de Geografia, v. 12, n. 37, p. 65–72, 2011.  
 
ALVES, E. D. L. et al. Estudo climatológico da variabilidade temporal da precipitação em 
Iporá, Goiás. Enciclopédia Biosfera, v. 7, n. 12, p. 1–9, 2011.  
 
ALVES, E. D. L.; SPECIAN, V. Contribuição aos estudos do clima urbano: variação térmica 
e higrométrica em espaços intra-urbanos. Mercator, v. 8, n. 17, p. 181–191, 31 dez. 2009.  
 
ALVES, E. D. L.; SPECIAN, V. O clima intra-urbano de Iporá-GO: um estudo em episódios. 
Revista de Geografia, v. 27, n.3, p. 141–154, 2010a.  
 
ALVES, E. D. L.; SPECIAN, V. Estudo do Comportamento Termohigrométrico em 
Ambiente Urbano: Estudo de Caso em Iporá-GO. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 
2, p. 87–95, 2010b.  
 
ALVES, E. D. L.; VECCHIA, F. A. S. Atributos geourbanos e a temperatura de 
superfície: primeiros experimentos. VIII SLAGF e IV SIAGF. Anais...Santiago: 2014. 
 
IBGE. Cidades. 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>. 
Acesso em: 20 set. 2013. 
 
IBGE. Base de informações do Censo Demográfico 2010: resultados da Sinopse por setor 
censitário. Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Disseminação de Informações, 2011. 
 
LIU, L.; ZHANG, Y. Urban Heat Island Analysis Using the Landsat TM Data and ASTER 
Data: A Case Study in Hong Kong. Remote Sensing, v. 3, n. 12, p. 1535–1552, 13 jul. 2011. 
  
OKE, T. R. City size and the urban heat island. Atmospheric Environment (1967), v. 7, n. 8, 
p. 769–779, ago. 1973.  
 
SPECIAN, V.; SILVA JUNIOR, U. P. DA; VECCHIA, F. A. S. Padrão térmico e 
higrométrico para dois ambientes de estudo: área urbanizada e remanescente de cerrado na 
cidade de Iporá-GO. Espaço & Geografia, v. 16, n. 1, p. 255–277, 2013.  
 
SPECIAN, V.; VECCHIA, F. A. S. Distribuição da frequência mensal da precipitação para 
região Oeste de Goiás : comparação entre dois postos pluviométricos. Ateliê Geográfico, v. 
8, n. 1, p. 200–214, 2014.  
 
WENG, Q. Thermal infrared remote sensing for urban climate and environmental studies: 
Methods, applications, and trends. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing, v. 64, n. 4, p. 335–344, jul. 2009.  
 

143Climatologia apliCada ao meio ambiente e desempenho térmiCo



 

 

ÍNDICES CLIMÁTICOS PARA TURISMO 
 

Mauricio Sanches Duarte SILVAa,1; Francisco VECCHIAa,2 

 

aEscola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo 
 

Climatologia Aplicada ao Meio Ambiente e Desempenho Térmico 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

O Turismo é uma importante fonte de recursos para diversas regiões do Brasil. O 
documento denominado “Turismo no Brasil 2011-2014” (BRASIL, 2010), que analisa 
as perspectivas de desenvolvimento da atividade no País para os próximos anos, prevê 
que o turismo possui grande potencial de expansão na economia e que pode gerar ampla 
externalidade positiva para a economia como um todo. Em particular, o turismo, por ser 
um setor intensivo em mão-de-obra, pode contribuir para geração e distribuição de 
renda e geração de emprego no País (BRASIL, 2010). De 2003 a 2009, o setor cresceu 
32,4%, enquanto a economia brasileira apresentou expansão de 24,6% (BRASIL, 2013). 

No entanto, é preciso ressaltar que a imagem de um destino turístico é influenciada 
pelo clima, particularmente quando o turista busca atividades ao ar livre. O clima e as 
condições meteorológicas podem aumentar ou diminuir a atratividade de um destino 
turístico (MATZARAKIS, 2007). O clima caracteriza as condições meteorológicas 
médias de um local, observadas ao longo do tempo (STEIKE, 2012). Por outro lado, a 
condição meteorológica é a manifestação do clima em um ponto específico do tempo e 
do espaço. Assim, embora os turistas possam esperar determinadas condições 
climáticas, quando viajam para um local, eles vão encontrar as condições 
meteorológicas reais, que podem ser bastante diferentes das condições médias.  

As condições climáticas que têm importância para o turismo incluem variáveis 
térmicas e físicas (vento e chuva) e estéticas. Um dia nublado e com muito vento pode 
não ser adequado para atividades de lazer ao ar livre, mesmo que a temperatura seja 
agradável (FREITAS, 2003). 

Pode-se verificar, no entanto, que a maior parte das informações sobre o clima (em 
guias turísticos, páginas na Internet etc.) está relacionada com os valores médios dos 
parâmetros (com grande destaque para dados sobre temperatura e pluviosidade). Porém, 
os indivíduos não reagem aos “valores médios”, mas sim às condições reais e 
instantâneas (uma combinação de parâmetros meteorológicos). Esta combinação de 
parâmetros meteorológicos pode ser sintetizada através de Índices Climáticos 
específicos para o turismo. 

Neste contexto, este artigo tem por objetivo descrever alguns dos índices que têm 
sido utilizados para analisar e avaliar o clima e condições do tempo em destinos 
turísticos. 
 
METODOLOGIA 
 

Por meio de revisão bibliográfica foram selecionados os artigos acadêmicos de 
maior impacto e relevância para o desenvolvimento do tema abordado. Com a revisão 
bibliografia foi possível ampliar o conhecimento a respeito do tema abordado, 
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possibilitando ao autor identificar fatores que são relevantes na identificação, validação 
ou produção de um índice climático para o turismo. Na Tabela 1 é apresentada uma 
relação de aplicações e estudos sobre o tema. 

 
Tabela 1 – Aplicação do Índice Climático para Turismo (ICT) 

Região Referência 
Austrália Amelung e Nicholls (2014) 
Sudoeste da Inglaterra Whittlesea e Amelung (2014) 
Japão Kubokawa et al. (2014) 
América do Norte Scott e McBoyle (2013) 
Europa Perch-Nielsen et al (2010); 
Ilhas do Caribe Moore (2010) 
Fonte: Elaboração própria. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A primeira pesquisa para definição de um Índice Climático para Turismo (ICT) é 
atribuído a Mieczkowski (1985) e este índice é, ainda hoje, é utilizado para avaliar os 
recursos climáticos para turismo (WHITTLESEA E AMELUNG, 2014). O ICT de 
Mieczkowski é baseado nas médias mensais das sete variáveis climáticas mostradas na 
Tabela 2, juntamente com seus respectivos pesos. 

 
Tabela 2 – Componentes do ICT 

Variável Variável Climática Peso (%) 

Índice de Conforto Diurno (ICD) Temperatura máxima diária do ar (°C) 
Umidade relativa mínima diária (%) 40 

Índice de Conforto Diário (ICA) Temperatura média diária do ar (°C) 
Umidade relativa média diária (%) 10 

Precipitação (P) Precipitação total (mm) 20 
Insolação (I) Total de horas de insolação (horas) 20 
Vento (V) Velocidade média do vento (km/h ou m/s) 10 
Fonte: Elaboração própria. 

 
O Índice de Conforto Diurno (ICD) é uma combinação da temperatura máxima 

diária do ar com a umidade relativa mínima diária para avaliar conforto térmico no 
período em que ocorre a maior parte das atividades turísticas. Esta variável tem o maior 
peso (40%) porque os turistas são mais ativos durante o dia. O Índice de Conforto 
Diário (ICA) é uma combinação da temperatura média diária do ar com a umidade 
relativa média diária para avaliar o conforto térmico em um período de 24 horas, 
incluindo o período noturno. As variáveis Insolação (I) e Precipitação (P) têm o 
segundo maior peso (20% cada). O Índice de Conforto Diário (ICA) e a velocidade do 
vento têm o menor peso (10% cada). 

As categorias para avaliação do ICT, segundo Mieczkowski (1985), são mostradas 
na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Categorias para avaliação do ICT 
ICT Descrição das categorias  ICT Descrição das categorias 

100 – 90 Ideal  49 -40 Marginal 
89 – 80 Excelente  39 – 30 Desfavorável 
79 – 70 Muito bom  29 – 20 Muito desfavorável 
69 – 60 Bom  19 - 10 Extremamente desfavorável 
59 – 50 Aceitável  Abaixo de 9 Impossível 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Outro índice que também tem sido utilizado é o PET (Physiological Equivalent 
Temperature) ou “Temperatura Fisiológica Equivalente” que não foi desenvolvido 
inicialmente para ser utilizado em análises turísticas, mas atualmente, com algumas 
alterações incluídas em sua formulação, tem sido muito utilizado para estudos turísticos. 

O PET é um índice térmico que fornece uma estimativa do componente térmico de 
um ambiente (interno ou externo). As variáveis necessárias no modelo para determinar 
o índice PET são classificadas em 4 tipos: 1. Variáveis de localização (latitude, 
longitude e altitude; 2. Variáveis meteorológicas; 3. Variáveis individuais (altura, idade, 
peso, gênero; e 4. Variáveis relacionadas à vestimenta e atividades. 

Para calcular o PET é necessário determinar todas as variáveis meteorológicas que 
são importantes para o balanço energético humano incluindo: temperatura, pressão, 
umidade, velocidade do vento, cobertura de nuvens e temperatura radiante média. Os 
parâmetros humanos que influenciam o PET (atividade, vestimenta, altura e peso) são 
geralmente padronizados porque o foco do indicador não é avaliar as características 
individuais, mas as condições climáticas em diferentes locais. 

O índice PET é expresso em termos de °C, o que facilita sua interpretação por 
indivíduos que não sejam familiarizados com a terminologia relacionada à 
biometeorologia humana. Os resultados podem ser representados graficamente ou como 
mapas bioclimáticos. 

Para quantificar a percepção do ambiente térmico pelos indivíduos, no índice PET 
são definidas faixas de valores de estresse. Os valores consideram uma taxa metabólica 
referente a uma caminhada e uma resistência à transferência de calor da vestimenta 
correspondente a uma roupa de verão. Considera-se como indivíduo padrão uma pessoa 
com 1,75m de altura, 75 kg, 35 anos, homem, o qual permanece exposto à radiação 
solar direta.  

 
CONCLUSÃO 

 
Os dois índices descritos (ICT e PET) foram desenvolvidos para analisar o clima 

em diferentes locais turísticos, mas não têm sido utilizados no Brasil, embora tenham 
potencial para fornecer informações úteis para o planejamento de atividades turísticas. 
Para que estes índices possam ser efetivamente aplicados nas condições brasileiras, é 
necessário que seus parâmetros e faixas de percepção de conforto sejam validadas para 
as condições específicas encontradas nos destinos turísticos locais. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La iniciativa de realizar este trabajo surge de la necesidad de adaptar las 
ciudades de una forma más sostenible al medio ambiente con mejor confort térmico 
interno, no solo economizando en el consumo de energía sino también reduciendo el 
consumo de emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles. Una forma de 
conseguirlo, es mediante el uso de vegetación en las envolventes de los edificios, como 
una técnica de bajo impacto ambiental. Este trabajo, analizará las fachadas y las 
coberturas verdes con el fin de demostrar la mejora en la temperatura interna del aire 
dentro de edificaciones dotadas de vegetación y demostrar también que la vegetación 
puede actuar como aislante térmico. Para esto, se realizará una comparación de 
prototipos dotados de vegetación con uno construido de forma tradicional.  

Durante décadas el ser humano ha estudiado los impactos ambientales que 
vienen aconteciendo sobre el planeta debido a la gran cantidad de residuos generados 
con el desarrollo de sus actividades. Para minimizar los efectos de la masificación de las 
ciudades, resulta esencial una mudanza en el diseño de nuestras construcciones teniendo 
en cuenta el concepto de sostenibilidad, de modo que el edificio sea más que una 
envolvente térmica, algo que combine sostenibilidad con durabilidad.  

El número de beneficios vinculados a la vegetación evidencia las ventajas de su 
aplicación en el ambiente construido. Entre ellas, destaca el aislamiento térmico y la 
disminución de la incidencia de la radiación solar en las envolventes, lo cual supone una 
reducción de los gastos de energía para el acondicionamiento de los ambientes internos, 
además de poseer otros beneficios como por ejemplo estéticos o psicológicos. 

Por tanto, este estudio tendrá como finalidad la evaluación de desempeño 
térmico de las edificaciones en una realidad climática tropical del Estado de São Paulo, 
en la ciudad de São Carlos, con el fin de impulsar una construcción consciente y 
conectada con el medio ambiente estimulando la producción de proyectos bioclimáticos, 
analizando el comportamiento térmico de cuatro sistemas diferentes de edificaciones 
con vegetación mediante un proceso experimental acompañado por simulación 
informática a través del software EnergyPlus®. 

  El objetivo principal de este trabajo es la comparación de cuatro células de 
ensayo (C1, C2, C3 e C4) construidas con las mismas características y dimensiones en 
las cuales se realizará una colecta de datos de temperaturas internas superficiales y 
temperaturas de bulbo seco para observar el comportamiento térmico de las mismas en 
dos días típicos experimentales, uno de verano y otro de invierno.  

Como hipótesis secundarias, se acompañará la parte experimental con una 
simulación de eficiencia energética con el fin de validar el software EnergyPlus® y  
cuantificar el ahorro de consumo de energía con el uso de fachadas y cubiertas verdes.  
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METODOLOGÍA 
 

El presente proyecto de investigación será desarrollado en el Centro de Recursos 
Hídricos y Estudios Ambientales (CRHEA) perteneciente a la Escuela de Ingeniería de 
Sao Carlos, Universidad de Sao Paulo (USP).  

Las células de ensayo utilizadas, están construidos con la misma orientación, de 
forma que las condiciones climáticas actúan en todos por igual, de forma simultánea y 
con la misma intensidad. En ellos, se instalaron fachadas  y cubiertas verdes. En uno de 
ellos (C2) se instalaron los jardines verticales en las fachadas que más reciben radiación 
solar, tanto diaria y estacional, fachada Norte y Oeste.  En un segundo prototipo (C3)  se 
instaló una cubierta verde. En un tercero (C4) cubierta y fachadas verdes, y por último 
(C1) un prototipo que llamaremos “Control” sin vegetación y construido de materiales 
convencionales, ladrillo macizo y teja cerámica.    

Las plantas utilizadas para las fachadas es una especie llamada Thunbergia 
grandiflora (Figura 1a y 1b). Planta trepadera tropical de ciclo perenne, baja 
manutención, crecimiento rápido y poco exigente con el suelo. Para que su crecimiento 
sea ascendente y cubra la superficie de la fachada, es necesario colocar algún tipo de 
estructura para asegurarla, en este caso fue utilizado tela metálica.  

 
Figura 1a y 1b: Hojas y Flores de Thunbergia grandiflora. 

Fuente de datos: Propia (Abril 2015) 
 

Para la construcción de las cubiertas verdes, se realizó una losa inclinada de 
aproximadamente 23º, nivelada con argamasa. Posteriormente se colocó una 
impermeabilización para evitar infiltraciones y una manta drenante para después colocar 
el sustrato y la hierba, obtenidos ambos del propio recinto (Figura 2). 

 
   

(a) (b) 
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Figura 2a y 2b: Detalle de la cubierta verde. 
Fuente de datos: Propia. 

 
La colecta de datos será realizada mediante la instalación de 64 termopares 

distribuidos en los cuatro prototipos de ensayo. Se colocaron cinco en cada fachada 
Norte y Oeste y cinco en el techo. Por último se colocó uno en el centro del prototipo a 
1.20 m del suelo que medirá la temperatura de bulbo seco. Esos termopares fueron 
conectados a dos multiplexores AM16/32 que al mismo tiempo van conectados a un 
Datalogger CR1000 (Campbell Scientific) que registrará las temperaturas medias 
horarias de cada termopar.  

El clima de la región de São Paulo se caracteriza por masas de aire ecuatoriales y 
tropicales que dan origen a dos periodos climáticos diferentes, por un lado, una estación 
seca, invierno caluroso y seco y una estación lluviosa,  verano húmedo y caluroso. En la 
estación seca la masa de aire predominante sobre esta región es la Tropical y Polar 
Atlántica, por el contrario, en la estación lluviosa predomina la masa de aire Ecuatorial 
Continental (MONTEIRO, 1973). Por tanto, para llevar a cabo el desarrollo de este 
trabajo se realizara la colecta de temperaturas superficiales internas de las fachadas (N y 
O) y del techo en días típicos experimentales, uno para condiciones de calor o dominio 
de la masa tropical Atlántica y otro para dominio de la masa Polar Atlántica cuando los 
valores de radiación solar y temperatura externa sean más bajas que las menores 
registradas en el tiempo que duren los experimentos. Por el momento y debido a la falta 
de datos colectados, todavía no se ha registrado ningún día representativo, razón por la 
cual se presentan en los resultados el comportamiento del mes de Julio. 

La fase experimental será acompañada con un proceso de simulación 
computacional mediante el software EnergyPlus®, capaz de realizar simulación de 
eficiencia energética para edificios. Este programa fue desarrollado durante la crisis 
energética de los 70, donde se constató la importancia del consumo energético de los 
edificios y se lanza como una forma de crear modelos donde analizar el comportamiento 
térmico y el desempeño energético (US DOE, 2013). 

Una vez los datos experimentales serán colectado se realizará un estudio 
estadístico y comparativo de los datos de cada prototipo de ensayo con el fin de obtener 
las conclusiones requeridas. Además de esto, mediante el acompañamiento de 
simulación de eficiencia térmica, serán analizados los resultados simulados para, 
posteriormente, compararlos con los resultados experimentales.  

 
RESULTADOS PRELIMINARES 
 

En el presente estudio se pretende analizar el comportamiento térmico de cada 
prototipo de ensayo en dos días típicos experimentales como fue comentado 
anteriormente.  Por el momento y debido a que la pesquisa acaba de iniciarse, solo se ha 

(a) (b) 
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podido analizar un mes, Julio. Por tanto, en éste documento se analizan los primeros 
datos colectados de temperaturas internas superficiales de dos prototipos, el prototipo 
control (materiales convencionales) y el prototipo con fachada verde.  

 
Los datos muestran los siguientes resultados (Figura 3 y Figura 4):  
 
 

       
 

Figura 3. Comparación temperatura superficial interna de las fachadas Norte. 
Fuente de datos: Propio autor.  

 
 

 
 

Figura 4. Comparación temperatura superficial interna de las fachadas Oeste. 
Fuente de datos: Propio autor.  
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CONCLUSIONES 
 

Si analizamos la Figura 3, grafico que describe el comportamiento de la fachada 
Norte, podemos observar que los días de temperaturas más altas, es decir, los días del 
11 al 15 de Julio, la temperatura de la fachada Norte de la célula de ensayo control es 
más elevada que la de la fachada con vegetación.  Eso es debido a que la radiación solar 
incide directamente sobre ella y por tanto, el flujo de calor que consigue pasar al interior 
en el caso de la fachada verde, es menor, ya que la vegetación es capaz de interceptar 
una parte de la radiación solar incidente. A pesar de esto, la diferencia entre las 
temperaturas superficiales analizadas es muy pequeña, no alcanza los 0.5 ºC.  

Para las temperaturas bajas, como por ejemplo podría ser el día 7, donde hay una 
caída de las temperaturas importante, existe una diferencia de temperaturas superficiales 
internas entre fachadas Nortes de  2ºC, 15.8 fue la temperatura superficial registrada de 
la fachada control y 17.8 la de la fachada verde, lo que quiere decir que la célula con 
fachada verde tarda más tiempo en perder el calor almacenado.  

Las fachadas Oeste, en las temperaturas bajas se comportan de igual forma, con 
una diferencia de temperatura mínima. Por ejemplo para el día 11, día en el que la 
temperatura cae, la temperatura de la fachada con vegetación se mantiene por encima de 
la construida con materiales convencionales. Para las temperaturas máximas, y como 
resultado no esperado, la temperatura de la fachada verde, aunque en valores muy 
pequeños, se mantiene superior a la de la célula control. 
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Climatologia Aplicada ao Meio Ambiente e Desempenho Térmico 

 
Resumo 
O presente resumo expandido visa explanar o projeto de medição de condições 
meteorológicas de umidade e temperatura dentro da Camada Limite Atmosférica, 
utilizando-se equipamentos ascensores do tipo quadrotor, ao redor de um represamento 
de água artificial. Pretende-se identificar se há a possibilidade do reservatório emitir 
uma espécie de pluma de umidade e assim, determinar se esta consegue influenciar ou 
não no suprimento de água para a atmosfera, em determinadas condições sinópticas, nas 
imediações próximas ao espelho d’água. Tal proposição levou em conta que a literatura 
ainda questiona se existe tal influência e como ela se apresentaria. O projeto ainda prevê 
o ganho de know-how sobre o uso de instrumentos ascensores para medições de 
condições ambientais atmosféricas. 
Palavras-chave: VANT’s, Climatologia, Meteorologia, Reservatórios. 
 
Introdução 

Diversos estudos de levantamento das condições pluviométricas ao redor de 
lagos de barragens hidrelétricas já foram levantados no passado. SANCHES e FISCH 
(2005) observaram a grande dificuldade em se estabelecer de fato, o quanto mudaram os 
valores pluviométricos nos arredores de Tucuruí – PA, informando que, se possível, 
teria havido um ligeiro indício de que a precipitação tenha aumentado no mês de 
outubro, justamente a época de transição do período seco ao chuvoso, mas ainda o 
fizeram com ressalvas, por não se poder afirmar se houveram outros fatores escalares 
envolvidos no surgimento de chuvas leves a moderadas no período. Anteriormente, 
GRIMM (1988) já havia levantado a verificação dos totais pluviométricos ao redor do 
lago de Itaipú, indicando a dificuldade de atribuição de mudança nos regimes de chuvas 
pela presença do lago, como tanto se propagou no início dos anos de 1980, dada as 
cheias do rio Paraná em 1983. Recentemente, BIAVATI et all (2015) levantaram os 
totais pluviométricos no município de Marcelino Ramos – RS, anteriores e posteriores 
ao enchimento do lago da barragem de Itá. Constataram que não houve indícios de 
mudança nos regimes pluviométricos com a presença do lago. 

Caso mudanças não alcancem a escala esperada, mas que talvez apenas tenham 
uma influência micrometeorológica, dentro da CLA, quiçá, ainda em escala menor, 
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supostamente elevando a umidade disponível, mas não o suficiente para provocar 
contínua saturação e, consequentemente, formação de gotas para a precipitação da 
chuva, salvo talvez, se alguma outra condicionante do estrato geográfico interferisse, 
como a orografia, por exemplo. Desta forma, medidas de sub-altitude poderiam indicar 
se haveria ou não a presença de uma pluma de umidade na CLA. É importante ressaltar 
que definimos o termo sub-altitude como um estrato da CLA, limitado abaixo de 100 
metros e acima de 10 metros de altura geométrica local, portanto, ainda considerado 
dentro da ação dos ventos de superfície e que porventura, permitiriam uma advecção 
local de umidade (Fig-1). Assim sendo, hipoteticamente, seria possível identificar uma 
pluma de umidade proveniente da formação do lago de barragem que se deslocasse 
dentro deste substrato da CLA. A hipótese deve ainda levantar toda a dificuldade da 
determinação de como seria o padrão desta pluma, tentando diferenciá-la da própria 
umidade natural do ambiente ao redor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Disposição convencionada dos efeitos da rugosidade do terreno natural pertencente ao estrato 
geográfico. A Camada Limite vai até 100 metros acima da superfície. A ação da fricção varia de 600 a 
1800 metros, conforme se apresenta a orografia Fonte: (Felício, 2004). 
 
Os objetivos desta proposta de ensaios experimentais são: 
 Efetuar medições de umidade e temperatura dentro da Camada Limite Atmosférica – 

CLA ao redor de um reservatório de água artificial e adjacências mais afastadas.  
 Determinar padrões destas medições meteorológicas realizadas com o uso de 

equipamentos motorizados como quadrotor e afins.  
 Aumentar a precisão nos três eixos das medições meteorológicas dentro da CLA para 

experimentos micrometeorológicos, subordinados às situações sinópticas.  
 Reduzir o tempo de tomada de dados.  
 Realizar um maior número de estações de medição nas redondezas de um 

determinado lugar, cobrindo o tempo em que os experimentos nas estações com 
balão cativo não conseguem cumprir.  

 Obter know-how e criar procedimentos operacionais para a busca destas medições, 
identificando problemas e propondo soluções. 

 
A proposta do PLUMA – Programa de Levantamento Unificado de Medições Aéreas 

visa realizar ensaios de medição em uma tentativa de mapeamento das condições 
atmosféricas dentro da CLA, ao redor de um reservatório de água artificial. Propõe-se o 
uso de equipamentos ascensores como quadricópteros, conhecidos como quadrotor 
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(drones), os quais podem suportar sensores de medição pendurados, que os posicionam 
bem em altura e nas coordenadas geográficas. Desta forma, os quadrotores resolvem o 
problema de agitação turbulenta que ocorrem nos balões cativos, especialmente com a 
venda de cilindros com gases leves de má qualidade, utilizados para o enchimento dos 
balões. 
 
Materiais e Métodos 
 

O PLUMA – Programa de Levantamento Unificado de Medições Aéreas iniciou 
ensaios experimentais em julho de 2015, no sítio meteorológico da Estação 
Meteorológica de Superfície – EMS, situada no complexo do Centro de Recursos 
Hídricos e Estudos Ambientais (CRHEA/EESC/USP), município de Itirapina-SP. Mais 
detalhes sobre o experimento estão documentados em Neves et al (2015). 

O programa proposto para a identificação da possível pluma de umidade de sub-
superfície utilizaria uma série de equipes posicionadas com seus quadrotores, formando 
as estações de medição, as quais alçariam vôo sempre dentro dos horários pré-
determinados, posicionando os quadrotores na mesma posição geográfica e altimétrica. 
Desta forma, os cordões de sensores estariam medindo em pontos de grade que levariam 
em conta a disposição topográfica do terreno ao redor. Os sensores poderiam ser 
estabelecidos em seu cordão suspensório em 10, 30, 50, 70 e 90 metros, com o 
quadrotor posicionado a 100 metros, distando pelo menos dez do primeiro sensor. 
Durante o vôo, os instrumentos estariam programados para registrar os dados em 
intervalos de segundos, afim de se estabelecer pequenas séries de informações a cada 
lançamento. Em cada sítio de lançamento, um sensor idêntico aos elevados seria ativado 
para registrar as informações de superfície. 

Quanto ao posicionamento, às estações de lançamento, em um primeiro ensaio, 
estariam beirando a represa, distando cerca de 100 a 200 metros, formando uma espécie 
de “tela” de sensores de observações integradas do estrato de sub-altitude da CLA 
(Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Tela de medição utilizando diversas estações de medição de sub-altitude simultâneas. 
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Em um segundo ensaio mais complexo, as mesmas estações de lançamento 
seriam utilizadas, com o acréscimo de mais estações radiais, de forma que fosse 
possível identificar o volume do alcance da pluma sobre a parte terrestre e supostas 
variações. 

Para ambos os ensaios, as condições sinópticas precisarão de verificação. As 
situações ideais para a realização dos experimentos seriam sobre a presença de sistemas 
de alta pressão atmosférica em superfície, com vento calmo. Contudo, outras situações 
sinópticas, necessariamente com teor de umidade baixo, seriam interessantes para 
avaliação, com ventos fracos a moderados. De qualquer forma, além da dificuldade do 
tempo atmosférico dominante, a disposição das estações de lançamento sobre o 
território necessitam de bom estudo prévio, afim de se verificar a logística e a resolução 
de informações, tanto na “tela” de observação, como no volume espacial, dado pelo 
experimento que conterá também as estações radiais. 
 
Resultados Esperados 
 

Pretende-se verificar se há a possibilidade de se identificar uma pluma de 
umidade proveniente de uma formação lacustre artificial, dentro de um substrato da 
CLA. Ademais, espera-se levantar todos os procedimentos operacionais para o uso de 
drones para outros experimentos na CLA, inclusive em situações urbanas, mais 
complexas e de difícil avaliação. 

Sua limitação ainda tem sido o preço do equipamento, contudo, estes têm 
barateado consideravelmente, sendo alguns encontrados já dentro da faixa abaixo de 
R$1000,00 (em agosto de 2015). Quando se leva em conta o preço dos cilindros de 
gases leves e a relação do preço/qualidade, há de se pensar que as vantagens começam a 
se tornar maiores. Quanto aos quadrotores, a limitação ainda é o seu pouco tempo de 
voo, que poderia ser contornado pelo estabelecimento de períodos de medição, em horas 
cheias e horas meias Zulu, alternando a troca de baterias, ainda com valor elevado, mas 
que compensariam o investimento, dada a durabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

A dimensão tomada pelos problemas ambientais nas últimas décadas (desequilíbrios 
ecológicos, alteração na camada de ozônio, fome e miséria, mudanças climáticas, perda de 
produtividade agrícola, intensificação do efeito estufa, contaminação de aquíferos, entre 
outros) traça um quadro de insustentabilidade do atual padrão de desenvolvimento, resultando 
em crises ambientais sem precedentes (GRIMBERG, 2005).  

Em conformidade com Smith e Elliot (2006), crises são consideradas “um evento ou 
uma série de eventos danosos, que apresentam propriedades emergentes que excedem as 
habilidades de uma organização em lidar com as demandas de tarefas que eles geram, e que 
apresentam implicações que afetam uma proporção considerável da organização, bem como 
outras corporações”. Por causarem danos, algumas vezes irreparáveis, as crises ambientais, 
principalmente relacionadas à poluição geradas pelo setor industrial, precisam ser antecipadas 
e controladas, no intuito de evitar que cenários críticos sejam instalados. 

Ao longo do século XX as formas de gerenciar a poluição industrial foram se 
transformando e se adaptando a novas exigências e paradigmas, sendo criadas diferentes 
abordagens para mitigar os problemas ambientais (LIMA; RUTKOWSKI, 2009). 

As primeiras abordagens que surgiram datam da década de 70 e 80 e foram propostas 
em caráter emergencial, apresentando soluções pontuais e locais. Tais abordagens propunham 
medidas com o intuito de neutralizar o efeito indesejável das atividades humanas / industriais, 
sem, no entanto, agir sobre suas causas. Eram conhecidas como “end-of-pipe” (fim de tubo), 
ou seja, o controle da poluição era realizado no final do processo. Progressivamente, o foco 
dessas intervenções foi sendo modificado, bem como seus objetivos, que passam a ser: 
antecipar o problema e eliminar as suas causas, e não apenas seus efeitos (MANZINI; 
VEZZOLI, 2005).  

As abordagens ambientais desenvolvidas ao longo dos últimos 50 anos, mais do que 
conceitos diferentes, representaram a evolução de um processo que visa a compreender e 
atuar antecipadamente aos problemas ambientais, permitindo que instrumentos de gestão 
ambiental fossem sendo incorporados gradativamente pelo cenário empresarial. 

Enfocando o campo operacional, cada abordagem ambiental resulta na adoção de 
instrumentos de gestão, que progrediram das discussões que se estabeleceram, objetivando 
abordar desde os problemas da poluição até como equilibrar o sistema produtivo com as 
premissas da sustentabilidade ambiental (LIMA; RUTKOWSKI, 2009). 

Assim, ao longo das últimas décadas uma série de instrumentos foi desenvolvida e 
evoluíram para atender a indústria e a forma que a mesma se relacionava com o meio 
ambiente, destacando-se nesse cenário a Ecologia Industrial. 
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A partir de 1990, o conceito de Ecologia Industrial passou a receber a atenção, tanto 
do setor acadêmico quanto do econômico e social, sendo desenvolvida principalmente em 
países industrializados como Estados Unidos, Japão e Comunidade Europeia.  

Segundo Giannetti & Almeida (2006) busca-se, com a Ecologia Industrial, alcançar 
um padrão de industrialização que seja, não só mais eficiente, como também adequado às 
tolerâncias e características do sistema natural.  

Na Ecologia Industrial o sistema industrial é considerado como um subsistema da 
biosfera, ou seja, uma organização particular de fluxos de matéria, energia e informação, 
sendo possível organizar estes fluxos de maneira a torná-lo um circuito praticamente fechado, 
utilizando fontes de energia renováveis e conservando materiais não renováveis 
(GIANNETTI; ALMEIDA, 2006). 

Assim, a Ecologia Industrial é sistêmica, possui uma visão integrada de todos os 
componentes do sistema industrial e seus relacionamentos com a biosfera, além de relacionar-
se com diversos instrumentos e ferramentas de gestão ambiental que, juntos, podem ser 
responsáveis por reduzir as crises ambientais observadas no sistema produtivo atualmente 
vigente na sociedade. 

No Brasil, a Ecologia Industrial é ainda um tema relativamente novo e pouco 
conhecido no meio acadêmico e empresarial. Nesse sentido, esse artigo objetiva apresentar os 
principais instrumentos e ferramentais de gestão ambiental associados à Ecologia Industrial e 
o papel desses na redução / eliminação das crises ambientais. 

O trabalho está estruturado em 3 Seções, sendo essas: a Seção 1, que apresentará os 
procedimentos metodológicos; a Seção 2, na qual são apresentados alguns conceitos 
relevantes sobre o tema, bem como as discussões do estudo; e por último a Seção 3, com as 
Conclusões. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa foi dividida em três etapas como forma de organizar a coleta e o 
levantamento dos dados. Como forma de realizar um levantamento dos conhecimentos e 
iniciativas existentes e previamente desenvolvidos para a área de interesse iniciou-se a Etapa 
1, na qual realizou-se uma revisão bibliográfica exploratória, durante os meses de julho e 
agosto de 2015. Os dados foram coletados por meio do levantamento de produções científicas 
(artigos em periódicos, livros, teses, dissertações e artigos em congressos), sobre o tema 
Ecologia Industrial, produzidas até o ano de 2015. As bases de dados utilizadas durante a 
pesquisa foram selecionadas a partir da avaliação do critério pré-determinado “abrangência 
internacional”.  As bases utilizadas para a coleta de dados foram os bancos de dados Scopus, 
Periódicos Capes, Science Direct e Isi Web of Knowledge. Além disso, a busca bibliográfica 
foi realizada utilizando-se como descritores os termos: Ecologia Industrial, ferramentas. Para 
a organização das informações, contidas nas publicações científicas encontradas, procedeu-se 
a leitura prévia dos resumos dos trabalhos, identificando-se o objeto, os objetivos do estudo e 
os resultados do mesmo. Assim, para a segunda etapa, os estudos que se enquadravam ao 
escopo dessa pesquisa foram organizados, lidos na íntegra e analisados, possibilitando a 
identificação dos principais conceitos relacionados ao tema, bem como as principais 
ferramentas da Ecologia Industrial. Por último, como etapa três, foram realizadas as 
considerações sobre a utilização das ferramentas identificadas e sua importância para a prática 
da Ecologia Industrial. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A ideia de descrever os fluxos de materiais e energia – inerentes aos processos 
industriais – como um sistema metabólico foi introduzido por Robert U. Ayres, ao criar o 
termo “metabolismo industrial” (EHRENFELD; GERTLER, 1997). Tal conceito tem alicerce 
na aplicação do princípio de equilíbrio de massas à circulação de materiais e energia ao longo 
dos processos produtivos.  

Já o conceito de Ecologia Industrial vai além, podendo ser definida como o estudo de 
sistemas industriais e econômicos e suas conexões com sistemas naturais fundamentais 
(ALLENBY, 2000). Somando-se a esta definição, para Chertow (2004) a Ecologia Industrial 
estuda o fluxo de materiais e energia e seus efeitos no ambiente e a influência de aspectos 
econômicos, políticos, regulatórios e sociais no fluxo, uso e transformação de recursos.  

Alguns princípios da Ecologia Industrial incluem: minimizar a geração de resíduos, 
balancear as entradas e saídas para adequar a capacidade de um ecossistema natural, projetar 
processos para reduzir o uso de energia e alinhar a política com a perspectiva de evolução em 
longo prazo. 

A seguir são apresentadas e discutidas as áreas que envolvem a Ecologia Industrial, 
como a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), Simbiose Industrial, estratégias de Produção mais 
Limpa e Ecoeficiência. 

 
1.1.Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

O Pensamento do Ciclo de Vida e a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) são 
abordagens científicas concebidas para apoiar políticas ambientais e decisões empresariais 
relacionadas ao Consumo e à Produção Sustentáveis. 

A ACV é um método estruturado, abrangente e internacionalmente padronizado que 
quantifica todas as emissões e recursos consumidos e seus impactos sobre o meio ambiente e 
à saúde, considerando questões relacionadas ao esgotamento de recursos associadas a 
quaisquer bens ou serviços (EC-JRC, 2010). A ACV leva em consideração todo o ciclo de 
vida de um produto: desde a extração dos recursos e matérias primas até a sua produção, uso, 
reciclagem e descarte final de seus resíduos (ABNT, 2009). Desta forma, a ACV pode 
subsidiar não só a identificação de oportunidades para a melhoria do desempenho ambiental 
de produtos em diversas etapas do ciclo de vida de produtos e serviços, mas também a seleção 
de indicadores de desempenho ambiental (ABNT, 2009).  
 

1.2. Simbiose Industrial 
 
Simbiose industrial (SI) significa uma relação interempresarial na qual existem 

vantagens mútuas ao se comercializar resíduos ou subprodutos gerados em um determinado 
processo produtivo (FROSCH; GALLOPOULOS, 1989). Análogo ao termo conhecido na 
Biologia, a Simbiose Industrial tem como objetivo realizar o intercâmbio de materiais, energia 
e água entre empresas, gerando um benefício coletivo maior do que a soma dos benefícios 
individuais. Portanto, apresenta-se como uma metáfora de um ecossistema industrial que 
busca imitar um ecossistema natural, onde o ideal seria alcançar um ciclo fechado no sistema 
(FELICIO, 2012). Segundo Pereira et al. (2007) os três pilares que norteiam a Simbiose 
Industrial são: informações sobre a localização que a empresa está situada; informações sobre 
as atividades da empresa e sua atuação no mercado; e informações sobre os processos da 
empresa.  
 

1.3. Produção mais Limpa 
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“Produção Mais Limpa”, ou P+L como é conhecida, é uma ferramenta que tem 
recebido cada vez mais a atenção de pesquisadores, empresas, governos e ambientalistas. Sua 
premissa básica está associada ao reconhecimento de que o controle da poluição realizado 
após a geração da mesma é mais caro do que a prevenção da poluição em si (COSTA, 2002). 

O conceito de Produção Mais Limpa foi definido pelo PNUMA (Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente) no início da década de 1990, como sendo o emprego 
continuado de uma estratégia ambiental que possui caráter preventivo, sendo esta integrada 
aos processos, produtos e serviços para aumentar a eco-eficiência, gerando redução dos riscos 
ao homem e ao meio ambiente (CETESB, 2005). Tem como meta maximizar a eficiência do 
uso de matérias-primas e energia, por meio da não geração, minimização ou reciclagem dos 
resíduos produzidos, com benefícios ambientais e econômicos para os processos produtivos 
(LIMA e RUTKOWSKI, 2009).   

A P+L e a Prevenção da Poluição (P2), segundo os autores supracitados, atuam de 
forma semelhante, uma vez que assumem que a geração de resíduos está associada a uma 
ineficiência do processo produtivo, sendo um desperdício de matéria-prima e insumos (como 
água e energia). No entanto, a P+L prioriza a melhoria contínua das atividades produtivas, 
tanto nas tecnologias de processos como na própria gestão da empresa. 
 

1.4. Ecoeficiência 
 

O conceito de Ecoeficiência está associado a uma filosofia de gestão. Segundo 
Almeida (2013) esse conceito, ou filosofia de gestão, tem como objetivo estimular empresas 
de todos os setores e portes a internalizarem mudanças que se transformarão em ganhos 
associados a novas aptidões em relação ao meio ambiente, mantendo uma harmonia entre o 
desempenho econômico e ambiental. 

O objetivo principal da ecoeficiência é maximizar valor, enquanto minimiza os 
impactos ambientais adversos, reduzindo a utilização de recursos e as consequências 
ambientais negativas provenientes dos descartes de resíduos (LERIPIO, 2001). 

Assim, pode-se entender ecoeficiência como sendo as atividades e o empenho de uma 
organização em desenvolver ações que visam a otimizar os processos, tendo como prática, 
entre outras, a redução da geração de resíduos na fonte, com o objetivo de minimizar o 
impacto ambiental, resultando em benefícios para a organização (ALMEIDA, 2013). 

Após o estudo das principais ferramentas da Ecologia Industrial fica evidente a 
importância de uma visão sistêmica ao lidar com a problemática ambiental de maneira a 
subsidiar: a identificação dos riscos e problemas, o planejamento estratégico e a prevenção de 
impactos ambientais. A Figura 1 a seguir sintetiza as ferramentas apresentadas anteriormente 
e sua possibilidade de aplicação no gerenciamento de problemas e crises ambientais. Técnicas 
como a ACV podem ser empregadas para conhecer os pontos críticos de impacto ambiental 
(hotspots) de produtos e serviços, identificando-os e mensurando-os. O planejamento, em 
conjunto com projetos de Simbioses Industriais favorece a troca de recursos, reuso de água, 
minimização de resíduos. Consequentemente, é uma ferramenta importante não só em termos 
de vantagens competitivas para empresas, mas também de grande potencial na gestão de 
crises ambientais. A ecoeficiência e a P+L, por sua vez, se destacam pela postura preventiva 
frente aos problemas e crises ambientais. 
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Figura 1: Ferramentas da Ecologia Industrial e sua ligação com a gestão de crises ambientais. 
Fonte: Adaptado de Chertow (2000). 

CONCLUSÃO 

 
Ao longo do presente trabalho foram apresentados os conceitos e os objetivos de 

instrumentos e ferramentas de gestão ambiental associada à Ecologia Industrial. Ademais, 
ficou evidente a importância das ferramentas apresentadas como possíveis ações sustentáveis 
no gerenciamento de empresas, visando à melhoria contínua das mesmas. 

Ao se considerar problemas de grande complexidade, como crises ambientais, com 
inúmeras variáveis envolvidas, há necessidade de intervenções onde são priorizadas medidas 
a montante do processo produtivo e de caráter holístico. Além disso, tal quadro de sistemas 
complexos pode adicionar sofisticação ao campo da Ecologia Industrial, sobre o qual estudos 
futuros merecem ser desenvolvidos. 

Concluindo, não restam dúvidas de que técnicas e estratégias como a Avaliação do 
Ciclo de Vida, Simbiose Industrial, Produção mais Limpa e Ecoeficiência têm um grande 
potencial no que se refere à minimização ou solução de crises ambientais. 
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Abstract: Transport services and infrastructures are vital for a country’s economy, and of great 
social importance, influencing mobility and quality of life. From the environmental perspective, 
transport activities are is also an important issue, especially because they are often related to 
negative environmental externalities. In Brazil, according to the Federal Constitution, both 
society and government share the responsibility to protect and preserve the environment, which 
should be done in every level of decision making. With the purpose to identify the extent to 
which environmental issues have been considered in transport planning in Brazil, in this paper 
12 transport Policies, Plans and Programmes (PPPs) were analysed. The results show that often 
the environment was considered only through the lens of gas emissions and was considered as 
less important than economic aspects. Thus, it evidences that despite the constitutional duties 
environmental issues are generally not adequately considered in transport PPPs. 
Key-words: Transport; Environmental issues; Planning. 
 
Resumo: Serviços e infraestruturas de transporte são vitais para a economia de um país, bem 
como são de grande importância do ponto de vista social, influenciando e.g. mobilidade e 
qualidade de vida. Do ponto de vista ambiental as atividades de transporte também são 
importantes, sobretudo por estarem frequentemente relacionados a externalidades ambientais 
negativas. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, a sociedade e o Estado 
compartilham o dever de defender e proteger o meio ambiente, o que deveria ser feito em todos 
os níveis de tomada de decisão. A fim de identificar o quanto questões ambientais tem sido 
consideradas no planejamento de transportes no Brasil, nesta pesquisa analisou-se 12 Políticas, 
Planos e Programas (PPPs) do setor. Os resultados mostram que com frequência o meio 
ambiente foi considerado apenas por meio do parâmetro emissão de gás e considerado como 
menos importante que questões econômicas. Evidencia-se, então, que apesar dos deveres 
constitucionais, em geral questões ambientais não são adequadamente consideradas nos PPPs 
de transporte. 
Palavras-chave: Transporte; Aspectos ambientais; Planejamento. 
 
 
INTRODUCTION 
Transport is a fundamental service for a country’s economy, allowing people’s mobility and 
freights distribution (HEADICAR, 2009; WORLD BANK, 2010). These services, though, 
imply the consumption of many resources (e.g. energy, money, land, time) 
(VASCONCELLOS, 2005), as well as the production of effects on economy, society and 
environment (STOEGLEHNER, 2013), which often include negative externalities, such as 
accidents, air pollution, traffic congestions (VASCONCELLOS, 2005). Thus, to consider 
environmental and social issues within the planning process of the transport sector is crucial to 
avoid those negative externalities. 
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However, as in sectorial planning the main goals are usually economic and conflict with 
environmental objectives, to integrate environmental issues in sectorial planning and decision 
making is still a challenge (STOEGLEHNER, 2013). To overcome this challenge, impact 
assessment instruments have been used worldwide with the purpose to support the 
consideration of environmental issues in policy, plan and programme making, especially the 
Strategic Environmental Assessment (SEA) and Sustainability Assessment (SA). 
In Brazil, transport services and infrastructure still need to be improved duo to its poor, 
inefficient and costly transport network in the country as a whole (BARBERO, 2010), as well 
as the poor passengers mobility in cities (SILVA; COSTA; MACEDO, 2008). Nowadays, 
investments in the sector are highly concentrated on the road mode (MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, 2012; SECRETARIA DOS TRANSPORTES; DERSA, 2000) and on the 
regions that have been already leading the country economy (BRAGA; CASTILLO, 2006; 
MEDEIROS, 2014; MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2012). Regarding environmental 
issues, some authors indicate that they are not properly considered (BRAGA; CASTILLO, 
2006; SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ, 2008), and that the notion of sustainability in the sector 
is not consolidated, varying significantly among regions and planners (SILVA; COSTA; 
MACEDO, 2008). 
On the other hand, in spite of the fact that in Brazil there is no mandatory impact assessment 
for policies, plans and programmes, the application of the Strategic Environmental Assessment 
to transport sector has already been suggested in some transport plans (MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES; ARCADIS LOGOS, 2013; MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2012; 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES; DERSA, 2000), indicating some concern with the 
theme. In addition to that, environmental values and the obligation of the government and 
society to protect and preserve the environment are stablished in the Brazilian Federal 
Constitution, and to promote sustainability is presented as a purpose of some transport 
institutions, showing that environmental issues should be considered in planning and decision 
making. 
In this context, in order to support the better consideration of the environment in the transport 
sector in Brazil, it is first necessary to analyse if and to what extent environmental issues have 
been already considered in the actual plan framework, allowing the identification and 
discussion of gaps and opportunities in the sector. The analysis carried in this paper is based on 
12 transport policies, plans and programmes reports from the national, state and local levels in 
Brazil, and indicates the environmental issues mentioned in those documents, as well as the 
importance gave to them in the decision-making.  
 
METHODOLOGY 
In order to evaluate to what extent environmental issues have been considered in transport 
sector, the empirical research consisted in the analysis of a sample of transports policies, plans 
and programmes (PPPs) prepared at the national level (Brazil), state level (state of Sao Paulo) 
and municipal level (city of Sao Paulo). Sao Paulo State and Sao Paulo city were chosen as case 
studies in this research because of their uniqueness regarding transport, as both the transport 
infrastructure and services are concentrated in these regions (BRAGA; CASTILLO, 2006; 
MEDEIROS, 2014; MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2012). 
For each administrative level, the documents analysed were chosen based on two criteria: the 
document should be available and the PPP should be currently in use. To identify and access 
these PPPs an exploratory search was done in websites of transport institutions. The accessed 
documents were first analysed with regards to their legal nature (statutory and mandatory 
nature), inter-modality (one mode, multimodal or intermodal), scope (e.g. transport 
management, infrastructure, urban mobility, climate change) and strategic orientation (policy 
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oriented, plan oriented, programme oriented or a mix). Following, the content of the reports 
was analysed in order to identify what environmental issues were presented and how. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
A total of 33 PPPs were identified for the national, state and municipal levels through an 
exploratory search in transport institutions websites. From these 33 PPPs it was possible to 
access the planning reports of 12, which compose the sample analysed (Table 1).  The analysed 
documents are indicated in Figure 1, as well as their characteristics regarding the administrative 
level they refer to, legal nature, inter-modality, scope, strategic orientation and the institution 
responsible for each PPP. These characteristics indicate the variety of PPPs included in the 
sample. 
 

Table 1 –Documents analysed. 
Administrative 

level Year Initials Name 

National 

2010 PNTH Guidelines for Nacional policy for water transport 
2012 PNLT National Plan of Transport and Logistics 
2012 NPUM National policy of urban mobility (Law 12.587/2012) 
2013 PNIH National Plan for Waterway Integration  
2013 PHE Waterway Strategic Plan 

2013 PSTM Sectorial Plan of Transport and Urban Mobility for Climate 
Change Mitigation and Adaptation 

State 
(Whole state) 

2000 PDDT Master Plan of Transport Development 
2011 PCPV Plan of Vehicular Pollution Control 
2013 PTS Sustainable Transport plan 

State 
(Metropolitan 

region) 

2006 PITU Integrated Plan of urban transports 

2010 RRC Regional Rail Connection: Preliminary Consideration and 
Guidelines 

Municipal 2014 PDE Urban Development Policy and Municipal Master Plan of 
Sao Paulo 

 
From the characteristics analysed, it is important to highlight the classification of the PPPs 
according to their scope and strategic orientation, which consisted in seven categories based on 
the generic transport PPP framework presented by Fischer (2002) (Figure 1). This classification 
is important in order to clarify the role of each document in the planning framework, avoiding 
mistakes based on documents names (as in Brazil there is not an regulatory framework that 
distinguishes the concepts and differences between Policy, Plan and Programme) and 
permitting the identify cases that deal with issues regarding more than one strategic level (e.g. 
Guidelines for the Nacional policy for water transport, which is about general guidelines for 
water transport, but also about project level decisions). 
Following the classification of the PPPs, they were analysed regarding the environmental issues 
presented on their reports, resulting in the identification of environmental references in: PPP 
objectives, when presenting baseline information, when assessing the PPP impacts, when 
proposing monitoring actions and in the presentation of the final decision. References made 
were classified into eight categories: sustainability, environment (in general), soil, water, fauna 
and flora, air, land use, and social (Table 2). Figure 2 presents the number of PPPs that 
mentioned environmental issues related to each category, showing that the most mentioned 
categories are air, land use and social. 
Regarding air, the most mentioned issue is gas emissions, specifically CO2 emissions (Table 
2), which is also the central issue of the three climate change PPPs for the transport sector, 
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included in the analysis (Figure 1). It is important to mention that the elaboration of climate 
change plans and programmes is mandatory for some sectors, including the transport sector, 
because of the national and state Climate Change Policies, which establish targets for the 
reduction of CO2 emissions. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figure 1 - Planning framework of transport in Brazil (national level), Sao Paulo State (state level), Metropolitan 
region of Sao Paulo (regional level) and Municipality of Sao Paulo (local level). 
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 Figure 2 – The frequency with which environmental issues were mentioned in the policies, plans and programmes 

analysed. 

169Instrumentos de PolítIca ambIental



Table 2 – Environmental issues mentioned in PPPs analysed and the number of documents in which they were mentioned (indicated in brackets), organized according to the 
report part where they were mentioned (objective, baseline, assessment and monitoring) and according to the category they are related to.  

Categories Objectives Baseline Assessment Monitoring Decision 
Sustainability -Promote sustainability (3)      

Environment 
(general) 

-Increase environmental 
quality (2) 

-Legal aspects related with 
environment (1) -Environmental quality (1) 

- Environmental impacts (1) 
- Transport of dangerous 
loads (1) 

-Environmental quality (1) 

Soil  -Erosion vulnerability (1) 
-Geomorphology (1) 

-Erosion (1) 
-Geomorphology (1)  -Erosion (1) 

Water -Protect water (1)  
 -Intervention in rivers (1)  -Intervention in rivers (1) 

Fauna and 
Flora  -Vegetation cover (1)    

Air 

-Reduce gas emissions (4) 
-Reduce other pollutant 
emissions (1) 
-Increase the use of biofuel 
(1) 
-Increase energy efficiency 
(4) 
-Avoid noise (1) 

-Air quality (1) 
-Gas emissions (3) 
 

-Gas emissions (4) 
-Transport network (1) 
-Fuels used (1) 

-Gas emissions (1) 
-Conditions of vehicular 
emissions (1) 

-Gas emissions (6) 
-Transport efficiency (1) 
 

Land use -Respect protected areas (1) 
-Guarantee urban quality (3) -Protected areas (2) 

-Protected areas (2) 
-Indigenous and traditional 
population areas (2) 
-Urban areas (2) 

 

-Protected areas (2) 
-Indigenous and traditional 
population areas (2) 
-Urban areas (1) 

Social 

-Guarantee the quality of life 
(3) 
-Increase human security (2) 
- Decrease social 
inequalities (2) 
-Promote mobility (4) 

-Population characteristics 
(2) 

-Human security (2) 
-Social inequalities (1) 
-Transport accessibility (1) 
-Mobility (1) 

-Components of mobility 
(1) 

-Human security (1) 
-Social inequalities (1) 
-Transport accessibility (1) 
-Mobility (1) 
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Analysing the results by each PPP it is possible to notice that in some cases environmental 
issues are mentioned in the PPPs’ objectives, however, not all of them are further explicitly 
considered during planning process, neither in decision making (Figure 3). It indicates that, in 
some cases, environmental issues were included in the level of intentions and discourse, but 
were not really considered through the whole planning process. Figure 3 also shows that usually 
only one or two categories are considered, except from the Waterway Strategic Plan (PHE) and 
Master Plan of Transport Development (PDDT), which stands out for being more 
comprehensive. 
 

 
Figure 3 – Number of categories (sustainability, general environment, soil, water, fauna and flora, air, land use, 

social) mentioned in each PPP in objectives, baseline, assessment, monitoring and decision. 

 
Specifically about decision making, it is important to know not only what issues were 
considered, but the extent to which these issues influenced the decision made. Through the 
content analysis of the reports it was possible to identify six different situations: 
i. Environmental issues included as guidelines (EA): PPPs that stablished a framework for other 
plans and programmes and included the consideration of environmental issues as necessary for 
the further planning process; 
ii. Group of issues considered, but with low importance (↓): PPPs that explicitly considered a 
group of environmental issues in the decision making through multi criteria analysis, however, 
with low representativeness (especially if compared with the economic criteria); 
iii. Gas emissions considered (G): ‘Climate change PPPs’, which explicitly considered only gas 
emissions in the decision; 
iv. Protected areas considered (P): ‘Locational PPP’ that explicitly considered only land use 
compatibility in the decision; 
v. Not mentioned (-): PPPs that did not provide enough information on their reports, so it was 
not possible to evaluate to what extent environmental issues were considered in the decision 
making; 
vi. Not considered (N): PPP that explicitly not considered environmental issues. 
 
Table 3 presents each PPP classified according to these six situations. 
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Table 3 – Consideration of environmental issues in the decision making and justification. 
PPP Classification Justification 

PNTH 
(2010) - Not mentioned. 

PNLT 
(2012) N 

Decision was based only on the economic return of the projects 
because it would be “too complex to develop a model that 
considered other criteria in addition to the economic” (Ministry of 
Transports, 2012, p 195). 

NPUM 
(2012) EA The document established guidelines for municipal urban mobility 

plans, including the necessity monitor and control gas emissions. 
PNIH 
(2013) P Viable areas selection clearly considered the localization of 

environmentally protected areas. 

PHE 
(2013) ↓ 

Decision was supported by the multi-criteria analysis that included 
environmental aspect, but it had a small importance on the method 
used.  

PSTM 
(2013) G 

The main output of the plan was to affirm that the transport projects 
included in PNLT might contribute for the reduction of gas 
emissions, which was based on the evaluation of gas emissions. 

PDDT 
(2000) ↓ 

Environmental issues were considered in an indirect way, through 
an indicator of sustainability. Thus, it was not clear if environmental 
issues were really considered and if it influenced the decision. 

PCPV 
(2011) G The guidelines for reducing gas emissions were based on the 

prediction and evaluation of gas emission. 

PTS 
(2013) G 

The main output of the plan was to affirm that the use of biofuel 
might contribute for the reduction of gas emissions, which was 
based on the evaluation of gas emissions. 

PITU 
(2006) ↓ 

Decision was supported by the multi-criteria analysis that included 
environmental aspect, but it had a small importance on the method 
used. 

RRC 
(2010) - Not mentioned. 

PDE 
(2014) EA 

Among the guidelines presented for the definition of new transport 
infrastructure it was listed some environmental issues that shall be 
considered. 

G: Gas emissions considered; P: Protected areas considered; EA: Environmental issues included as guidelines; 
↓: Group of issues considered, but with low importance; N: Not considered; –: Not mentioned. 
 
 
In summary, PPP reports content analysis indicates that the consideration of environmental 
issues in transport policies, plans and programmes is mainly focused on gas emissions; and the 
cases that considered more environmental issues can be identified as being part of one of two 
groups: PPPs related to urban mobility, which deal with issues related to accessibility, urban 
and life quality, transport efficiency, and the PPPs that used multicriteria analysis as a method 
to assess and compare the alternatives assessed. In the last case, though, despite the fact that 
more issues were included in the analysis, their influence in final decision was hindered by 
economic criteria, indicating trade-offs between environmental/social issues and the economic 
ones. 
Thus, it is possible to infer that environmental issues have been poorly considered in the 
decision-making, evidencing a gap between environmental values presented in the Brazilian 
Constitution and reaffirmed in principles of the transport institutions and the planning practice. 
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Though, it is important to be aware that as the analysis resented here relies on the quality and 
comprehensiveness of PPP reports, any information omitted from the reports was not identified. 
Despite this limitation, the analysis results are still a strong indicator of gaps in the transport 
planning framework regarding the consideration of environmental issues. 
In this context, questions about what constrains a comprehensive and effective consideration of 
environmental issues in PPP making and in decision making arise. With the purpose to deep in 
this issue, the next step of this research comprehends the analysis of how environmental issues 
are included in planning process in transport sector, which will be done based on data collected 
through interviews with planners from transport institutions in the national, state and municipal 
levels. 
 
 
CONCLUSIONS 
With the purpose to understand the extent to which environmental issues have been considered 
in transport policies, plans and programmes in Brazil, 12 transport PPPs were analysed. The 
results indicate that the main category considered is air, which is usually mentioned through 
gas emissions related to transport services and infrastructures. Some PPPs mentioned a more 
comprehensive group of issues, however, in final decision they were considered as less 
important than the economic ones, and trade-offs between them where admitted. 
These evidences indicate the necessity to study the planning process in the sector in more detail 
with the purpose to understand what factors hinder a better consideration of environmental 
issues, as well as to identify opportunities to improve the planning process. This detailed 
analysis will be carried out in the next step of this PhD research. 
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Resumo: A presente pesquisa teve por objetivo verificar se a Bacia Hidrográfica do Rio 
Formoso (BHRF) atende aos limiares mínimos necessários que permita conciliar uso 
econômico e conservação biológica. Para tanto, foi estimada a vegetação nativa remanescente 
através da classificação supervisionada de imagem do Landsat 8 e o uso do solo dentro das 
Áreas de Preservação Permanente (APPs) hídricas,  discutidos os resultados em relação aos 
critérios propostos pelos cientistas, buscando uma reflexão frente a lei nº 12.651 de 25 de maio 
de 2012.  Os resultados mostraram que a bacia pode atender aos critérios mínimos de presença 
de vegetação nativa, desde que recupere um déficit de mais de 2000 hectares de APPs que foram 
antropizados. Analisando o cumprimento mínimo do que exige a lei florestal vigente, a BHRF 
possui um excedente de vegetação nativa. No entanto, se somente esse mínimo for cumprido, 
sua qualidade ambiental poderá ser comprometida.  
Palavras Chaves: Conservação da biodiversidade; uso do solo, bacia hidrográfica. 
 
Abstract: The aim of this research was to investigate wether the Formoso River watershed 
meets the minimal necessary thresholds to conciliate economic use and biologic conservation.. 
For this purpose, the remaining native vegetation was estimated through supervised 
classification of landsat 8 image and the soil use in Hydro Permanent Preservation Areas 
(PPAs). In addition, the results concerning the proposed criteria by scientists were discussed, 
seeking for a reflection to the Brazilian law nº. 12,651/ 2012.  The results showed that the 
watershed meets the minimum off attendance native  vegetation, provided that recover a deficit 
of more than 2,000 hectares of anthropized APPs. Taking into consideration the applicable 
Forest law, the watershed has a surplus of native vegetation. However, if only this minimum is 
met, its environmental quality may be compromised. 
Key-Words: Biodiversity conservation; land use; watershed. 
 
INTRODUÇÃO  
 
 A Bacia Hidrográfica do Rio Formoso (BHRF) está localizada no município de Bonito, 
estado de Mato Grosso do Sul e inserida na região da Serra da Bodoquena.  Esta região é 
estratégica para a conexão dos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, onde se encontra o 
maior remanescente de floresta no interior do Estado. Sua importância fez com que no ano de 
2000, parte desta bacia fosse transformada no Parque Nacional da Serra da Bodoquena e 
considerada de prioridade extremamente alta segundo o Mapa das Áreas Prioritárias para a 
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira 
(MMA, 2003).  
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 De acordo com o trabalho de Teruya JR. et al. (2006) a área total da BHRF estava 
ocupada com 50,17% de pastagem, sendo que 60,7 % dessa pastagem correspondem aos pastos 
sujos.  Havia também 3,67% da bacia ocupados pela agricultura. A participação de matas, com 
34,25 % do total da bacia, pode ser explicada pela presença de muitos morros na região, com 
alta inclinação, ainda com sua vegetação original, segundo os autores.  

Outro aspecto importante relacionado à conservação das matas nativas na BHRF é a 
presença do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que tem aproximadamente 20 % de sua 
área dentro da bacia e fica na região de cabeceira da mesma. Além da UC federal ainda existem 
dois Monumentos Naturais estaduais e 3 RPPNs integralizadas em seu perímetro. 

Devido a uma mudança da paisagem em virtude da implantação e crescimento da 
atividade agropecuária e do turismo, a BHRF, desde o ano de 2003, tem tido a atenção especial 
de vários órgãos ambientais e ONGs, no sentido de promover ações voltadas à sua conservação 
e recuperação dos ambientes degradados.  

Dessa preocupação nasceu, em 2003, O projeto Formoso Vivo, com os objetivos de 
garantir a manutenção da beleza cênica, da qualidade ambiental dos recursos hídricos e da 
biodiversidade das matas ciliares e reservas legais do Rio Formoso. O projeto é desenvolvido 
pela Promotoria de Justiça da cidade de Bonito (Ministério Público Estadual), a Fundação 
Neotrópica do Brasil, dentre outras organizações públicas e proprietários rurais (LOUBET, 
2012). 

Para que o desenvolvimento do projeto fosse possível, realizou-se um diagnóstico das 
propriedades rurais que margeiam o Rio Formoso, principal rede de drenagem da bacia e local 
onde é desenvolvida grande parte das atividades turísticas do município.  

Esse diagnóstico levou a um processo de adequação ambiental das propriedades rurais 
aos padrões mínimos necessários, previsto em lei como, por exemplo, a regularização das áreas 
de preservação permanente, da reserva legal, e licenciamento ambiental da atividade turística.  

Apontar padrões mínimos para a manutenção da biodiversidade e conservação da 
paisagem se faz ainda mais necessário diante das ultimas mudanças na principal legislação 
ambiental brasileira (Código florestal) aplicada às áreas rurais no intuito de evitar ou prevenir 
possíveis erros. Não só visando a conservação da natureza, mas também a manutenção da 
atividade agropecuária e do turismo, que dependem diretamente da paisagem natural, de seus 
processos e funções e da biodiversidade a ela associada. Para tanto, o presente trabalho tem por 
objetivos investigar se a paisagem na bacia hidrográfica do Rio Formoso atende aos limiares 
mínimos necessários para conciliar o uso econômico e conservação biológica conforme 
Metzger (2010). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os limiares mínimos para conservação da biodiversidade utilizado neste trabalho é 
resultante de uma pesquisa realizada por Metzger (2010), com base no conhecimento científico. 
O autor aponta a necessidade de expansão dos valores hoje atribuídos para APP de hidrografia 
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. Quanto à porcentagem 
necessária de remanescentes de vegetação nativa excetuando as APPs, Metzger (2010) discorre 
que na literatura, os limiares em ecologia sustentam a definição de limites mínimos de pelo 
menos 20% em regiões mais intensamente ocupadas, como é o caso da área de estudo. Sendo 
que 30% seria o limite mínimo de cobertura nativa que uma paisagem intensamente utilizada 
pelo homem deveria ter, permitindo conciliar uso econômico e conservação biológica. 

Partindo dos limiares apresentados por Metzger (2010) e com base na legislação 
brasileira (Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012) foi possível quantificar, em ambiente SIG, a 
área com vegetação nativa remanescente dentro da BHRF e a situação de uso dentro das Áreas 
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de Preservação Permanente (APPs) hídricas, bem como comparar a situação real encontrada 
com a legislação ambiental e os critérios mínimos para conservação propostos na literatura. É 
importante ressaltar que este estudo trabalhou apenas com as APPs de corpos hídricos e os 
remanescentes de vegetação nativa para a avaliação em relação aos limiares mínimos para a 
conservação da diversidade biológica.  

 
Área de Estudo 
 

A BHRF, representada na Figura 1, localiza-se na região central do município de Bonito, 
situado na porção sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul. São mais de 1.300 quilômetros 
quadrados de área, correspondendo a aproximadamente 27% da área do município de Bonito, 
Mato Grosso do Sul (SEMA/IMAP, 2002). 

 

  

 
Figura 1. A) Município de Bonito (em vermelho) inserido no estado de Mato Grosso do Sul. B) Recorte da 

Bacia Hidrográfica do Rio Formoso na imagem Landsat 8. Fonte: Elaboração própria.  
 
Dados 

 
Os dados de hidrografia e o limite da bacia foram obtidos do trabalho de PARANHOS 

FILHO (2008) e foram cedidos gentilmente pelo autor.  
Para obtenção do uso do solo utilizou-se uma imagem do sensor OLI/LDCM (Landsat-

8), com data de passagem do satélite em 8 de julho de 2014, adquirida gratuitamente no site da 
Earth Explorer.  
 
Processamento dos dados 
 
 Todos os arquivos foram processados, em ambiente SIG, no sistema de coordenadas 
UTM e Datum WGS 1984, com posterior transformação do resultado final da classificação para 
o Datum SIRGAS 2000, para a confecção dos mapas finais. 
 As bandas do Landsat 8 foram reprojetadas para o hemisfério sul, com posterior 
transformação radiométrica e realce, convertendo o range de 16 bits para 8 bits. Após esse pré-
tratamento foi feito a composição colorida RGB combinando as bandas 6, 5 e 4 fusionando-as 
com a banda 8 (Panchromatic),  para alcançar resolução espacial de 15 metros.  
 A imagem RGB foi submetida à classificação supervisionada pelo método da máxima 
verossimilhança (Maxver). Pinho et.al., (2005) mostram que o classificador Maxver detectou 
melhor as classes de vegetação se comparados à classificação orientada a objetos. No trabalho 
de Périco e Cemin (2006), os quais caracterizaram a paisagem com ênfase nos fragmentos 
florestais, a classificação Maxver mostrou-se eficiente na distinção de diferentes classes de uso 

A B 
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e cobertura do solo. Wrublack et. al., (2012) também utilizaram o classificador Maxver e 
imagens Landsat para classificação do uso do solo obtendo como resultado da classificação um 
índice de kappa ≥ 80. 
 Esse método utiliza a informação espectral de cada pixel e por meio de amostras de 
treinamento encontra regiões homogêneas que serão divididas em classes. Os pontos de 
amostragem foram coletados em campo. Para eliminação de pixels isolados na imagem pós-
classificação, utilizou-se a ferramenta Majority Filter.  
 Foram gerados mapas binários com duas classes distintas, sendo uma, as áreas ocupadas 
com vegetação nativa (formações florestais, incluindo o cerrado, e áreas brejosas) e a outra, o 
as áreas com uso antrópico (pastagem, agricultura, área urbana dentre outros usos). Posterior à 
classificação automática foi realizado manualmente com base na imagem, alguns ajustes nos 
polígonos gerados. Todos os procedimentos foram realizados no ArcGIS 10.1.  O mapa 
resultante da classificação final foi submetido à verificação dos erros provenientes do processo 
de classificação e à avaliação da exatidão dos dados obtidos. Para isso usou-se a matriz de 
confusão construída com o cruzamento de dados do mapa gerado pela classificação e pontos 
coletados em campo. A partir da matriz foi extraído o coeficiente de kappa. Esse coeficiente é 
amplamente usado para indicar a qualidade da classificação, variando entre 0 e 1, sendo que 
quanto mais os valores estão próximos de 1 os dados oriundo da classificação se aproximam da 
realidade (CONGALTON, 1991).  
  
Áreas de Preservação Permanente (APPs) Hídricas 
 

As APPs hídricas foram delimitadas seguindo o artigo 179 da Lei Orgânica do 
município de Bonito. A legislação ambiental municipal é mais restritiva que a federal (Lei 
12651, de 25 de maio de 2012) em relação às áreas de preservação permanente associada a 
curso hídrico, onde a faixa de proteção é de 50 metros para cada margem do rio, com exceção 
para a área urbana que é de 30 metros (BONITO, 2013).  
 Estas áreas foram geradas com auxilio da ferramenta buffer do Arc Toolbox do ArsGIS 
10.1. Vale ressaltar que após a realização do buffer foi utilizada a função Dissolve retirando as 
sobreposições de áreas. Nesse processo a rede hidrográfica foi representada por polilyne 
(linhas), excetuando a parte do curso do rio formoso a qual apresentava largura média de 10 
metros. Para tal foi desenhada uma linha em uma de suas margens com posterior geração do 
buffer de 10 m para conseguir o polígono que representasse a calha do rio. Assim a APP foi 
gerada a partir de um polígono e não de uma linha como nos outros rios. 
 As áreas de APPs antropizadas (que necessitam de recuperação) foram geradas retirando 
do limite da APP (50 m) as áreas com vegetação nativa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Uso do solo 
 
 O resultado da classificação apresentou uma exatidão global de 97,8% e um índice 
Kappa de 0,96. Esse valor é considerado um resultado excelente segundo a classificação de 
Galparsoro e Fernández (2001). 
 Um mapa binário com duas classes de ocupação da BHRF, sendo presença e ausência 
de vegetação nativa (Figura 2), foi o resultado da classificação do uso do solo. A vegetação 
nativa (áreas florestais, de cerrado e banhado) representou 40,98 % (55.506,70 hectares) da área 
da BHRF, o restante, 59,02 % (79.950,44 hectares) estão ocupados com uso antrópico (pastos, 
agricultura, área urbana e outros usos). Vale ressaltar que 10,73% (14.536,77 hectares) da área 
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de vegetação nativa encontrada estão dentro de UCs e 3,26% (4.410,36 hectares) dentro de 
APPs hídricas.  
 

 

 
 
Figura 2. Mapa ilustrando a presença e ausência de vegetação nativa na Bacia Hidrográfica do Rio Formoso no 

município de Bonito – MS. Fonte: Elaboração própria. 
 
 
APPs hídricas 
 
 A partir do uso do solo resultante da classificação, observa-se que 66,86 % (4.410,36 
hectares) das APPs estão ocupadas por vegetação nativa e 33,14 % (2.186,22 hectares) estão 
ocupadas com o uso antrópico, ilustrado na Figura 3. Nota-se que mesmo com o trabalho já 
realizado no município visando à adequação ambiental das propriedades rurais, mais de 30% 
das APPs hídricas estão descaracterizadas e serão necessárias ações que visem a sua 
recuperação.  

A área total a ser recuperada dentro das APPs hídricas, ocupadas com uso antrópico é 
de 2.186 hectares, as quais podem ser observadas com mais detalhes no recorte apresentado na 
Figura 4. 
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Figura 3. Mapa representativo das Áreas de Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso no 
município de Bonito – MS. Fonte: Elaboração própria. 

 
   

 
 

Figura 4. Detalhes da ocupação das Áreas de Preservação Permanente da Bacia do Formoso no município de 
Bonito – MS.  Fonte: Elaboração própria. 

 
 Analisando sobre a ótica da regularização da Reserva Legal, a Lei nº 12.651/2012 
permite a contabilização das Áreas de Preservação Permanente no cômputo dos 20% exigidos 
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para o estabelecimento da RL. Como a BHRF apresenta 40,98 % da área total ocupada por 
vegetação nativa (áreas florestais, de cerrado e banhado), subtraindo-se 10,73% desse 
percentual os quais são áreas concentradas dentro de UCs, pode-se apontar que existe um 
excedente de vegetação nativa de aproximadamente 10,25% da área da bacia. Esse excedente 
poderia ser utilizado para outros fins, como por exemplo em títulos de cotas de reserva legal. 
Entretanto, avaliando sobre a ótica dos critérios conforme Metzger (2010) a BHRF estaria 
praticamente no limite, além da necessidade de recompor as APPs antropizadas. 

Cabe ressaltar que as UCs, que representam mais de 10% da vegetação nativa no 
território da bacia, exercem papel fundamental para que os critérios mínimos sejam atingidos.  
Esse excedente de vegetação nativa dentro da bacia poderia facilitar a regularização de 
propriedades rurais que não possuem área suficiente para compor a RL, sendo possível resolver 
a regularização em áreas na própria bacia. No entanto, outros fatores como, grande parte da 
área da bacia apresentar potencial turístico de elevada beleza cênica e ter potencial para o 
desenvolvimento da agricultura podem elevar os valores econômicos da terra, dificultando essa 
regularização dentro da própria bacia. 
 Apesar desse excedente de vegetação nativa, em relação aos percentuais mínimos da 
legislação federal vigente, ainda existe um passivo ambiental de mais de 2.000ha de APPs 
hídricas que estão antropizadas e deverão ser recuperadas para atender a legislação municipal. 
Essa recuperação, além de adequar a BHRF frente à lei municipal, contribuirá para a proteção 
dos recursos hídricos, pois segundo Silva, et al. (2011) os valores mínimos de proteção 
encontrados no Código Florestal (revogado)  já eram insuficientes para proteger as zonas 
ripárias de acordo com o conhecimento científico, indicando valores mínimos de, pelo menos, 
100m (50m de cada lado do rio), independentemente do bioma, do grupo taxonômico, do solo 
ou do tipo de topografia.  
  Reforçando esta visão, a pesquisa realizada por Galetti et al. (2010), apresenta que o 
não cumprimento e manutenção dos parâmetros estabelecidos na Lei nº 4771/65 (Revogada) 
causam severas consequências para a diversidade de mamíferos e também para os serviços 
ambientais. Essa situação pode ser agravada caso ocorram mudanças que impliquem na redução 
e descaracterização das APPs e RLs como foi aprovado pela Lei nº 12.651/2012 (Silva, et al., 
2011).  

 
CONCLUSÃO  
 

Considerando que o município de Bonito possui destaque estadual e nacional em virtude 
de sua produção agropecuária e principalmente pela atividade do turismo ligada a sua paisagem 
natural, é fundamental que mantenha sua legislação, relativa às APPs hídricas,  mais restrita 
para que os padrões mínimos sejam mantidos. A legislação ambiental brasileira tem avançado 
nos últimos anos, refletindo a importância do patrimônio natural único do país. Retrocessos 
terão graves e irreversíveis consequências ambientais, sociais e econômicas (Silva, et al. 2011). 

Os dados apresentados mostraram que a BHRF cumpre com os limiares mínimos que 
permitem conciliar a manutenção da biodiversidade e a produção agropecuária. Entretanto, se 
faz necessária a realização de avaliações da distribuição espacial dessa vegetação nativa, 
principalmente em relação à conectividade e permeabilidade da paisagem dentro da Bacia. 

O SIG demonstrou ser uma ferramenta importante e funcional para auxiliar na tomada 
de decisão de acordo com o objetivo proposto. A vegetação nativa pôde ser estimada, bem como 
as APPs conservadas e as que precisam ser recuperadas.  
 Ainda existem muitas incertezas em relação ao assunto, apesar de se ter a Lei nº 
12.651/2012 aprovada e em vigor, a Procuradoria Geral da República (PGR) ajuizou três Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 4901, 4902 e 4903) com pedidos de liminar no Supremo 
Tribunal Federal (STF) nas quais questiona dispositivos da lei e que podem ainda mudar o que 
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foi decidido (STF, 2013). Os questionamentos estão relacionados às áreas de preservação 
permanente, à redução da reserva legal e também à anistia para quem promoveu degradação 
ambiental. Ou seja, segurança jurídica somente para aqueles que consigam se adequar seguindo 
os padrões estabelecidos no Código Florestal de 1965. Já a possível segurança em relação aos 
limiares mínimos para a manutenção da biodiversidade, somente seguindo a orientação dos 
cientistas.  
 Levando em consideração as proposições de Galetti et al. (2010), Metzger (2010) e Silva 
et al. (2011) a adequação a Lei nº 12.651/2012,  apresentaria um sério risco à qualidade 
ambiental da BHRF, já que os padrões estabelecido por ela são muito inferiores aos 
investigados pelos cientistas. A paisagem fragmentada tem uma história que envolve pessoas e 
o uso que elas fizeram dessa paisagem. O conhecimento dessa história é fundamental para 
sabermos quais são os fatores mais limitantes para a conservação da paisagem (RODRIGUES 
et al. 2003).  

Cabe à sociedade, conhecendo a história e o potencial da BHRF, definir os padrões 
mínimos aceitáveis para a manutenção não só do meio ambiente, como também das atividades 
agropecuárias e do turismo, que são fundamentais para o desenvolvimento da região e do estado 
de Mato Grosso do Sul.  
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Resumo 

Este trabalho apresenta um modelo conceitual para interpretação da aprendizagem 
organizacional através da AIA e ilustra sua aplicação a partir da investigação de dois órgãos 
reguladores que atuam em diferentes esferas do sistema de AIA brasileiro, um em âmbito 
estadual e outro federal. Os resultados apontam para indícios de aprendizagem em ambos os 
contextos aqui discutidos, com algumas similaridades em termos do modo de disseminação do 
conhecimento e seus repositórios e variações em relação a diferentes fontes de conhecimento, 
níveis de desenvolvimento de habilidades e de aprendizagem. São resultados que reforçam o 
caráter implícito da aprendizagem em sistemas de AIA, bem como destacam a importância do 
contexto como fator de relevante influência sobre os resultados da aprendizagem. 
Palavras-chave: aprendizagem, AIA, aprendizagem organizacional, órgão regulador, sistemas 
de AIA. 

Abstract 
This paper presents a conceptual framework for understanding the organisational learning 
through EIA and illustrates its application by examining two distinct regulators of the Brazilian 
EIA system: one responsible at federal level and the other at state level. Evidences of learning 
were found in both cases, showing similarities regarding knowledge dissemination and 
repositories, as well as differences concerning knowledge sources, development of skills and 
learning levels. The outcomes reinforce learning as an implicit feature of EIA systems. Context 
characteristics were also revealed as crucial in determining learning results. 
Key-Words: learning, EIA, organisational learning, regulator, EIA system. 

 

Introdução 
A aprendizagem organizacional reflete um processo de troca de experiências e ideias 

entre indivíduos e se manifesta em círculos distintos no âmbito de uma organização 
(ARMITAGE; MARSCHKE; PLUMMER, 2008). 

A aprendizagem, independentemente de sua natureza proativa, deliberada, reflexiva ou 
reativa, está sempre associada à mudança e é considerada um importante componente da 
Avaliação Ambiental (JHA-THAKUR et al., 2009), dado seu potencial de contribuir para 
transformar normas e práticas individuais e organizacionais para dar suporte ao 
desenvolvimento sustentável (KIDD; FISCHER; JHA-THAKUR, 2011). 

No âmbito da Avaliação Ambiental, a aprendizagem ainda é um tema considerado 
relativamente recente na literatura (KIDD; FISCHER; JHA-THAKUR, 2011), mas já 
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representa uma das questões centrais no atual debate da comunidade cientifica (GAZZOLA et 
al., 2011; MORRISON-SAUNDERS; RETIEF, 2015). Apontada como um elemento implícito 
em avaliações ambientais (FITZPATRICK, 2006), a aprendizagem tem destacada importância 
para o sucesso da prática da Avaliação de Impacto (BOND et al., 2010; BOND; POPE, 2012), 
sendo capaz de proporcionar o  aprimoramento do processo de AIA (BOND et al., 2010; 
FITZPATRICK, 2006) e a melhoria de sua efetividade (WONG; HO, 2015).  

Nesse sentido, a AIA pode ser vista como um instrumento de aprendizagem 
organizacional (SÁNCHEZ; ANDRÉ, 2013; SÁNCHEZ; MORRISON-SAUNDERS, 2011; 
SILVA et al., 2013), ou seja, um instrumento que propicia a manifestação da aprendizagem nos 
diversos atores (organizações) envolvidos em seu processo (FITZPATRICK, 2006; SILVA et 
al., 2013). A aprendizagem organizacional pode ser facilitada por pontes de conhecimento e 
pela criação de oportunidades de diálogo, comunicação e participação (FITZPATRICK, 2006; 
GAZZOLA et al., 2011). 

Além disso, a AIA também pode ser vista como um processo de aprendizagem 
colaborativa, uma vez que os atores envolvidos têm a oportunidade de trocar pontos de vista e 
conhecimento sobre os impactos de um projeto (SAARIKOSKI, 2000). Melhores 
oportunidades de aprendizagem ocorrem por meio de um maior envolvimento e 
compartilhamento de experiências de forma multidisciplinar (FISCHER, 2014) e através da 
própria experiência (GACHECHILADZE-BOZHESKU, 2014), cabendo destacar a 
importância dos resultados de follow-up nesse cenário (WESSELS; RETIEF; MORRISON-
SAUNDERS, 2015). 

Apesar de sua importância, estudos sobre gestão do conhecimento e aprendizagem em 
organizações envolvidas no processo de AIA ainda são escassos (BOND et al., 2010; 
SÁNCHEZ; MORRISON-SAUNDERS, 2011). Dessa forma, este trabalho pretende contribuir 
para essa discussão por meio da fundamentação de um modelo conceitual para identificação e 
interpretação da aprendizagem em âmbito organizacional promovida através da AIA. De modo 
a amparar as discussões, o modelo desenvolvido foi aplicado de modo piloto sobre dois órgãos 
reguladores que atuam no sistema de AIA. 

 
Delineamento Metodológico e Conceitual 

A pesquisa foi conduzida através de uma abordagem qualitativa (SEIDMAN, 2006; 
SILVERMAN, 2005; YIN, 2010) e de caráter exploratório, valendo-se de revisão da literatura 
para abordar o tema proposto. A revisão da literatura permitiu a definição de um modelo 
conceitual da aprendizagem organizacional em sistemas de AIA. O trabalho foi amparado por 
aplicações do modelo desenvolvido, de tal modo que viesse a oferecer suporte ao trabalho 
analítico em busca de evidências da ocorrência dos elementos de aprendizagem identificados. 
Foram investigados dois órgãos reguladores atuantes em diferentes esferas do sistema de AIA 
no Brasil, um em nível estadual (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
IEMA) e outro em nível federal (Coordenação Geral de Petróleo e Gás - CGPEG). 

Com foco na aprendizagem organizacional, a coleta de informações foi realizada por 
meio de entrevistas e análise documental. Para a discussão dos elementos da aprendizagem e 
condução das entrevistas não estruturadas, esta pesquisa foi orientada pelos trabalhos de 
DiBella, Nevis e Gould (1996), Sánchez e Morrison-Saunders (2011) e Sánchez e André 
(2013), conforme apresentado no Quadro 1.  

Influenciadas pela cultura e pelos valores que permeiam as organizações, as formas de 
aprendizagem organizacional podem ser caracterizadas por diferentes fontes de conhecimento 
e seu modo de disseminação e documentação, por níveis de desenvolvimento de 
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habilidades, bem como podem ser identificados diferentes níveis de aprendizagem 
(DIBELLA; NEVIS; GOULD, 1996; SÁNCHEZ; MORRISON-SAUNDERS, 2011).  

Quadro 1- Elementos da aprendizagem em organizações, conforme a literatura consultada. 

Elemento Abordagem 

Fonte do conhecimento interna e externa 
formal e informal 

Modo de disseminação formal e informal 

Desenvolvimento de habilidades individual e organizacional 

Modo de documentação tipos de repositórios de conhecimento 

Níveis de aprendizagem single loop e double loop 

Fonte: Adaptado de DiBella, Nevis e Gould (1996), Sánchez e Morrison-Saunders 
(2011), e Sánchez e André (2013). 

 
Em termos de fontes de conhecimento, destacam-se as fontes internas e externas, já que 

o aprendizado pode ocorrer a partir de experiências em operações internas ou através de ideias 
inspiradas por fontes externas (DIBELLA; NEVIS; GOULD, 1996). Ainda, julgamos 
importante incluir a abordagem formal e informal para caracterizar diferentes fontes de 
conhecimento, uma vez que este pode ser adquirido por meio de processos educacionais 
formais, ou até mesmo informalmente, via simples conversa. Relativo ao modo de 
disseminação da aprendizagem, este pode ocorrer de maneira formal através de comunicações 
escritas ou métodos institucionais, bem como de maneira informal, quando membros de um 
grupo ou equipe compartilham suas experiências por meio de diálogos contínuos; ainda, a 
aprendizagem pode manifestar-se não apenas em nível individual, mas também atingir o nível 
organizacional, favorecendo os propósitos da organização (DIBELLA; NEVIS; GOULD, 
1996). Sánchez e Morrison-Saunders (2011) reconhecem que o aprendizado pode ser perdido 
se não for gerenciado de forma a ser renovado, reforçado e transferido; assim, mecanismos que 
permitem acesso ao conhecimento, também conhecidos como repositórios ou memória 
organizacional, são fundamentais para a aprendizagem (FITZPATRICK, 2006) 

Considerando que a aprendizagem em sistemas de AIA pode se manifestar em diferentes 
níveis, abordamos ainda dois níveis de aprendizagem ao discuti-la no âmbito das organizações: 
o single loop e o double loop. O primeiro leva os indivíduos a questionarem se estão fazendo 
as coisas de forma correta (“saber como”), enquanto o segundo envolve uma reflexão sobre se 
estão fazendo as coisas certas (“saber por quê”) (FISCHER et al., 2009; PAHL-WOSTL, 2009). 
 

Resultados e discussão 
 A literatura apresenta a aprendizagem como um processo transformador e de mudança 

comportamental de indivíduos e organizações (BERKES, 2009; BOND; MORRISON-
SAUNDERS, 2013; DIDUCK; MITCHELL, 2003; FITZPATRICK, 2006; JHA-THAKUR et 
al., 2009; KIDD; FISCHER; JHA-THAKUR, 2011; SIMS, 2012; SINCLAIR; DIDUCK; 
FITZPATRICK, 2008; SINCLAIR; DIDUCK, 2001; WALKER; SINCLAIR; SPALING, 
2014). De modo específico, Diduck e Mitchell (2003) descrevem o processo de aprendizagem 
em indivíduos através de mudanças em suas perspectivas, crenças, valores e atitudes. A 
aprendizagem individual está, portanto, associada a uma reflexão crítica (SINCLAIR; 
DIDUCK; FITZPATRICK, 2008), que pode atuar como aliada da AIA ao legitimar a tomada 
de decisão, na medida em que esta passa a refletir as evidências coletadas (BOND; 
MORRISON-SAUNDERS, 2013). 
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No âmbito das organizações, a aprendizagem se manifesta em círculos distintos 
conhecidos como single loop e double loop (ARMITAGE; MARSCHKE; PLUMMER, 2008). 
Em sistemas de AIA, enquanto a aprendizagem single loop está associada a ações adaptativas 
em nível de processo, a aprendizagem double loop manifesta-se em nível de sistema (ARTS; 
MORRISON-SAUNDERS, 2004). 

As teorias de aprendizagem transformadora e organizacional estão conectadas pela 
equivalência entre seus conceitos: as aprendizagens instrumental e single loop representam um 
melhor conhecimento e levam a um maior nível de compreensão dos indivíduos, organizações 
e possivelmente da população em geral, enquanto as aprendizagens transformadora e double 
loop refletem mudanças em atitudes, percepções e rotinas de indivíduos e organizações com 
base em uma maior capacidade de síntese e avaliação (FISCHER et al., 2009). 

A Figura 1 ilustra o modelo conceitual para a aprendizagem organizacional na AIA 
desenvolvido a partir das ideias apresentadas pelos frameworks de aprendizagem na AEE 
(KIDD; FISCHER; JHA-THAKUR, 2011) e aprendizagem single loop e double loop através 
da AAE (FISCHER et al., 2009), bem como pelos elementos apresentados no Quadro 1. Por 
meio deste modelo, estabelece-se uma relação entre a aprendizagem e os atores (QUEM) 
envolvidos no sistema de AIA, apontando para o contexto (ONDE) como um elemento que 
influencia seus resultados e para o processo (COMO) e objetivos (O QUE) da AIA como 
elementos que sofrem influência da aprendizagem. Ainda que diversos atores estejam 
envolvidos, o foco desse modelo conceitual recai sobre o órgão regulador como operador do 
sistema de AIA e mediador das interações entre os demais atores. 

Apesar da aprendizagem ocorrer essencialmente em nível individual, diversos processos 
de aprendizagem são identificados em sistemas sociais (ARMITAGE; MARSCHKE; 
PLUMMER, 2008; BERKES, 2009), ou seja, é através dos atores envolvidos nos sistemas de 
AIA que aprendizagem se manifesta. Considerando que organizações são definidas como 
sistemas sociais com o propósito de desenvolvimento, não somente de si próprias, mas também 
dos indivíduos que as compõem e dos sistemas das quais fazem parte (DIXON, 1994), os atores 
identificados em sistemas de AIA foram aqui categorizados como organizações voltadas ao 
desenvolvimento desses sistemas. Essa forma de categorização dos atores pode ser observada 
também nos estudos de Fitzpatrick (2006) e Silva et al. (2013).  

O conceito de aprendizagem individual refere-se à aquisição de conhecimento pelo 
indivíduo, sendo este o meio através do qual as organizações podem adquirir informações; 
assim, a aprendizagem organizacional começa na medida em que uma informação passa a ser 
útil para a organização (FITZPATRICK, 2006). A aprendizagem organizacional se caracteriza 
a partir das fontes de conhecimento acessadas, seus meios de disseminação, formas de 
documentação (repositórios) e pode atingir diferentes níveis de desenvolvimento de habilidades 
(individual e organizacional). 

A conexão entre a aprendizagem individual e organizacional se dá através de 
abordagens participativas, que permitem o fortalecimento e o compartilhamento do 
aprendizado individual com outros membros do grupo (BERKES, 2009; BOND; MORRISON-
SAUNDERS, 2013). Sistemas de AIA podem ser inseridos nesse contexto, uma vez que 
apresentam a capacidade de promover um significativo envolvimento dos atores e atuar como 
plataforma de aprendizagem (SINCLAIR; DIDUCK; FITZPATRICK, 2008).  

A aprendizagem social pode ser identificada na medida em que os atores envolvidos 
trabalham conjuntamente e compartilham informações na busca por estratégias efetivas e 
socialmente aceitas para mitigar impactos e identificar oportunidades 
(O’FAIRCHEALLAIGH, 2010), sendo facilitada por mecanismos de participação pública 
(BOND; MORRISON-SAUNDERS, 2013; FITZPATRICK, 2006). A aprendizagem social em 
vários níveis vem sendo vista como fundamental para a tomada de decisão (BERKES, 2009) e 
para o alcance da sustentabilidade, especialmente quando ampliada do nível organizacional 
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para o nível de sociedade (DIDUCK; MITCHELL, 2003; SINCLAIR; DIDUCK; 
FITZPATRICK, 2008; SINCLAIR; DIDUCK, 2001).  

 
Figura 1 - Modelo conceitual para a aprendizagem organizacional através da AIA 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Ainda, a aprendizagem social é considerada essencial para que a aprendizagem double 

loop ocorra (PAHL-WOSTL, 2009). No campo da AIA, a aprendizagem single loop ocorre 
quando os atores corrigem suas ações mediante a detecção de incompatibilidades entre as ações 
originais e os resultados práticos, enquanto a aprendizagem double loop ocorre mediante o 
ajuste das estratégias, comportamentos e culturas que norteiam essas ações (ARMITAGE; 
MARSCHKE; PLUMMER, 2008; DE JONG et al., 2012; SÁNCHEZ; MORRISON-
SAUNDERS, 2011). A aprendizagem single loop pode representar uma melhoria na capacidade 
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de tomar decisões coletivas e implementá-las, enquanto na double loop as melhorias podem ser 
alcançadas através de abordagens inovadoras (PAHL-WOSTL, 2009).  

No nível organizacional, a aprendizagem é influenciada não somente pelo aprendizado 
individual, mas pelos arranjos institucionais internos e por fatores do processo de avaliação 
ambiental (SINCLAIR; DIDUCK; FITZPATRICK, 2008). É fundamental que a organização 
esteja aberta a desenvolver a aprendizagem para potencializar seus resultados (GAZZOLA et 
al., 2011). 

Ainda que a aprendizagem esteja implícita em processos de AIA dadas as incertezas 
inerentes aos processos de avaliação e a necessidade de adaptação ao longo do tempo, tê-la 
como objetivo não é algo simples e nem facilmente consagrado através de legislação ou 
processos orientativos; neste cenário, o follow-up surge como um mecanismo importante, que 
pode fomentar oportunidades e passos formais de aprendizagem e aumentar o envolvimento 
dos órgãos reguladores/tomadores de decisão nos processos de AIA (BOND; MORRISON-
SAUNDERS, 2013). 

 
Considerações a partir dos casos estudados: 

IEMA 
Criado em 20024, o IEMA é o operador do sistema de AIA do estado do Espírito Santo. 

Responsável pela execução das políticas estaduais, suas atribuições incluem monitoramento, 
fiscalização, pesquisa, trabalhos de educação ambiental e o licenciamento de empreendimentos 
que realizam atividades potencialmente poluidoras de pequeno, médio e grande porte (IEMA, 
2015). 

A condução dos processos de licenciamento ambiental de diferentes tipologias ocorre 
sob a responsabilidade da Gerência de Controle Ambiental, que é estruturada em coordenações 
que agrupam as atividades por tipologias semelhantes, e recebe suporte, quando necessário, das 
Gerencias de Recursos Hídricos, de Recursos Naturais e de Educação Ambiental. 

A aquisição de conhecimento ocorre formal e informalmente: a busca pelo 
conhecimento formal ocorre individualmente. Ainda, verificamos ações em direção à busca de 
conhecimento em fontes externas, bem como a partir de experiências internas que 
retroalimentam novos processos. 

A disseminação do conhecimento ocorre de maneira formal e informal. Mecanismos 
formais foram identificados pela atuação de Grupos de Trabalho (GT) criados por meio de 
portarias para discutir os impactos socioeconômicos de dois empreendimentos específicos. 
Informalmente, a troca de conhecimento ocorre por meio de conversas e reuniões de trabalho. 
Em relação aos repositórios de conhecimento, foram identificados modelos de documentos, 
notas técnicas e instruções normativas, arquivos físicos (processos administrativos, estudos 
ambientais e atas de reuniões), sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e a própria 
experiência dos analistas. 

O desenvolvimento de habilidades em nível individual aparece destacado, uma vez que 
a retroalimentação fica condicionada à participação dos indivíduos que detém o conhecimento, 
o que aponta para limitações do processo de aprendizagem organizacional.  

Foram identificados inícios de aprendizagem single loop a partir da elaboração de notas 
técnicas e procedimentos criados para a padronização e melhoria dos processos de 
licenciamento. 

 

                                                 
4 Até então o licenciamento era conduzido diretamente pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 
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CGPEG 
Responsável pelo licenciamento de projetos de exploração e produção de petróleo e gás 

natural situados no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar do país desde 19985, a 
CGPEG tem sua equipe centralizada na cidade do Rio de Janeiro junto à Superintendência do 
IBAMA(IBAMA, 2015). Sendo a única coordenação da Diretoria de Licenciamento Ambiental 
(DILIC) afastada de Brasília, a CGPEG apresenta considerável autonomia organizacional, o 
que garante flexibilidade em termos de suas ações.  

A aquisição de conhecimento observada na CGPEG ocorre formal e informalmente, 
havendo busca por fontes internas e externas de conhecimento. O ambiente de trabalho e a 
forma de organização das equipes aponta para benefícios em termos de disseminação do 
conhecimento formal e informal, que ocorre através da atuação de grupos de trabalho temáticos 
(GT), reuniões dentro das subcoordenações e diálogos informais. A organização dos analistas 
por meio de GT, que possuem atuação transversal e autônoma em relação à estrutura 
organizacional formal da CGPEG, existe desde o final de 2002, tendo sido motivada pela 
necessidade de discussão de temas latentes que demandam avanços em termos de diretrizes 
para melhoria do processo de licenciamento. 

Apesar da organização dos analistas em GT ocorrer informalmente, existem 
mecanismos para facilitar a interface entre todos os níveis hierárquicos. Podemos destacar a 
atuação das câmaras técnicas (CT), cujos assessores são responsáveis por estabelecer um 
diálogo mais próximo com o coordenador geral e propiciar a transformação do conhecimento 
compartilhado em aprendizagem organizacional. Atualmente, os GT apresentam atividades 
voltadas para a discussão de temas em diversas áreas dentro da tipologia.  

Em relação ao desenvolvimento de habilidades, destacam-se os processos de 
aprendizagem em nível organizacional favorecidos pela atuação dos GT. Os repositórios de 
conhecimento identificados se traduzem por meio de modelos de documentos, notas técnicas e 
instruções normativas, arquivos físicos (processos administrativos, estudos ambientais, atas de 
reunião), sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos e da própria experiência dos 
analistas. 

Indícios de aprendizagem single loop foram observados através da criação e atualização 
de notas técnicas, que são referenciadas em todos os processos de licenciamento a partir de sua 
aprovação. Ainda, identificamos indícios de aprendizagem double loop através da participação 
da CGPEG via Grupo de Trabalho Interinstitucional de Atividades de Exploração e Produção 
de Óleo e Gás (GTPEG) na criação da portaria 198/2012 (BRASIL, 2012), que estabelece a 
Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAS) como um instrumento de planejamento 
estratégico voltado para a avaliação ambiental. 

O Quadro 2 apresenta uma síntese dos elementos da aprendizagem identificados nos 
dois casos estudados.  

Podemos observar algumas características contextuais que influenciam na 
aprendizagem organizacional aqui discutida. Além dos dois órgãos reguladores atuarem em 
diferentes esferas do sistema de AIA, o IEMA possui atribuições relativas não apenas ao 
licenciamento ambiental. Dentro dessa competência específica, ainda lida com diferentes 
tipologias de empreendimentos. A estrutura organizacional também é apontada como fator de 
influência sobre a aprendizagem, uma vez que pudemos observar na CGPEG um ambiente que 
favoreceu o fortalecimento da aprendizagem organizacional por meio do incentivo a aquisição 
de conhecimento formal e envolvimento dos analistas através de grupos de trabalho 
permanentes. A identificação de indícios da aprendizagem double loop nesse caso reforça a 
importância do engajamento em nível organizacional, facilitando a discussão de estratégias e 
valores em benefício do sistema. 
                                                 
5 Inicialmente a CGPEG era conhecida por Escritório de Licenciamento de Petróleo e Nuclear (ELPN). Passou a 
ser intitulada CGPEG em 2006. 
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Quadro 2- Elementos de aprendizagem organizacional identificadas no IEMA e CGPEG 

Elemento IEMA CGPEG 

Fonte de conhecimento informal formal e informal 
internas e externas internas e externas 

Modo de disseminação formal e informal formal e informal 
Desenvolvimento de 
Habilidades 

destaque para aprendizagem 
individual 

destaque para aprendizagem 
organizacional 

Modo de documentação 

     - conversas informais 
     - reunião de trabalho 
     - modelos de documentos 
     - notas técnicas e Instruções normativas 
     - arquivos físicos (processos, estudos ambientais, atas de reuniões) 
     - sistema de gerenciamento eletrônico de documentos 
     - experiência dos analistas 

Níveis de aprendizagem single loop single loop e double loop 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Com relação aos repositórios de conhecimento, foram verificados elementos similares 

nos dois sistemas estudados, embora não tenha sido escopo desse trabalho a análise do uso e da 
efetividade de cada um deles.  

 
Conclusão 

Buscando contribuir para a discussão atual sobre a aprendizagem organizacional através 
da AIA, apresentamos um modelo conceitual que aponta para as principais dimensões da 
aprendizagem e ilustramos sua aplicação em nível organizacional a partir da investigação de 
dois órgãos reguladores que atuam no sistema brasileiro. A partir dos resultados obtidos, 
reforçamos a importância do contexto sobre os elementos da aprendizagem e sua relevante 
influência sobre eles.  

Ao observar indícios de aprendizagem em ambos os contextos aqui discutidos, ainda 
que por vezes manifestados apenas informalmente, corroboramos o caráter implícito da 
aprendizagem em sistemas de AIA conforme apontado por Bond et al. (2010) e Fitzpatrick 
(2006). 
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Resumo 
Nos últimos anos, os estudos de efetividade da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) vêm 
se tornando mais frequentes na literatura. Avaliar a efetividade de um instrumento de avaliação 
impacto consiste em confrontar os resultados obtidos pela prática com os aspectos teóricos, 
procedimentais e objetivos que delimitam a sua atuação, levando-se em conta as diferenças 
entre a qualidade da informação prestada pela avaliação e a sua efetividade. Uma avaliação 
pode ser de qualidade mas não influenciar as decisões tomadas. Tendo em vista a necessidade 
de conhecimento sobre as evidências que demonstrem em que medida a AAE vem 
influenciando as decisões, e quais os ganhos obtidos a partir de sua aplicação, o presente 
trabalho apresenta os resultados de revisão bibliográfica voltada para a identificação dos 
potenciais benefícios oriundos da aplicação da AAE. Foram identificados 51 benefícios 
classificados em 11 categorias, associados em grande parte à melhoria do ambiente de 
conhecimento/aprendizagem, participação pública e avaliação de impactos. Os efeitos 
reportados como decorrentes da AAE nem sempre são claramente definidos devido aos 
diferentes fatores a serem considerados na tomada de decisão. 
 
Palavras-chave: Benefícios, Efetividade, Ganhos, Avaliação Ambiental Estratégica. 

 

 

Abstract 
In recent years, emphasis has been placed on Strategic Environmental Assessment (SEA) 
effectiveness. Evaluating the effectiveness is to confront theory with practice. However, the 
quality of an Environmental Assessment differs from its effectiveness. An assessment can 
present a good quality without influencing the decision-making. There is a need to pay attention 
to the SEA’s added value. Based on the literature review, this article presents the gains achieved 
by the application of SEA. Up to 51 benefits classified into 11 categories were identified, mostly 
referring to the knowledge/learning environment, public participation and impact assessment. 
The impacts reported are not always clearly defined because of decision-making complexity. 

 
Keywords: Benefits, effectiveness, Gains, Strategic Environmental Assessment 

 

Introdução e justificativa 

O estudo da efetividade da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), recorrente na literatura 
(CHANCHITPRICHA; BOND, 2013), ganhou força nos últimos anos (TETLOW; 
                                                 
1 Email : ghistshibangu@hotmail.com 
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HANUSCH, 2012). O propósito de um estudo de efetividade é apontar para a resolução de 
problemas ao invés de encontrar irregularidades. Uma das abordagens mais utilizadas para 
avaliar a efetividade remete à confrontação da teoria com a prática (SADLER, 1996). 

No entanto, há uma diferença entre a qualidade de um processo de avaliação e a sua efetividade 
(THEOPHILOU et al., 2010). A título de exemplo, avaliar a efetividade processual não é o 
mesmo que avaliar se a AAE teve ou está tendo um impacto sobre a tomada de decisão. Uma 
avaliação conduzida respeitando as normas e a legislação pode, mesmo assim, não influenciar 
a tomada de decisão (ACHARIBASAM; NOBLE, 2014). 

O valor da AAE está, em parte, relacionado à sua capacidade de influenciar e agregar valor ao 
processo de tomada de decisão (PARTIDÁRIO, 2000). Avaliar a efetividade da AAE, além do 
aporte básico ou características processuais, é uma tarefa complexa e incerta. Vários fatores 
precisam ser considerados, entre outros (i) as iniciativas estratégicas podem ser abstratas; (ii) é 
difícil relacionar determinados resultados/benefícios – decorrentes da AAE – às decisões 
tomadas no âmbito do PPP (GACHECHILADZE et al., 2009). O contexto também é um 
aspecto relevante a ser considerado visto que a efetividade da AAE varia de acordo com o 
contexto de aplicação (ACHARIBASAM; NOBLE, 2014). 

À parte desses empecilhos a superar, é preciso voltar-se para os ganhos que a AAE tem 
proporcionado ao processo de tomada de decisão. Sendo assim, o presente trabalho apresenta 
os resultados de revisão bibliográfica voltada para a identificação dos potenciais benefícios 
oriundos da aplicação da AAE. 

 

Metodologia 

A revisão bibliográfica realizada foi amparada por busca por artigos nas plataformas Scopus, 
ScienceDirect e Web of Science, com o emprego das seguintes palavras-chaves: Avaliação 
Ambiental Estratégica; estudo de caso e benefício. Sendo assim, buscou-se artigos que se 
referissem a estudos de casos e aos impactos/benefícios obtidos pela aplicação da AAE. 

Inicialmente, foram selecionados 72 artigos. Após verificação do alinhamento com os objetivos 
e critérios de inclusão adotados no presente trabalho, considerou-se 18 artigos como sendo 
relevantes para o estudo. 

Em cada artigo, identificou-se o(s) benefício(s) avaliado(s). Este foi categorizado por 
similaridade de acordo com uma categoria de benefício maior. 

 

Resultados e discussão 

Como relatado no Quadro 1, foram identificados 51 benefícios decorrentes da aplicação da 
AAE, posteriormente classificados em 11 categorias. Observou-se que grande número de 
benefícios resulta da melhoria da participação pública. Destacam-se impactos associados ao 
aumento da credibilidade transparência e confiança nos resultados finais e na decisão final 
(RUNHAAR; DRIESSEN, 2007; THÉRIVEL; MINAS, 2002; ACHARIBASAM; NOBLE, 
2014; REGA; BALDIZZONE, 2015), veiculação/comunicação e coleta de informações 
(RUNHAAR; DRIESSEN, 2007; REGA; BALDIZZONE, 2015; WALKER; SINCLAIR; 
SPALING, 2014; ELLING, 1997) e oferecimento da oportunidade de participação ativa da 
população (NOBLE et al., 2013; WALKER; SINCLAIR; SPALING, 2014; PETERSON, 2004; 
UNALAN; COWELL, 2009). Embora estes benefícios já tenham sido observados em casos 
práticos, aproveitar as vantagens da AAE depende de vários fatores. Para Unalan; Cowell 
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(2009), pressões externas tal como a obrigação de implementar tratados internacionais podem 
ser fatores que levam à adoção da participação democrática, transparência e responsabilidade 
na tomada de decisões. No entanto, é preciso internalizar estas cobranças para tornar o processo 
de adoção de regulamentos mais efetivo. 

Benefícios associados à avaliação de impactos também se destacam em termos de número. 
Segundo Thérivel; Minas (2002); Conticelli; Tondelli (2013); Crnčević, Marić; Josimović 
(2011), a AAE pode apontar caminhos sustentáveis associados à implementação da ação 
estratégica avaliada, e sugerir possíveis alterações quando os impactos ambientais previstos são 
negativos. Outros benefícios dizem respeito à identificação de impactos e de estratégias 
mitigativas (ACHARIBASAM; NOBLE, 2014; PETERSON, 2004), apontamentos para 
futuros projetos (NOBLE et al., 2013), avaliação de efeitos cumulativos (NOBLE et al., 2013; 
BRAGAGNOLO; GENELETTI; FISCHER, 2012). Os atores beneficiários não são os mesmos. 
Os efeitos da AAE atingem vários atores incluindo proponentes, público, consultores, etc. Para 
evitar expectativas e frustações, os objetivos da AAE devem ser discutidos e esclarecidos no 
começo do processo de avaliação (PETERSON, 2004). 

Benefícios associados ao conhecimento dizem respeito a, entre outros, o uso de novas ideias 
nas próximas rodadas de tomada de decisão (RUNHAAR; DRIESSEN, 2007; FISCHER et al., 
2009; UNALAN; COWELL, 2009), a compreensão de questões ambientais 
(ACHARIBASAM; NOBLE, 2014; SIMS, 2012), a influência de normas e valores 
institucionais (ACHARIBASAM; NOBLE, 2014; FISCHER et al., 2009), compreensão de 
regras e expectativas a respeito da ação estratégica (NOBLE et al., 2013) e aprendizagem mútua 
entre atores envolvidos (REGA; BALDIZZONE, 2015). A maioria dos benefícios dessa 
categoria se refere ao aprendizado individual e organizacional em detrimento do aprendizado 
em nível social. Este último deve ser reforçado devido à necessidade de envolver efetivamente 
a população nos processos de avaliação. 

Melhorar a comunicação (FISCHER et al., 2009; SIMS, 2012), ação estratégica (WALKER; 
SINCLAIR; SPALING, 2013; PETERSON, 2004) e a tomada de decisão (FIDLER; NOBLE, 
2012; UNALAN; COWELL, 2009; HANSEN, 2011), assegurar o respeito de regulamentos 
(ACHARIBASAM; NOBLE, 2014), considerar uma ampla gama de alternativas 
(ACHARIBASAM; NOBLE, 2014; BUUREN; NOOTEBOOM, 2010), constituir uma fonte 
de informação (ACHARIBASAM; NOBLE, 2014; HANSEN, 2011), proteger o meio ambiente 
(WALKER; SINCLAIR; SPALING, 2013; UNALAN; COWELL, 2009); estimular a pesquisa 
(ACHARIBASAM; NOBLE, 2014) também foram apontados nos artigos analisados.   

Os impactos observados na prática nem sempre são claramente definidos, e são muitas vezes 
difíceis de entender por causa do contexto de tomada de decisão. Runhaar e Driessen (2007) 
apontam para a necessidade de levar em consideração as variáveis contextuais (tais como 
interesses dos envolvidos, elementos influentes no processo de tomada de decisão) associadas 
aos impactos da AAE. Embora seja importante olhar para o aporte da AAE na tomada de 
decisão, é necessário ter modéstia em relação às suas expectativas. A avaliação é apenas um 
dos aspectos da tomada de decisão, i.e., apenas um dos interesses em jogo (RUNHAAR; 
DRIESSEN, 2007). 

 

 
Quadro 1 – Ganhos alcançados pela aplicação da AAE 

Continua 
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Categoria  Benefícios associados Referências 

  A AAE:  

1 
Conhecimento 

1.1 Possibilitou o uso de novas ideias (por exemplo, ideias associadas ao ganho de tempo 
ou poupança de custos sobre os PPPs posteriores ou avaliações de projetos) nas 
próximas rodadas de tomada de decisão. 

1; 3; 4; 5; 17 

1.2 Proporcionou algum tipo de aprendizagem, conhecimento e melhorias. 2; 17; 18 

1.3 Possibilitou a compreensão de questões ambientais/de sustentabilidade, uma melhor 
compreensão do PPP e do processo de avaliação por parte dos planejadores 

3; 4; 14 

1.4 Proporcionou conscientização sobre as ações da agência ou da organização 4 

1.5 Mudou ou influenciou as normas e valores institucionais ou práticas de gestão. 4; 5 

1.6 Assegurou o conhecimento de regras e expectativas associadas ao PPP. 6 

1.7 Possibilitou uma aprendizagem (mútua) entre consultores, autoridades públicas e do 
público em geral 

7 

1.8 Provocou uma reflexão e originou um aprendizado sobre vários aspectos tal como a 
necessidade de AAE. 

10; 14; 15 

2 Melhor 
participação 
pública 

2.1 Os resultados da AAE foram considerados válidos e críveis pelos stakeholders. 1 

2.2 Aumentou a credibilidade, transparência e confiança nos resultados finais (e da 
decisão final). 

1; 3; 4; 7 

2.3 Respeitou os interesses fundamentais dos atores participantes. 1; 4; 10 

2.4 Foi um veículo para comunicar e adquirir informações 1; 7; 8; 13 

2.5 Aumentou a credibilidade da consultoria aos olhos da população 4 

2.6 Foi uma oportunidade para a participação ativa da população 6; 8; 16; 17 

2.7 Tornou a consulta pública muito mais focada. 6 

2.8 Garantiu uma melhor gestão dos (potenciais) conflitos e/ou melhor aceitação dos 
resultados finais 

7 

2.9 Garantiu uma maior apropriação do PPP final pelo público 7 

2.10 Aumentou a consciência/consenso do público sobre as questões ambientais e o 
processo de tomada de decisão do PPP 

7; 16 

2.11 Garantiu a inclusão de populações marginalizadas 8 

2.12 Integrou as diferentes percepções sobre os problemas encontrados. 10 

2.13 Proporcionou melhoria no envolvimento da população 14 
 

Continua 
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Categoria  Benefícios associados Referências 

3 Avaliação de 
impactos 

3.1 Identificou ramificações sustentáveis ou ambientais associadas à implementação do 
PPP, e sugeriu possíveis alterações quando essas ramificações são negativas. 

3; 9; 11 

3.2 Forneceu uma direção clara ou recomendações para facilitar a implementação do 
PPP, incluindo orientações para o monitoramento ou avaliação pós implementação. 

4 

3.3 Identificou os potenciais impactos (positivos ou negativos) do PPP. 4; 16 

3.4 Identificou estratégias para a prevenção ou redução dos impactos potencialmente 
adversos, ou estratégias para o aprimoramento dos impactos positivos 

4; 16 

3.5 Buscou gerenciar riscos e minimizar conflitos associados a futuros projetos 6 

3.6 Referiu-se com mais detalhes a futuros projetos 6 

3.7 Foi uma oportunidade para identificar e concentrar-se na(s) questão(oes) 
principal(is). 

6; 7 

3.8 Avaliou efeitos cumulativos 6; 12 

3.9 Apontou oportunidades para o desenvolvimento da área 9 

4 Melhoria do 
PPP 

4.1 Incorporou aspectos de sustentabilidade (por exemplo, relações entre os sistemas 
humanos e ecológicos; equidade intra e intergeracional; precaução e adaptação; 
preocupações socioeconômicas) ao PPP ou ao processo de tomada de decisão 

3; 4; 8; 17 

4.2 Contribuiu para a melhoria do processo de desenvolvimento e/ou implementação do 
PPP, tornando-o mais eficiente 

4 

4.3 Orientou o processo de planejamento do PPP 9 

4.4 Modificou os objetivos do PPP incorporando objetivos ambientais 16 

4.5 Expandiu o escopo do PPP 16 

5 Respeito de 
regulamento 

5.1 Assegurou o respeito do PPP para com os regulamentos aos quais está sujeito. 4 

5.2 Ajudou a realizar metas e objetivos organizacionais ou institucionais mais amplos 
(além do âmbito do PPP). 

4 

6 Melhor 
consideração 
de alternativas 

6.1 Realizou um balanço integral do conjunto de opções/alternativas/cenários 
considerados relevantes pelos stakeholders 

10 

6.2 Deu a devida consideração a alternativas viáveis associadas ao PPP. 4 

7 Fonte de 
informação 

7.1 Forneceu informações facilmente acessíveis (por exemplo, dados de baseline) para 
uso em processos de PPPs subsequentes, monitoramento ou de estudo de impacto  

4 

7.2 Aumentou o acesso às informações sobre o meio ambiente 18 

    

Conclusão 
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Categoria  Benefícios associados Referências 

8 Melhor 
tomada de 
decisão 

8.1 Forneceu aos reguladores uma melhor compreensão dos riscos associados ao PPP, 
perspectivas dos stakeholders e, portanto, mais confiança em suas decisões. 

2; 6 

8.2 Melhorou as decisões regulamentares. 6 

8.3 Permitiu a racionalização dos procedimentos de avaliação de projetos subsequentes; 17 

8.4 Incluiu a variável ambiental na tomada de decisões 18 

9 Proteção 
ambiental 

9.1 Melhorou as condições ambientais ou socioeconômicas ou elevou os padrões 
ambientais ou socioeconômicos 

4 

9.2 Assegurou uma compensação ambiental 8 

9.3 Reforçou a proteção ambiental 17 

10 Melhor 
comunicação 

10.1 Melhorou a comunicação e cooperação de autoridades, indivíduos, outras 
instituições e organizações; 

5; 14 

 10.2 Promoveu o nascimento de comportamentos cooperativos espontâneos por parte de 
empresas/instituições envolvidas que poderiam se beneficiar da integração e as 
sinergias com outras empresas/instituições (por exemplo, a reutilização de matérias-
primas, segunda troca de fluxos de água e energia). 

9 

11 Estímulo à 
Pesquisa 

11.1 Identificou, estimulou ou apontou novas pesquisas ou necessidades (por exemplo, 
lacunas associadas ao PPP). 

4 

 
 
1 – Runhaar e Driessen (2007); 2 – Fidler e Noble (2012); 3 - Thérivel e Minas (2002); 4 - Acharibasam e Noble 

(2014); 5 - Fischer et al. (2009); 6 - Noble et al. (2013); 7 - Rega e Baldizzone (2015); 8 - Walker, Sinclair e 
Spaling (2014); 9 - Conticelli e Tondelli (2013); 10 - Buuren e Nooteboom (2010); 11 - Crnčević, Marić e 

Josimović (2011); 12 - Bragagnolo, Geneletti e Fischer (2012); 13 - Elling (1997); 14 – Sims (2012); 15 - João e 
Mclauchlan (2014); 16 – Peterson (2004); 17 – Unalan e Cowell (2009); 18 - Hansen (2011). 

 

 

Conclusões 

Baseando-se na revisão bibliográfica, o presente trabalho identificou os benefícios alcançados 
pela aplicação da AAE. Os resultados mostram uma ampla variedade de ganhos atingindo todos 
os atores envolvidos no processo. A melhoria da participação pública, avaliação de impactos e 
o conhecimento se destacam como sendo eixos temáticos com o maior número de benefícios. 
Assegurar o respeito de regulamentos, considerar uma ampla gama de alternativas, constituir 
uma fonte de informação, proteger o meio ambiente são outros ganhos associados à aplicação 
da AAE. Os indivíduos e instituições beneficiários são diversos, incluindo proponentes, 
público, consultores, etc. Principalmente no que diz respeito ao conhecimento, os ganhos 
atingem indivíduos diretamente envolvidos, instituições e ocasionalmente o público, o que 
sugere a necessidade de reforçar o aprendizado em nível social. Além disso, é preciso ter cautela 
em relação às expectativas de influência da AAE uma vez que a avaliação é apenas um dos 
elementos considerados na tomada de decisão. 
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RESUMO: A água e o solo são recursos essenciais no suporte à vida humana. O Brasil, por 
sua grande extensão e clima tropical, possui condições adequadas para o desenvolvimento da 
agricultura. Entretanto, quando realizadas de forma insustentável, essas atividades podem 
causar danos a tais recursos. Dessa forma, é essencial que a legislação preveja mecanismos e 
instituições para a proteção destes recursos. O objetivo geral desta pesquisa consiste em levantar 
os principais órgãos, agências, políticas e seus instrumentos atuantes na proteção da água e do 
solo frente às atividades agropecuárias. Para isso, foi realizada revisão bibliográfica direcionada 
a estes objetos no âmbito federal, estadual e municipal, sendo os dois últimos referentes ao 
estado de São Paulo. Pode-se detectar uma variedade de instituições e normas legais previstas, 
entretanto, cabe questionamentos sobre as suas implementações de fato. 
Palavras-chave: Recursos Hídricos; Solo; Proteção; Gestão; Políticas 

 
ABSTRACT: Water and soil are essential resources in supporting human life. Due to the wide 
territory and tropical climate in Brazil there are adequate conditions for the development of 
agriculture. After years of land management damages over soil and water are perceptible. Thus, 
laws and institutions are needed to provide protection to these resources. The overall objective 
was to compile the major laws and institutions, as well as their instruments predicted for the 
protection of water and soil in the face of agricultural activities, in Brazil. This paper was 
designed by a literature review focused on these objects at the federal level, state level and 
municipal level, these two last is related to Sao Paulo's State level’s. The results indicate a large 
number of laws and institutions, despite the need for additional research at its implementations. 
Keywords: water resources; soil; protection; management; policy 
 
INTRODUÇÃO 

Muitas vezes não reconhecemos o valor dos recursos naturais, como a água e o solo, 
pois os mesmos são recorrentes em nosso cotidiano. Entretanto, tais recursos são essenciais no 
suporte à vida humana. Quando há alterações de ordem degradante no ambiente, os sistemas 
naturais podem ser afetados, levando a uma queda na qualidade e na quantidade destes recursos, 
o que acarreta diretamente um prejuízo à humanidade. 

Com relação à agricultura, o Brasil participa de grande parte da oferta e demanda 
agrícola mundial, tanto em relação aos alimentos, quanto aos biocombustíveis e insumos para 
a produção. Neste cenário, o Brasil é o país com maior potencial para aumentar sua produção 
em resposta ao aumento da demanda local e internacional, além de possuir condições naturais 
que favorecem o desenvolvimento das atividades agrícolas.  

Power (2010) afirma que os produtores agrícolas, apesar de produzirem nossos insumos, 
podem prestar um desserviço à humanidade caso não sigam as leis de proteção ao meio 
ambiente. Os passivos ambientais agrícolas incluem a perda da biodiversidade, a contaminação 
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do ambiente por agroquímicos, a sedimentação de vias navegáveis, a contaminação por 
pesticidas de indivíduos não classificados, a emissão de gases de efeito estufa e poluentes, 
dentre outros. 

Neste contexto, para assegurar a qualidade desses recursos e o acesso a eles são 
necessários dispositivos legais e atuação institucional. No Brasil, a Constituição Federal de 
1988 define as competências de atuação de todos os entes que compõem a federação. O Artigo 
23 atribui comumente à União, aos Estados, ao Distrito Federal a aos Municípios as seguintes 
competências, dentre outras (Art. 23, BRASIL, 1988): 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; [...] 

Para execução das políticas públicas, que ditam as diretrizes gerais a fim de garantir 
determinado direito, estão disponíveis instrumentos de planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação, encadeados de forma integrada e lógica. Os Planos estabelecem 
diretrizes, prioridades e objetivos gerais a serem alcançados geralmente em longo prazo; os 
Programas possuem objetivos gerais e específicos voltados para determinado tema, público, 
conjunto institucional, dentre outros. Já as ações e atividades estão organizadas com vistas a 
atingir os objetivos estabelecidos pelo programa, concretizando-os. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo geral levantar os mecanismos legais e as 
instituições previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro que visam à proteção da água e do 
solo no âmbito das atividades agrícolas. Para isto, foi realizada revisão bibliográfica sobre as 
legislações e órgãos em nível federal, do estado de São Paulo e municipal, utilizando também 
como fonte de dados o sítio eletrônico das instituições, a fim de levantar as principais leis em 
vigor, órgãos, programas e ações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tanto no âmbito da esfera federal, estadual e municipal pôde-se detectar uma variedade 
de órgãos, agências e mecanismos legais envolvidos direta e indiretamente com a temática em 
questão. A fim de trazer um panorama mais amplo, os quadros 1, 2 e 3 apresentados a seguir 
sintetizam os principais resultados específicos de cada esfera, categorizando-os em Ministérios; 
Órgãos, Agências e Entidades; Legislação e Políticas; Planos e Programas; Zoneamento 
Ambiental e Fundos. Há uma breve descrição da atuação de cada um deles, bem como possíveis 
vínculos com outras instituições. Ressalta-se que a descrição apresentada limita-se aos aspectos 
mais relacionados ao tema deste trabalho, sendo que muitos destes objetos possuem 
competências e atuações além das destacadas abaixo.  

Na esfera federal pôde-se verificar uma grande quantidade de normas e agências 
relacionadas à temática deste trabalho, entretanto optou-se por apresentar somente os resultados 
que representassem uma relação estreita ou de atuação direta na temática. No âmbito estadual 
optou-se por abordar a temática dentro do estado de São Paulo a qual responde à política federal 
assim como todos os outros estados. No âmbito municipal objetivou-se levantar diversas 
práticas previstas e/ou executadas pelos municípios paulistas, porém isto não significa que 
todos os municípios adotem tais práticas ou tenham todos os planos em ação. No caso desta 
esfera, pôde-se verificar certa autonomia quanto à utilização e implementação dos instrumentos 
de política e gestão, em razão das características de cada município, de acordo com sua 
economia local, principalmente. 
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Quadro 1. Esfera Federal: Ministérios, órgãos, agências, entidades, legislação, políticas, planos e programas relativos à conservação dos recursos do solo e da água no âmbito 
das atividades agropecuárias. 

 DESCRIÇÃO/ATUAÇÃO VÍNCULO 
MINISTÉRIOS 

Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) 

Atua no âmbito das políticas voltadas para a preservação, conservação e uso sustentável dos ecossistemas, 
biodiversidade e recursos naturais, como a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e a Política 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Também atua na proposição de estratégias, mecanismos e 
instrumentos econômicos e sociais para melhoria da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos 
naturais; políticas para integração entre meio ambiente e produção; e zoneamento ecológico econômico 
(MMA, 2015; BRASIL, 2003). 

CONAMA 
CNRH 
ANA 
Ibama 
 

Ministério da 
Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento 
(MAPA) 

Busca a integração do aspecto ambiental do setor produtivo em sua gestão, incluindo a sustentabilidade no 
uso dos recursos hídricos e do solo. Realiza o registro de agrotóxicos agrícolas e a fiscalização de seu uso; 
o registro e fiscalização de fertilizantes, corretivos e inoculantes; o controle de resíduos contaminantes; e 
o incentivo à adoção de práticas sustentáveis pelo agronegócio (MAPA, 2015; BRASIL, 2003). 

Embrapa 

ÓRGÃOS, AGÊNCIAS E ENTIDADES 
Conselho Nacional do 

Meio Ambiente 
(CONAMA) 

É o órgão colegiado consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 
Dentre suas competências, se destacam: o estabelecimento de normas, critérios e padrões de qualidade 
ambiental; estabelecimento da sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas 
ambientais; e avaliação da implementação e execução da política ambiental e suas normas (CONAMA, 
2015; BRASIL, 1981). 

MMA 
PNMA 
SISNAMA 
 

Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos 

(CNRH) 

É o órgão colegiado componente do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH). Atua no estabelecimento de diretrizes complementares para implementação da PNRH; na 
aplicação de seus instrumentos e atuação no SINGREH; no acompanhamento e aprovação do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos; no estabelecimento de critérios gerais para outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos e para cobrança por seu uso (BRASIL, 1997). 

MMA 
PNRH 
SINGREH 
 

Agência Nacional de 
Águas (ANA) 

É uma autarquia cuja incumbência é disciplinar a implementação, operacionalização, controle e a avaliação 
dos instrumentos de gestão criados pela PNRH. Executa atividades de regulação, apoio à gestão dos 
recursos, monitoramento de rios e reservatórios, planejamento dos recursos, além da elaboração de 
programas, projetos e geração de informações sobre os recursos hídricos. À ANA também cabe regular os 
serviços de irrigação em regime de concessão e de adução de água bruta em corpos d’água da União (ANA, 
2015). 

MMA 
PNRH 
SINGREH 
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Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) 

É uma autarquia cuja responsabilidade é executar a PNMA, atuando como polícia ambiental e executando 
as ações das políticas ambientais no âmbito da esfera federal. Portanto, o Ibama atua no licenciamento 
ambiental, no controle da qualidade ambiental, na autorização do uso de recursos naturais e fiscalização, 
e no monitoramento e controle ambiental. O Ibama também realiza o controle e importação de agrotóxicos 
a serem utilizados na proteção dos recursos hídricos; a avaliação da periculosidade ambiental de 
agrotóxicos agrícolas para fins de registro; registro dos agrotóxicos de uso em ambientes hídricos, dentre 
outros (IBAMA, 2015). 

MMA 
PNMA 
SISNAMA 

Empresa Brasileira de 
Pesquisa 

Agropecuária 
(Embrapa) 

Além de desenvolver conhecimento e tecnologia para a agropecuária brasileira, elabora e executa as 
políticas de governo direcionadas à conservação dos recursos hídricos e do solo, como o Plano ABC e a 
Política de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Além disso, a empresa desenvolve projetos, produtos, 
processos e serviços relativos à conservação dos recursos hídricos do solo (EMBRAPA, 2015). 

MAPA 

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS 
Lei nº 6.938/1981 Cria a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), cujo objetivo é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental, com vistas a assegurar o desenvolvimento socioeconômico. Para atingir seus objetivos, são previstos 13 
instrumentos, dos quais destacam-se no âmbito deste trabalho: 1) os padrões de qualidade ambiental, definidos pelo 
CONAMA na esfera federal; 2) o zoneamento ecológico-econômico; 3) o licenciamento de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras, o que inclui projetos agrícolas, criação de animais, silvicultura e introdução de espécies 
exóticas ou organismos geneticamente modificados; 4) as penalidades disciplinares ou compensatórias; 5) o cadastro 
técnico de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais, o que inclui a extração, 
produção, transporte ou comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente ou atividades que 
utilizam produtos e subprodutos da fauna e flora; 6) Instrumentos econômicos tais como concessão florestal, servidão 
ambiental e seguro ambiental. 

Lei nº 7.802/1989 Dispõe sobre as etapas iniciais de planejamento até a destinação final dos agrotóxicos, dentre outras providências. 
Lei nº 9.433/1997 Cria a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), cujos objetivos incluem assegurar às gerações atual e futura a 

disponibilidade adequada de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e 
integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Para tanto, destacam-se os instrumentos: 1) 
Os Planos de Recursos Hídricos; 2) O enquadramento dos corpos d’água em classes de uso; 3) A outorga dos direitos de 
uso do recurso hídrico; 5) A cobrança pelo uso do recurso hídrico. 

Lei nº 9.795/1999 Institui a Política Nacional de Educação Ambiental, onde prevê a sensibilização ambiental dos agricultores. 
Lei nº 9.985/2000 Cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), prevendo áreas protegidas de proteção integral e de uso 

sustentável dos recursos naturais. 
Lei nº 12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que dispõe sobre os resíduos das atividades agrosilvipastoris. 
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Lei nº 12.651/2012 Institui o Novo Código Florestal, que dispõe sobre a proteção à vegetação nativa. Visa o desenvolvimento sustentável, 
com a compatibilização entre o uso produtivo da terra e a conservação da água, do solo e da vegetação. No que diz 
respeito à temática deste artigo, são previstas duas categorias de áreas protegidas obrigatórias para os estabelecimentos 
rurais: a Área de Preservação Permanente (APP) e a Reserva Legal (RL). Para a APP destacam-se as funções ambientais 
de conservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e do solo. Já a RL é uma área localizada no 
interior da propriedade rural, com funções de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais do imóvel rural e auxiliar 
na conservação e reabilitação dos processos ecológicos. Um instrumento instituído por esta lei é o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), que deve conter informações ambientais dos imóveis rurais, permitindo assim o controle, monitoramento 
e planejamento ambiental destas propriedades. O CAR também permite ao proprietário aderir aos Programas de 
Regularização Ambiental (PRA), que são destinados à regularização das APP, RL e áreas de uso restrito, além de 
possibilitar a obtenção de crédito e a contratação de seguro agrícola. 

PLANOS E PROGRAMAS 
Plano Nacional de 
Recursos Hídricos 

É um instrumento da PNRH para a orientação da gestão dos recursos hídricos. Seus objetivos específicos 
são: 1) a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e quantidade; 
2) a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos críticos e 
3) a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante. Prevê diretrizes, metas e 
programas para o alcance de seus objetivos (MMA, 2006; MMA, 2015). 

PNRH 

Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos 

É um instrumento da PNRS, onde são identificados os problemas relativos aos tipos de resíduos gerados, 
as alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de implementação, as metas, programas e ações a serem 
executadas para melhorar o quadro atual. Com relação aos resíduos agrosilvipastoris, há seu diagnóstico e 
o estabelecimento de diretrizes e estratégias (MMA, 2012). 

PNRS 

Plano ABC Insere-se no âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187), e tem como objetivo 
planejar ações para adoção de tecnologias de produção sustentáveis, visando à redução de emissão de gases 
de efeito estufa pelo setor agropecuário. Prevê programas de adoção de técnicas com potencial para 
incrementar a qualidade do solo e da água (MAPA, 2012; MAPA, 2015). 

MAPA 
Embrapa 
 

Programa Nacional de 
Microbacias 

Hidrográficas e 
Conservação de Solos 

na Agricultura 

Este programa busca o desenvolvimento agropecuário integrado e sustentável, visando o uso racional dos 
recursos naturais. As ações prioritárias do programa incluem: a capacitação de técnicos e agricultores em 
planejamento de bacias hidrográficas e conservação de solo e água; a validação e divulgação de tecnologias 
apropriadas ao manejo e conservação do solo; a introdução de práticas sustentáveis de uso dos recursos; e 
a recuperação de áreas degradadas e recomposição de matas ciliares (MAPA, 2015). 

MAPA 
Embrapa 

Programa de 
Recuperação de Áreas 

Programa instituído para recuperar milhões de hectares de pastagens degradadas e reinseri-las no processo 
produtivo. Prevê a assistência técnica e capacitação, bem como a aplicação de estratégias de intervenção 

MAPA 
MMA 
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Degradadas na 
Amazônia 

sustentáveis, como a agricultura orgânica, sistemas de produção integrada e integração lavoura-pecuária-
floresta (MMA, 2015; MAPA, 2015). 

 

 
Quadro 2: Esfera Estadual (São Paulo):  Órgãos, sua função e ação; e políticas relativos à conservação dos recursos do solo e da água no âmbito das atividades agropecuárias. 

ÓRGÃO FUNÇÃO AÇÃO 
Secretaria do Meio 
Ambiente (SMA)  

(SMA, 2015) 

É responsável por executar as atividades relacionadas ao 
licenciamento e à fiscalização ambiental, além de 
promover ações de educação ambiental, normatização, 
controle, regularização, proteção, conservação e 
recuperação dos recursos naturais. 

Destaca-se o “Programa Nascentes” como a maior 
iniciativa lançada pelo poder público para manter e 
recuperar as nascentes do estado de São Paulo. Outra 
atuação da SMA é a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos. 

Departamento de Águas 
e Energia Elétrica 

(DAEE)  
(DAEE, 2015) 

Atua de maneira descentralizada, no atendimento aos 
municípios, usuários e cidadãos, adotando as bacias 
hidrográficas como unidade física. Também é o 
responsável pela conservação e monitoramento das águas 
subterrâneas no estado de São Paulo. 

Executa a Política de Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo, bem como coordena o Sistema Integrado de 
Gestão de Recursos Hídricos (SigRH). Implanta sistemas 
de tratamento de água em áreas rurais através do 
programa Água Limpa. 

Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo 
(CETESB) (CETESB, 

2015a, 2015b) 

É uma das responsáveis pelo controle, fiscalização, 
monitoramento e licenciamento de atividades geradoras 
de poluição, com a preocupação fundamental de preservar 
e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. 

Fiscalizar e multar empreendimentos potencialmente 
poluidores quando não condizentes com a lei. Realizar 
testes de poluição da água e do solo, assim como o 
"ensaio de germinação e alongamento de raízes". 

Secretaria de 
Agricultura e 

Abastecimento  
(SAB, 2015) 

Tem como objetivo tornar o agricultor mais próximo da 
legislação pertinente e inclusive das formas de fomento e 
pesquisas relativas à agricultura. 

Gestão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO). 

Política Estadual de Recursos Hídricos (SÃO PAULO, 1991). 
A Política Estadual de Recursos Hídricos, como está atualmente, estabelece normas de orientação ao SIGRH e ao FEHIDRO, aprova e fixa 
valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos no estado de São Paulo, reorganiza a Secretaria do Meio Ambiente, cria o CBH - Vivo, 
um programa de apoio à participação dos representantes das entidades da sociedade civil no SIGRH. 

 
Quadro 3: Esfera Municipal: Instrumentos de Gestão relativos à uso, conservação e preservação dos recursos do solo e da água no âmbito das atividades agropecuárias. 

 INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
Plano Diretor 

Estratégico (PDE) e 
O PDE, estabelecido pela Lei nº 10.257 de 2001, juntamente com o PEM, são instrumentos de planejamento e gestão 
de municípios e prefeituras, considerados de importância inquestionável. Tais instrumentos devem ser 
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Planejamento 
Estratégico Municipal 

(PEM). 

compatibilizados com regulamentos de ordem superior, tais como a própria Constituição Federal, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade. No caso do plano diretor municipal (PDM), o Estatuto da Cidade 
impõe não apenas o que se deve buscar com esse instrumento, mas estabelece determinações de ordem metodológica 
e operacional (REZENDE; ULTRAMARI, 2007). Portanto, a sua principal finalidade é orientar a atuação do poder 
público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços públicos essenciais, 
visando assegurar melhores condições de vida para a população. 

Zoneamento Ecológico 
Econômico (ZEE) 

Em conformidade com o pacto federativo e com o SISNAMA, o ZEE é executado de forma compartilhada entre a 
União, os estados e os municípios. De fato, de acordo com a Lei Complementar nº 140/2011, constitui ação 
administrativa da União a elaboração do ZEE de âmbito nacional e regional, cabendo aos estados elaborar o ZEE de 
âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional, e aos municípios a elaboração 
do plano diretor, observando os ZEEs existentes. 

Zonas Especiais de 
Produção Agrícola e 

Extração Mineral 
(ZEPAG) 

Dentro do ZEE do Município de São Paulo, em matéria de atividades agrícolas, há as Zonas Especiais de Produção 
Agrícola e Extração Mineral (ZEPAG), cujo objetivo é promover o desenvolvimento sustentável a partir da 
recuperação das atividades agrícolas sustentáveis e da fiscalização intensiva a fim de evitar o uso incompatível dos 
recursos e as atividades causadoras de degradação ambiental. 

Conselho Municipal de 
Defesa do Meio 

Ambiente 
(COMDEMA) 

O COMDEMA tem como objetivo promover a participação organizada da sociedade civil no processo de discussão 
e definição da Política Ambiental, em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação, 
reabilitação e melhoria do meio ambiente. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é autorizado a integrar os 
Sistemas Estadual e Nacional de Meio Ambiente. 

Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PMDRS) 

Tal plano, elaborado de forma participativa, delineia as decisões de caráter geral do sistema rural, com o objetivo de 
promover o desenvolvimento sustentável, estabelecer estratégias, diretrizes e precisas responsabilidades, procurando 
otimizar o uso dos recursos financeiros, de infraestrutura, materiais e principalmente pessoais. 

Plano Setorial de 
Desenvolvimento da 

Agropecuária (PSDA) 

Vale ressaltar que, dentro do PMDRS, há o PSDA, que dispõe sobre o uso sustentável dos recursos da água e solo, 
além de estimular uso de novas tecnologias, práticas de proteção e recuperação ambiental, fiscalização e programas 
de incentivos fiscais e associativismo e cooperativismo. 

Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural 

(CMDR) 

O papel do CMDR é gerir o PMDRS, integrado ao PDM, responsável pela coordenação na elaboração do plano, 
fiscalização, acompanhamento e avaliação das ações programadas e executadas no meio rural, com a participação 
efetiva dos produtores e da sociedade. (FERREIRA; CARDOSO, 2004). 

Fundo de 
Desenvolvimento Rural 

Sustentável (FDRS) 

O FDRS, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, é responsável por captar e aplicar recursos para serem 
utilizados segundo as deliberações do CMDR. É composto por doações, auxílios, contribuições, subvenções, 
transferências, convênios, contratos, financiamentos e legados de entidades nacionais ou estrangeiras de cooperação 
governamentais ou não governamentais, além de receitas oriundas de promoções da Secretaria Municipal de 
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Agricultura. Os recursos são empregados em projetos estruturantes de aspectos socioambientais e de infraestrutura 
de produção, como problemas relativos a passivos ambientais, educação ambiental, novas tecnologias, melhoria das 
condições de saúde da população rural e qualificação de mão-de-obra. 
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Comumente afirma-se que a legislação ambiental brasileira é robusta e rígida, 
comparada a outros países. A despeito das normas legais ambientais preverem vários 
mecanismos para atingir seus objetivos, haveria uma deficiência institucional em aplicar e 
fiscalizar estas normas (MCALLISTER, 2008). De fato, não foi possível verificar efetivamente 
a implantação parcial ou total dos mecanismos descritos acima, muitas vezes por ausência de 
informação dos órgãos responsáveis. 

Um exemplo é a lei de proteção à vegetação, cuja deficiência na implementação poderia 
ser demonstrada mesmo antes da mudança do Código Florestal. Em 2010 previu-se um déficit 
de 36Mha de Reservas Legais, de forma não uniforme entre regiões administrativas e biomas, 
sendo que a Amazônia Legal apresentava um déficit de 27%. Desta forma, a proteção da água 
e da vegetação nativa pode não estar sendo de fato alcançada, a despeito do arcabouço legal 
existente (SPAROVEK et al., 2010). 
 Para que as leis sejam efetivas, são necessários recursos humanos qualificados, 
infraestrutura e recursos financeiros, bem como a atuação de políticas públicas de educação 
ambiental (BARROS et al., 2012). No caso da Política Nacional do Meio Ambiente, uma 
discussão mais ampla sobre a efetividade dos seus instrumentos pode ser encontrada em Barros 
et al. (2012). 
 
CONCLUSÃO 

De acordo com o objetivo geral deste trabalho, foi possível levantar uma variedade de 
entidades e normas legalmente previstas para a proteção dos recursos da água e do solo frente 
às atividades agrícolas, de competências federal, estadual e municipal. Entretanto, conclui-se 
que são necessários questionamentos acerca da efetividade na implementação destas normas 
por parte das agências responsáveis, verificando se há de fato uma coerência entre a robustez 
da norma legal e a execução no campo. 
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Resumo:  A fim de compreender como e em que nível tem se desenvolvido a aplicação da 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) no setor de resíduos sólidos, este artigo propõe uma 
revisão da literatura internacional, a partir da identificação de artigos em bases de dados 
multidisciplinares, representadas pelas science direct e scopus. Os itens analisados nos 19 
artigos foram: os principais objetivos/metas do estudo, os problemas abordados, a discussão 
dos resultados e as propostas sugeridas. Entre os principais resultados destacam-se: o nível 
dominante de aplicação da AAE na gestão de resíduos sólidos (GRS) concentra-se na esfera 
municipal, a abrangência geográfica na Europa e existe uma necessidade evidente de dar maior 
atenção a prevenção e a redução na geração de resíduos. Por fim, a AAE é uma importante 
ferramenta de gestão ambiental e de decisões políticas, que ao ser integrada em sistemas de 
GRS, explora mecanismos para criar ações prioritárias ao ambiente e aos interesses da 
sociedade.  
Palavras-chave: Avaliação Ambiental Estratégica; Resíduos Sólidos; Planejamento; Revisão de 
Literatura 

Abstract: In order to understand how and at which level the Strategic Environmental 
Assessment (SEA) practice is being applied within the solid waste sector, a review of the 
international literature was conducted at multidisciplinary databases including Science Direct 
and Scopus. The following topics were analyzed in the 19 papers encountered: main goals, 
addressed issues, discussion of the findings and suggested proposals. The main findings 
include: SEA dominant level of application within the solid waste management (SWM) focus 
on municipal level, geographical coverage in Europe and there is a clear need for greater 
attention to prevention and the reduction in waste generation. Finally, the SEA is an important 
environmental management tool and policy decisions which, when integrated to the GRS 
system, explores mechanisms to create priority actions to environment and society interests. 

Keywords: Strategic Environmental Assessment; Waste Solid; Planning; Literature Review 

 

INTRODUÇÃO  
 A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um processo sistemático usado para 
considerar e avaliar os efeitos no ambiente das políticas, planos e programas (PPPs) 
(THÉRIVEL, 2004; FISCHER, 2007). A pesquisa sobre AAE evoluiu em particular em torno 
dos últimos 20 a 25 anos, juntamente com uma produção volumosa de escritos, cobrindo vários 
aspectos da teoria e da prática (FISCHER; ONYANGO, 2012; LOBOS; PARTIDARIO, 2014). 
E Caschili et al., (2014) afirma isto ao relatar que o interesse no desenvolvimento da AAE é 
crescente e abrange diferentes contextos e domínios de investigação, que vão desde o 
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planejamento do uso do solo à gestão da energia e da política pública a transformações 
ambientais. 
  A AAE possui uma relação intrínseca ao planejamento de PPPs e quando utilizada nos 
níveis mais altos pretende reduzir a sobrecarga de decisões para os níveis posteriores na 
hierarquia de planejamento. Fischer (2002) reforça que das PPPs por ele analisadas, as que 
utilizaram AAE alcançaram altos indíces em todas as variáveis de contexto (como relevância 
da PPP: se é mandatória e relevante para o planejamento subsequente; o envolvimento e 
participação das partes interessadas; e, as inter-relações que as PPPs estabelecem com outros 
setores) em comparação àquelas que não implicaram seu uso.  
 Fischer e Onyango (2012) mostraram que mais de 50% dos artigos de AAE publicados 
entre 1990 e 2011 não se concentraram em setores específicos; àqueles que fizeram essa 
abordagem, se detiveram principalmente a planos espaciais e de infraestrutura (transportes). E 
conforme esses autores, dentre as áreas específicas de pesquisa da AAE a serem priorizadas ao 
longo dos próximos 10 anos, deve-se intensificar investigações em determinados setores 
políticos, como resíduos e turismo que ainda não receberam muita atenção.  
 Nesse seguimento, Fischer et al. (2011) discutem que a AAE dificilmente tem lidado 
com a gestão de resíduos em relação à literatura profissional.  Atualmente, o estudo e a prática 
da avaliação ambiental no setor de resíduos também são muito raros, com exceção de casos em 
alguns países como Holanda (XU et al., 2010), Inglaterra (FISCHER et al., 2011) e Áustria 
(SALHOFER; WASSERMANN; BINNER, 2007). 
 A revisão de literatura comumente consiste em sintetizar o estado da arte de determinada 
área, ou seja, mapear como a literatura trata o tema, conforme Fundingsland Tetlow e Hanusch 
(2012), Caschili et al. (2014) e Li e Zhao (2015). Verifica-se que uma das lacunas de pesquisa 
da AAE consiste em compreender a ocorrência e a abrangência de investigações apresentadas 
na literatura internacional sobre a sua aplicação ao quadro de planejamento de resíduos sólidos. 
Foram encontrados estudos que comparam a aplicação de modelos de análises de sistemas para 
a gestão de resíduos sólidos (GRS), mas nenhum que apresente o estado da arte da AAE nesse 
setor. Em virtude disso, este artigo objetiva compreender como e em que nível tem se 
desenvolvido a AAE na GRS, a partir de uma revisão de artigos em bases de dados 
multidisciplinares.  
 
 
MÉTODO 

Este estudo está fundamentado por revisão de literatura voltada à identificação de 
casos/práticas de Avaliação Ambiental Estratégica aplicadas aos instrumentos de política de 
Resíduos Sólidos.  

Realizou-se a busca dos artigos na língua inglesa, a qual é a mais proeminente nas 
revistas que discutem AAE (FISCHER; ONYANGO, 2012). Para tal foram usadas duas 
plataformas de pesquisas multidisciplinares Science Direct e Scopus. Em ambas utilizou-se o 
recurso advanced research para realizar a pesquisa e as palavras-chave organizadas em 
parênteses, conectadas por AND e OR, com o uso dos termos TITLE (título), ABS (abstract – 
resumo) e AUTHKEY (palavras-chave dos autores), conforme a ordem a seguir: (TITLE 
("Strategic Environmental Assessment")  OR ABS ("Strategic Environmental Assessment" )  OR  
AUTHKEY (" Strategic Environmental Assessment"))  AND  (TITLE ("solid waste"  OR  "waste 
management")  OR  ABS ("solid waste"  OR  "waste management")  OR  AUTHKEY ("solid 
waste"  OR  "waste management")). Ainda limitamos o tipo de documento a artigos. A pesquisa 
atingiu 7 resultados na base Science Direct e 17 na Scopus. Após observar as repetições de 
artigos entre as duas bases, identificamos um total de 19 a serem avaliados. Porém, o acesso ao 
artigo completo não foi possível em um destes. Portanto, a análise deteve-se ao escopo de 18 
artigos e um resumo. 
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Para a análise dos artigos, foram examinados os principais objetivos/metas do estudo, 
os problemas abordados, a discussão dos resultados e as propostas sugeridas para a prática 
analisada. E ainda, alguns critérios usados na análise de conteúdo realizada por Fischer e 
Onyango (2012), como os níveis de aplicação das ações estratégicas (Política, Plano ou 
Programas) e de esfera de governo (Nacional, Estadual ou Municipal), bem como o local de 
realização da pesquisa (foco geográfico e nível de desenvolvimento, incluindo o continente e o 
país). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A partir da análise dos objetivos e problemas abordados nos artigos verificou-se que o 
maior enfoque destes trabalhos (58%) consistiu na aplicação da AAE à GRS (Fig. 1). 27% dos 
artigos fizeram uso da AAE com enfoque em outros setores, mas mencionaram assunto(s) sobre 
resíduos: avaliar a aplicabilidade a planos de desenvolvimento regional por Wu e Xu (2007); a 
gestão da qualidade do ar em atividades de mineração por Cavalcanti e La Rovere (2011); a 
implementação da Diretiva de AAE no sudoeste da Inglaterra por Brooke et al, (2004), a 
inclusão da saúde na AAE por Fischer, Matuzzi e Nowacki (2010); aplicação integrada AAE e 
AIA para a gestão de espaços naturais por Martínez-Graña et al. (2014). Ainda, identificou-se 
que 10% dos artigos Chang, Pires e Martinho, (2011) e Finnveden et al., (2007) discutiram 
estritamente métodos para o melhor planejamento de resíduos sólidos e nestes, a AAE foi 
apontada. E 5% apresentou o uso da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como ferramenta a ser 
utilizada em AAE aplicada na GRS (BJÖRKLUND; FINNVEDEN, 2007). 
 
 

  
Figura 1: Identificação do tipo de abordagem dos artigos.  

  
 A partir dessa primeira apreciação, o enfoque das análises concentrou-se nos 58% que 
aplicaram AAE em seus sistemas de GRS. Ao analisar tais estudos notou-se a predominância/o 
pioneirismo dos países europeus na aplicação da AAE integrada ao setor de resíduos sólidos. 
Apesar disso, a Ásia e a África já demonstram iniciativas nesse sentido (quadro 1). Desses 
estudos, 60% se detiveram a trabalhar na esfera governamental de município, o qual comumente 
é o responsável pela execução dos serviços de manejo e coleta dos resíduos sólidos. Talvez seja 
esta a razão, pela qual, a maioria das investigações encontradas se centralizou nessa esfera (Fig. 
2).  
 Outro ponto importante a ser destacado consiste no tipo de ação estratégica no qual 
foram aplicadas as investigações na GRS. O instrumento Plano de Gestão de Resíduos 
apresentou-se como objeto de investigação em 80% das pesquisas, no qual a AAE foi integrada 
ao setor. Esse foi analisado em diferentes esferas de planejamento de governo, como se pode 
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visualizar na figura 2. Alguns artigos estudaram mais de um tipo de ação estratégica e, às vezes, 
em uma mesma ou em esferas de governo distintas.  

 
 
Quadro 1: Níveis de ação estratégica e de esferas de aplicação dos estudos analisados2. 

 Política Plano 

Nacional  Malásia (VICTOR; 
AGAMUTHU, 2013). 

Tunísia (CHERIF; 
BOUCHARD, 2009) 

Áustria (2 casos) (SALHOFER; 
WASSERMAN; BINNER, 2007) 

Estadual/  
Provincial 

 Itália (FEDERICO; RIZZO; TRAVERSO, 
2009) 

Regional  Irlanda (Plano e Programas) (DESMOND, 
2009) 

Áustria (4 casos) (SALHOFER; 
WASSERMAN; BINNER, 2007) 

Municipal  Palermo/Itália (BECCALI et al., 2007) 
Belgrado/Sérvia (JOSIMOVIĆ; MARIĆ; 

MILIJIĆ, 2014) 
Vários Municípios /Inglaterra (FISCHER et 

al., 2011). 
Eslovênia (DERMOL; KONTIĆ, 2011) 

Changchun/ China (XU et al. 2010) 
Sistemas Municipais GR na China (XU; 

HONG, 2013) 

Fonte: Dados organizados pelos autores, a partir dos artigos identificados e analisados. Obs: (O acesso do caso 
sublinhado foi apenas ao resumo) 

 

 

                                                 
2 As cores das informações apresentadas no quadro 1 e  nas barras da figura 2 são as mesmas, com o intuito de 
evidenciar a correlação entre elas. 
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Figura 2: Relação entre os níveis de ação estratégica e as esferas governamentais de planejamento dos 
estudos analisados. Fonte: gráfico elaborado pelos autores, a partir dos artigos identificados e analisados. 
  
 Posterior à leitura e análise dos artigos, as informações foram estratificadas em três 
grandes categorias, a fim de apresentar as perspectivas explanadas pelos autores em relação: 
aos problemas investigados, aos resultados encontrados, bem como às proposições e inferências 
a que chegaram. Isto para compreender melhor a influência da AAE e a sua interface nos 
sistemas de gestão de resíduos sólidos. 
 
- Problemáticas e enfoques abordados nas pesquisas 
 As investigações se dedicaram principalmente a encontrar mecanismos voltados às 
opções de locais para disposição final, de previsão dos cenários e dos seus possíveis efeitos. 
Foram observados estudos qualitativos entre estratégias de GRS que utilizaram a AAE; além 
disso, de análise comparativa, entre países que aplicaram AAE na gestão de resíduos e a 
possibilidade de uso desta ferramenta em uma realidade de planejamento deste setor.  
 Nesse sentido, Josimovic, Maric e Milic (2014) afirmaram que a AAE contribui para a 
integração dos impactos em nível estratégico da gestão de resíduos (nível nacional, regional e, 
se necessário, internacional). Ressaltou ainda que é necessário considerar os diferentes aspectos 
dos potenciais impactos, a fim de tomar boas decisões quanto à sustentabilidade das soluções 
definidas nos planos de gestão de resíduos.  
 A maioria dos artigos abordou que os problemas persistem em relação aos tipos de 
disposição final (aterros e/ou incineração), os quais têm sido o foco principal desses processos 
de planejamento, algo legitimado nos achados de Fischer et al. (2011) e Victor e Agamuthu 
(2013). Todas as pesquisas ressaltaram que o foco da disposição final precisa dar lugar as 
alternativas de prevenção, redução, reutilização e reciclagem. Isto, em virtude dos efeitos 
ambientais negativos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos, os quais 
impactam principalmente a proteção do ambiente e da saúde pública.  
 Nessa perspectiva, Desmond (2009) corrobora a falta de detalhes relativos a medidas 
específicas para estabilizar e inverter a tendência de crescimento dos resíduos. Assim, as 
pesquisas mostraram o uso da AAE, para estimular a mudança na rota de planejamento do setor, 
a fim de sair dos caminhos voltados à mitigação e partir para estratégias de prevenção e 
consideração das questões ambientais, de maneira a antever sua inserção nos processos de 
tomada de decisão. 
 A oportunidade de aplicar a AAE à gestão de resíduos foi apontada por todos os 
trabalhos e Desmond (2009) destacou que a natureza da governança desse setor tem um papel 
importante a desempenhar no desenvolvimento de alternativas e opções. Algo que justifica a 
necessidade de buscar melhores opções foram as dificuldades (econômicas e porque as opções 
de tratamento de resíduos são muitas vezes controversas) que muitas autoridades 
experimentaram na implantação de seus planos.  
 E a maioria dos trabalhos destacaram as dificuldades de envolvimento dos 
condutores/decisores, bem como da população nos processos políticos dos sistemas de 
planejamento, predominantemente, como afirmou Cherif e Bouchard, (2009), em países onde 
a AAE não é obrigatória. A principal razão de contemplar a participação destes é assegurar que 
as análises realizadas serão mais adequadas à realidade e utilizadas nas decisões a serem 
incorporadas pelos sistemas de GRS.  
 Em consonância Salhofer, Wasserman e Binner (2007) discutem que os grupos de 
interesses opostos são muitas vezes implacáveis, no que diz respeito à GRS. Representantes de 
municípios, que preferem soluções técnicas, estão em conflito com os representantes de grupos 
de cidadãos ou ONGs de cunho ecológico que preferem prevenção e reciclagem de resíduos 
como estratégias de solução. Além disso, como regra geral, os moradores tendem a opor-se ao 
planejamento e construção de instalações de GRS. Um processo participativo pode ser de 
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grande ajuda na redução desses problemas desde o início do planejamento e contribuir para a 
definição de soluções aceitáveis para todas as partes. Desse modo, a abordagem integrada da 
GRS sugere uma gama de alternativas políticas (DESMOND, 2009). 
 
- Principais Resultados decorrentes das pesquisas  
 Os estudos analisados encontraram realidades diversas de aplicação da AAE e de análise 
da integração desta ao planejamento do setor de resíduos. Ressaltaram ainda a importância de 
definir estratégias para a GRS, a partir da estrutura de avaliação preconizada pela AAE.  
 Nesse sentido, Fischer et al. (2011) retrataram que o foco substantivo de uma AAE de 
Sistema Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (SMGRS) é a avaliação de diferentes opções 
de GRS para alcançar, em geral, objetivos e metas aplicáveis ao setor. Estes necessitam ser 
alinhados em ambos, o SMGRS e a AAE. Neste contexto, os autores ressaltaram que a 
hierarquia da gestão de resíduos (ex: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 
e disposição final) deve ser considerada. 
 O alinhamento alcançado pela AAE na GRS foi verificado por Dermol e Kontic (2011) 
ao confrontar dois estudos ambientais para um local de disposição de resíduos radioativos. Os 
autores identificaram que o estudo sem o uso da AAE identificou poucos ou menos critérios de 
adequação do que aquele que aplicou as considerações ambientais estratégicas na estrutura do 
processo de otimização. Já em Federico, Rizzo e Travesso (2009) um resultado importante foi 
a não consideração na AAE de várias instalações voltadas a coleta e o tratamento dos resíduos. 
A análise concentrou-se, em vez disso, no nível de eficiência atingido pela coleta seletiva e do 
sistema de transporte utilizado para este serviço. Nos achados de Xu et al. (2010) foram 
comparados, a partir de três cenários distintos, três aspectos: grau de investimento econômico, 
poluição do ar e poluição da água e dentre os cenários, o que apresentou um grau mais elevado 
de benefícios ambientais, foi o que acordou os requisitos de redução do investimento e o uso 
adequado da tecnologia de incineração. Esses resultados refletem a importância de focalizar 
nas considerações ambientais. 
 Em paralelo, Fischer et al. (2011) verificaram que das 25 revisões de qualidade da 
aplicação da AAE a planos de GRS, 15 receberam a gradação de insatisfatórias e todas as 10 
AAEs com melhores desempenhos avaliaram várias opções em relação aos resíduos e rejeitos 
gerados. Opções de reciclagem e compostagem, entretanto, não foram observadas 
consistentemente. Finalmente, as medidas de prevenção, foram consideradas principalmente 
em termos de objetivos gerais de Sistemas Municipais de Gestão de Resíduos (SGRM).  
 Um outro resultado foi a inclusão com igualdade da opinião das partes interessadas em 
todas as fases do processo de tomada de decisão destacada por Salhofer, Wasserman e Binner 
(2007). Segundo os autores, o processo buscou identificar os “prós” e os “contras” dos 
diferentes cenários de GRS. No escopo, o âmbito da AAE foi definido, bem como as regras 
gerais e um código de comportamento para o processo ser delineado. Foram estabelecidos o 
tempo (período de 10 anos de planejamento) e o horizonte espacial (principalmente a província 
de Salzburgo, com tratamento de resíduos também fora desta área). Listaram-se os fluxos de 
resíduos a serem considerados ou excluídos da análise. Em seguida, elaborou-se uma lista 
abrangente de potenciais impactos sujeitos a possível ativação, através de medidas de gestão de 
resíduos que tivessem algum grau potencial de impacto sobre os temas de proteção definidos. 
E antes de aplicar a ferramenta de decisão multicritério realizou-se uma análise institucional, 
incluindo observação participante, entrevistas com atores locais e um levantamento em uma 
amostra aleatória de moradores. 
 Em consenso à discussão anterior, a identificação de alternativas dos “prós” e “contras”, 
sem procurar as melhores soluções na AAE, consistiu no resultado diferenciado para o Plano 
de Gestão de Resíduos de Belgrado (PGRB) (JOSIMOVIC; MARIC; MILIC, 2014). Para eles, 
a grande diferença do processo foi a abordagem metodológica: resultados apresentados de 
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forma clara e inequívoca para cada solução apontada, incluindo diferentes aspectos de 
impactos. Algo relevante foi avaliar a insatisfação em soluções definidas no plano de resíduos 
anterior. Tendo isso em vista, a AAE identificou impactos predominantemente positivos e 
estrategicamente importantes para o planejamento e a tomada de decisão. Após isso, verificou-
se que os apontamentos da AAE para o PGRB eram inegáveis, o que foi comprovado pela 
adoção do relatório da AAE (JOSIMOVIC; MARIC; MILIC, 2014). 
 Desse modo, percebe-se que a AAE proporciona uma estrutura muito útil para o 
desenvolvimento de alternativas específicas aos diferentes níveis de tomada de decisão. Nesse 
sentido, Desmond (2009) debate a importância do encadeamento/hierarquização entre os níveis 
estratégicos para considerar que cada esfera deverá definir as decisões referentes a sua área 
imediata. Assim, a criação de alternativas para as políticas, planos e programas individuais 
permite que cada esfera de governo coloque suas ações estratégicas dentro de uma hierarquia 
reconhecida, de modo a respeitar e identificar as políticas, objetivos e metas a serem 
executados. 
 Ao trazer a discussão para a esfera de políticas Victor e Agamuthu (2013) encontraram 
que potenciais implicações do modelo de AAE de políticas fornecem uma estrutura de base 
empírica para iniciativas de integração entre os atores políticos. Em geral, o modelo de AAE 
de política discutido por estes autores sugere que os principais motores da integração da política 
ambiental (IPA) são compostos por benefícios, barreiras e percepção dos facilitadores, os quais 
estão inter-relacionados em uma interface/via tripartite, de modo a influenciar a decisão dos 
intervenientes políticos para apoiar ou rejeitar a IPA. A partir das análises realizadas relataram 
que o potencial da IPA pode ser o mais alto, quando os condutores da política tripartite são 
ricos em facilitadores e benefícios, mas baixo em barreiras. Por conseguinte, o modelo de AAE 
de política supõe que a integração desta será muito dependente da implementação de elementos 
fundamentais, como: os atores políticos perceberem que constituem pré-requisitos para a IPA 
efetiva no âmbito do planejamento da política. 
 Além disso, foi perceptível nos casos de Xu et al. (2010), Cherif e Bouchard, (2009) e 
Federico, Rizzo e Travesso, (2009) que, infelizmente, ainda existe um grande enfoque nas 
questões econômicas, às vezes com peso maior que as considerações ambientais e isso 
contrapõe os objetivos da AAE. Outro ponto relevante foi a análise de qualidade que 
demonstrou como a estrutura da AAE tem sido aplicada, algumas de modo a distanciar dos 
objetivos reais a serem alcançados pela AAE, bem como sem contemplar itens satisfatórios 
para o que se propõe os instrumentos de planejamento dos resíduos sólidos.  
  
- Proposições apresentadas nas pesquisas 
 Percebe-se várias correlações, estabelecidas entre o uso da AAE e os benefícios que 
proporcionam, quando incorporadas aos sistemas de planejamento de resíduos sólidos. 
  A possibilidade de integração dos planos de resíduos com outros instrumentos de 
planejamento foi evidenciado por Fischer et al. (2011), que destacaram a conexão direta da 
AAE com planos espacial/territorial e destes com planos de GRS. Nesse sentido, se ocorrer 
uma conversa entre os setores afins, no caso dos resíduos sólidos, otimizaria a estruturação das 
PPPs.  
 Outro apontamento destacou que o processo de tomada de decisão, embasada através da 
aplicação de ferramentas equilibradas de análise multicritérios e sistema de informações 
geográficas, pode segundo Dermol e Kontic (2011)  garantir resultados bem sucedidos. Já 
Federico, Rizzo e Travesso (2007) propuseram que a escolha de um cenário em vez de outro, 
parece aplicar-se mais à esfera da decisão política do que técnica. Além disso, os autores 
afirmaram que mesmo a partir de um ponto de vista puramente do planejamento, o cenário em 
menor horizonte de tempo seria preferível, no entanto, poderia provocar conflitos ambientais e 
sociais difíceis de controlar. 
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 Nessa lógica, Fischer et al. (2011) refletem a insuficiente consideração da hierarquia de 
gestão de resíduos e destacam o cuidado na ênfase sobre as opções de tratamento dos rejeitos, 
as quais parecem refletir muito mais em engenharia, em vez da abordagem gerencial da AAE. 
Isto é confirmado quando se olha para a formulação de uma estratégia de AAE preferida, em 
detrimento das opções estratégicas para níveis mais altos da hierarquia de gestão de resíduos. 
 Segundo Josimovic, Maric e Milic, (2014), como a AAE e os processos do Plano de 
Gestão de Resíduos de Belgrado (PGRB) ocorreram paralelamente, todas as alterações, 
intervenções e correções necessárias ao PGRB resultantes da AAE, foram implementadas no 
decurso da sua elaboração. Isto, segundo eles, permitiu uma abordagem integral ao 
planejamento e a proteção preventiva do ambiente, e foi a maior contribuição na criação da 
política de gestão de resíduos da cidade de Belgrado. 
 A importância de incluir os participantes em AAEs de GRS é sublinhada por Salhofer, 
Wasserman e Binner (2007) porém para eles, deve-se ter cuidado em não privilegiar mais um 
público-alvo que outro. Os autores ainda inferiram que os participantes estavam mais 
motivados a compartilhar de um processo com metodologia simples. Os autores enfatizaram 
que deve-se compreender a AAE não como um processo que produz os resultados finais, porém 
mais do que um passo de aprendizagem. 
 Segundo Victor e Agamuthu (2013), a intervenção da AAE de política para sistema de 
GRS na Malásia deveria incluir iniciativas políticas específicas, concomitantes com a matriz de 
Benefícios-Barreira-Facilitadores, como: oficinas de sensibilização e capacitação em AAE, 
engajamento das partes interessadas e facilitar diálogos sobre políticas públicas nos estágios 
iniciais. Também, a formulação de um quadro legislativo e da estrutura da AAE como parte de 
uma estratégia de intervenção política a longo prazo. Isto, segundo Victor e Agamuthu (2013), 
alinha-se com o pensamento de que a tomada de decisão é extremamente politizada, onde o 
engajamento das partes interessadas, especialmente da sociedade, desempenha um papel 
fundamental em influenciar tanto a resolução pública, quanto a vontade dos tomadores de 
decisão para avançar com as políticas ambientais. 
 Nesse sentido, foi percebido que se a pretensão é a inclusão da sustentabilidade 
ambiental na GRS, toda a gama de alternativas/opções deve ser encaminhada, como solicita a 
hierarquia dos resíduos, e envolver todas as partes interessadas. Segundo Desmond (2009), a 
AAE colocará diferentes opções para serem incluídas na discussão, levando em conta os 
contextos ambiental e social prevalecentes. Não só os critérios para auxiliar nos aspectos 
práticos do desenvolvimento de alternativas, mas também vão iluminar o raciocínio por trás de 
como as decisões são tomadas e porquê conclusões particulares são efetuadas e por quem. Desta 
forma, a metodologia abre o processo de tomada de decisão ao escrutínio ambiental 
(DESMOND, 2009). 
 
CONCLUSÃO 
 Com a realização dessa revisão de literatura, tornou-se perceptível a importância de 
utilizar a AAE, visto que proporciona benefícios sobremaneira para o planejamento do setor 
resíduos sólidos e, principalmente, para melhor definição das estratégias/tomadas de decisões 
com as devidas considerações ambientais. 
 Verificou-se uma discussão geral sobre a necessidade de dar maior atenção à prevenção 
e a redução na geração de resíduos. Com o enfoque, como ressaltou Fischer et al. (2011), em 
uma agenda mais ampla com metas progressivas de desempenho que priorizem proteção 
ambiental, da saúde, e que também leve em conta a situação local. Para tanto, a AAE desponta 
como uma ferramenta útil, pois propõe avaliar criteriosamente diferentes cenários e ainda 
combina mecanismos de participação social para conduzir a avaliação. 
 A participação real da sociedade proporciona um caráter de transparência ao processo e 
dá a possibilidade de chegar a propostas mais reais quando são consideradas e apresentadas ao 
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público todas as opções traçadas pela AAE. Entretanto, isso vem sendo aplicado com 
dificuldade por diversos motivos, entre eles falta de participação da sociedade, o fraco 
engajamento dos decisores políticos, dificuldades de inserir de maneira antecipada as 
considerações ambientais nos processos de planejamento e a sobreposição de interesses. 
Compreende-se como indispensável, a participação dos decisores políticos e da sociedade na 
AAE e na GRS. 
 Essa investigação permitiu também observar a interface que a gestão de resíduos sólidos 
possui com outros setores, em especial a áreas correlatas como planejamento urbano/espacial, 
saúde e saneamento, e que quando integradas pode evitar a necessidade de replanejamento. 
Ademais, infere-se que a AAE é uma importante ferramenta de gestão ambiental e de decisões 
políticas, que possibilita acumular aprendizagens, e ao ser integrada em sistemas de gestão de 
resíduos sólidos, explora mecanismos para criar ações que priorizem o respeito ao ambiente e 
aos interesses da sociedade.  
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Resumo 
Atualmente, pouco mais do que a metade da população mundial ocupa as regiões urbanas, 
contudo, são responsáveis pelo consumo de, aproximadamente, 75% da energia. A partir de 
intervenções no ambiente urbano, incluindo a possibilidade da aplicação do plano diretor 
como instrumento indireto de planejamento ambiental, é possível criar condições favoráveis à 
diminuição do consumo energético em busca das cidades sustentáveis. Este artigo, aplicando a 
metodologia da revisão crítica da bibliografia, tem por objetivo elencar alguns meios possíveis 
de ação e aplicação do planejamento urbano em busca de cidades com baixo consumo de 
energia. Conclui-se que as ferramentas de planejamento urbano podem alterar as 
características das cidades, criando ambientes propícios para o aumento da eficiência 
energética, independente da ação pontual dos habitantes. 
 
Palavras-chave: plano diretor; política urbana; planejamento urbano; consumo de energia; 
sustentabilidade. 
 
Abstract 
Currently, more than half of the world's population live in urban areas and they are 
responsible for the consumption of approximately 75% of the energy. From interventions in 
the urban environment, including the possibility of implementing the master plan as an 
indirect instrument of environmental planning, it is possible to create friendly conditions for 
the reduction of energy consumption to sustainable cities. This paper, applying the 
methodology of critical review of the literature, aims to list some possible action and 
implementation of urban planning to  cities with low energy consumption. We conclude that 
urban planning tools can change the characteristics of the cities, creating supportive 
environments for increased energy efficiency, regardless of inhabitants' behavior. 
 
Key-Words: master plan; urban policy; urban planning; energy consumption; sustainability 
 
 
INTRODUÇÃO 
Desde o início do século atual, a população urbana representa mais da metade dos habitantes 
do planeta (GAUBE; REMESCH, 2013; PAGLIARA, 2010; YIN; MIZOKAMI; 
MARUYAMA, 2013) e está concentrada em 2% do território mundial, sendo responsável 
pelo consumo aproximado de 75% da energia total consumida (DHAKAL, 2009; 
LAZAROIU; ROSCIA, 2012), podendo, este percentual, chegar a 89% (ZHANG; ZHENG; 
FATH, 2014) em países como a China. A figura 1 apresenta a tendência da evolução da 
população urbana e rural no mundo até o ano de 2050, indicando que o consumo de energia 
tende a manter-se também em alta. 
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Fonte: ONU (2012) (Organização das Nacões Unidas)  

Figura 1 - Evolução temporal da população mundial urbana e rural (1950 - 2050) 
 
Aliado ao crescimento da população, o crescimento tecnológico e econômico também são 
tendências mundiais. Considerando que o crescimento econômico, nos moldes atuais, só é 
possível com o aumento da demanda energética (GOLDEMBERG; LUCON, 2007), pode-se 
afirmar, novamente, que a demanda por energia aumentará no futuro. 
Apesar dos avanços tecnológicos no aumento da eficiência em máquinas, equipamentos e 
técnicas, resultando em menor consumo de energia em diversas tarefas, a média mundial de 
consumo per capita de energia ainda é crescente (CHEN et al., 2008; TSO, 2003; WANG, 
2014). A figura 2 apresenta o gráfico de comparação entre o atual consumo de energia dos 
países membros da OCDE (Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento) – 
linha cheia em vermelho – e o consumo hipotético – linha tracejada – caso não fossem 
incorporados os ganhos de eficiência ocorridos desde o ano de 1973. Cabe ressaltar, 
novamente, a tendência de aumento do consumo de energia no decorrer do tempo para ambas 
condições. 
 

 
Fonte: IEA (2005) World energy outlook, IEA, Paris. 

Figura 2 - Ganhos de eficiência nos países da OCDE entre 1973 e 1998 em razão dos avanços 
tecnológicos em máquinas, equipamentos e processos. 
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Dentro do panorama do aumento da demanda energética mundial, verifica-se que, apesar do 
aumento do uso de energia renovável em todo o planeta, a maioria das matrizes energéticas 
ainda está baseada em processos altamente poluentes e com índices elevados de emissão de 
GEE (Gases do Efeito Estufa). Hong Kong, em 2001, produzia grande parte da energia 
consumida em seu território através da queima de óleo e carvão, combustíveis fósseis, com 
altos valores relativos de emissão de poluentes e oriundos de fontes não renováveis (TSO, 
2003). A China, com a aceleração do crescimento econômico nas duas décadas de transição 
entre o século XX e XXI, aumentou em até 166% a emissão de GEE anualmente (LIU, 2013). 
Desta forma, a diminuição da demanda de energia per capita é uma necessidade emergente no 
caminho das cidades sustentáveis (GOLDEMBERG; LUCON, 2007), onde o baixo consumo 
de energia é um fator a ser observado (LIU, 2013; REITER; MARIQUE, 2012). 
Parte da energia consumida no interior das cidades é utilizada de forma direta (ZHAO; LI; 
MA, 2012), o que engloba a utilização dos meios de transporte individual e as atividades 
desenvolvidas no interior de residência, sobretudo no controle da temperatura interna, ou seja, 
grande parte da energia é consumida em ambiente domiciliar, para a realização das atividades 
cotidianas. No Reino Unido, o controle de temperatura interna em edificações consome 
aproximadamente 56% da energia utilizada no setor residencial (YAO; STEEMERS, 2005), 
enquanto que este percentual está em 15,4 % na China (CHEN et al., 2008) e 46% em Hong-
Kong (TSO, 2003). 
Com foco no baixo consumo de energia, este artigo faz uma revisão crítica apresentando as 
relações entre o planejamento urbano e a diminuição do consumo de energia. Uma vez que o 
planejamento urbano é oriundo do plano diretor, reconhecido instrumento de planejamento 
ambiental (VARELLA, 2008), concluindo que o plano diretor possui potencial para ser um 
meio pelo qual os centros urbanos podem ser projetados ou gerenciados, com vistas ao baixo 
consumo de energia, premissa das cidades sustentáveis. 
 
METODOLOGIA 
O material utilizado neste trabalho foi selecionado em pesquisas realizadas em buscadores 
com base de dados indexadas, utilizando referências cruzadas às palavras-chaves deste artigo. 
Inicialmente o recorte temporal da busca limitou-se às publicações ocorridas nos últimos 5 
anos, contudo algumas referências citadas nos textos inicialmente selecionados foram também 
incluídas na revisão da bibliografia. 
Após a leitura do material selecionado foi realizada a organização dos dados, análise crítica, 
síntese e discussão conclusiva sobre o tema abordado. 
 
PLANO DIRETOR, PLANEJAMENTO URBANO E CARACTERÍSTICAS DAS 
CIDADES 
No Brasil, a partir da regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, 
surge, em 2001, o Estatuto da Cidade (Lei federal 10.257/2001) trazendo a obrigatoriedade da 
elaboração do plano diretor para todas as cidades brasileiras com população superior a vinte 
mil habitantes, ou que estejam enquadradas no artigo 41 do próprio Estatuto da Cidade. 
Definido como instrumento básico de desenvolvimento e expansão urbana (VARELLA, 
2008), o plano diretor municipal é o documento norteador do planejamento urbano, o qual 
possui a característica de atribuir à regiões das cidades algumas premissas capazes de alterar 
ou orientar o uso e ocupação do solo (VILLAÇA, 1998), através de Lei de Uso e Ocupação do 
Solo (LUOS), direcionando, por sua vez, características das cidades (SOUZA, 2003). 
Dentre as diversas características das cidades influenciadas diretamente pelos parâmetros 
prescritos na LUOS, interessa ressaltar: (1) o aspecto e formato da mancha urbana; (2) a altura 
e o formato das edificações e vias; (c) o uso e ocupação do solo; (d) a localização e formato 
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das áreas verdes e permeáveis; (e) a densidade urbana, ressaltando que todos estes fatores 
podem ser direcionados através de estratégias elaboradas no plano diretor e aplicadas através 
do planejamento urbano, utilizando-se como fatores a regulamentação do direito de construir, 
determinado pelo zoneamento municipal, sobretudo pela LUOS, contendo índices de 
ocupação e aproveitamento do solo (NESS et al., 2000). 
Dada a capacidade de promover alterações nas características físicas e na paisagem urbana 
(NEWELL et al., 2013; PORṬUGALI, 2012), o planejamento urbano tem potencial de 
impacto indireto no consumo direto de energia, visto que há correlação entre as características 
das cidades (mencionadas acima) e o consumo direto de energia, ou seja, a energia consumida 
no interior das residências (EWING; RONG, 2008; HORNER, 2013; KO, 2013; WANG, 
2014; WIEDENHOFER; LENZEN; STEINBERGER, 2013; YONGLING, 2011). 
 
PLANEJAMENTO URBANO, CARACTERÍSTICAS DAS CIDADES E CONSUMO 
DE ENERGIA 
Uma vez que as características das cidades apresentam correlação com o consumo de energia, 
o estudo e compreensão destas características e das interações entre elas podem resultar em 
embasamento teórico para propostas de planejamento de cidades com baixo consumo 
energético, uma vez que cada característica influencia a demanda energética de forma 
peculiar. 
As relações entre a forma urbana e o consumo de energia têm sido amplamente discutidas na 
literatura científica (EWING; RONG, 2008; FILION, 2008; HORNER, 2013; KO, 2013), e 
verifica-se a grande aceitação da correlação existente entre ambos (KO, 2013). Dentro do 
termo “forma urbana” deve-se considerar duas dimensões de ocupação: a implantação, 
também denominado de perfil horizontal e a elevação da cidade, denominado de perfil 
vertical, devendo ser consideradas suas dimensões, orientações e posicionamentos. O formato 
da implantação tem relação direta com as distâncias e percursos a serem percorridos pela 
população em seus deslocamentos diários, com o formato da malha de distribuição de energia 
elétrica e com a circulação de ar no interior das cidades. Um exemplo de implantação, ou 
mancha urbana pode ver visualizado na figura 3 

 
Fonte: site VITRUVIUS, editada pelo autor (2015) 

Figura 3 - Exemplo de mancha urbana 
 

A elevação é formada pela ocupação vertical da cidade, tendo relação direta com o processo 
de adensamento populacional. A densidade das cidades apresenta correlação negativa com o 
consumo energético da população (MINDALI; RAVEH; SALOMON, 2004). Esta 
característica de verticalização também tem impacto direto com a circulação de ar no interior 
das cidades, pois tem a capacidade de formar corredores por onde circula o ar ou ainda pode 
formar barreiras, desviando os ventos. Na figura 4 é apresentado exemplo de perfil vertical de 
um centro urbano e suas possíveis interferências na circulação de ar da cidade. 
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Fonte: autor (2015) 

Figura 4 - Exemplo de interferência da ocupação vertical na dinâmica de ventos 
 
O formato urbano é uma característica da cidade que permite ser ajustada a partir de ações que 
utilizam os instrumentos de planejamento urbano (uso e ocupação do solo, coeficiente de 
aproveitamento, IPTU progressivo, etc.), permitindo, com isso, interferência no consumo de 
energia independente da mudança de hábitos da população. 
A aplicação do coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, simultaneamente, é uma 
forma de utilização destes dois recursos do planejamento urbano para orientar os parâmetros 
de altura das edificações, a porção do terreno ocupado e, por consequência, o adensamento 
populacional (CARVALHO; BRAGA, 2001). A altura e formato das edificações e das vias de 
acesso interferem diretamente no fluxo de ar no interior das cidades, ampliando ou atenuando 
a formação de ilhas de calor, alterando significativamente o consumo de energia, 
particularmente, e mais especificamente, na utilização de energia para resfriamento interno 
dos edifícios (CAVAN et al., 2014). 
A determinação do percentual de áreas verdes e permeáveis, bem como suas localizações e 
distribuição é uma função do planejamento urbano (TENG et al., 2011). A inserção de áreas 
arborizadas, áreas verdes e permeáveis e o aumento do albedo das superfícies cobertas 
também são ações mitigadoras da formação de ilhas de calor nos centros urbanos 
(AMBROSINI et al., 2014; TAHA, 1997). A verticalização, principalmente das áreas 
residenciais, diminuiu a ocupação do solo, permitindo maior disponibilidade para áreas 
verdes, podendo também diminuir o tamanho da mancha urbana, sendo estas, duas ações 
estratégicas de ocupação do solo que contribuiriam para a circulação do ar e que dificultam a 
formação das ilhas de calor (LI et al., 2014). Ações de mitigação da formação das ilhas de 
calor levam a diminuição da necessidade do consumo de energia para fins de arrefecimento 
interno em edificações (SCHWARZ; MANCEUR, 2015). 
A densidade populacional tem correlação negativa no consumo de energia das cidades 
(LENZEN et al., 2006; MINDALI; RAVEH; SALOMON, 2004). Este fenômeno está 
intimamente ligado à diminuição dos espaços ocupados por cada habitante e pressupõe que 
ambientes menores requerem quantidade de energia menor para serem aquecidos e/ou 
resfriados, além do que, cidades mais densamente ocupadas requerem menores distâncias de 
deslocamento quando considerada a população como um todo (WIEDENHOFER; LENZEN; 
STEINBERGER, 2013). 
Cidades mais densas ocupam espaços menores para o mesmo número de habitantes. Desta 
forma, a diminuição dos percursos de viagem resulta em menor gasto energético com os 
sistemas de transporte particulares ou públicos (MINDALI; RAVEH; SALOMON, 2004). A 
figura 5 apresenta a correlação negativa entre o consumo de gasolina per capita e a densidade 
populacional para diversas cidades mundiais. 
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Fonte: (MINDALI; RAVEH; SALOMON, 2004) 

Figura 5 - Relação entre consumo de gasolina por habitante x densidade urbana 
 
 
DISCUSSÃO 
A geração de energia, ainda que de fontes renováveis, causa impactos ambientais (AKELLA; 
SAINI; SHARMA, 2009; DEMIRBAS, 2009; HERNANDEZ et al., 2014; TSO, 2003; 
TSOUTSOS; FRANTZESKAKI; GEKAS, 2005; WHITING; AZAPAGIC, 2014; ZHANG; 
ZHENG; FATH, 2014), portanto, com a crescente tendência do aumento da demanda por 
energia, mesmo considerando os avanços tecnológicos incorporados à eficiência energética 
(GOLDEMBERG; LUCON, 2007), torna-se necessário que demais ações, em conjunto, sejam 
adotadas para a busca de cidades com baixo consumo de energia, premissa esta das cidades 
sustentáveis (KRAMERS et al., 2014; PARDO MARTÍNEZ, 2015; VASILAKOPOULOU; 
KOLOKOTSA; SANTAMOURIS, 2014). 
Amplamente discutido na literatura, as características das cidades são fatores que apresentam 
correlação com o gasto energético da cidade, podendo, através do planejamento urbano, 
orientado pelo plano diretor, reduzir o consumo de energia através da estruturação e 
reorganização das cidades de forma a maximizar o uso de energia nas tarefas cotidianas, 
aumentando a eficiência energética, buscando o consumo per capita inferior à medida 
mundial, permitindo a qualificação da cidade como “cidade com baixo consumo de energia” 
(REITER; MARIQUE, 2012). 
Cabe ressaltar que este não é o único e nem o principal papel do plano diretor, portanto, todas 
as interações existentes com os demais interesses deste instrumento de planejamento, sejam 
eles sociais, econômicos ou de qualquer outra natureza, devem ser analisados e avaliados para 
tomada de decisão. Nesta situação surge a necessidade da análise cruzada e simultânea de 
equipes multidisciplinares nas etapas de discussão, planejamento, implantação, avaliação e 
correção dos planos aplicados. 
Desta forma, verifica-se que dentro da amplitude de ações possíveis do planejamento urbano, 
orientadas pelo plano diretor, encontram-se possibilidades de orientação das características 
das cidades que impactam no consumo de energia. A adequada orientação das características 
das cidades tem potencial para reduzir o consumo de energia nos centros urbanos, 
contribuindo para a construção, reorganização e gerenciamento de cidades com baixo 
consumo de energia, uma necessidade emergente para as cidades sustentáveis. 
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CONCLUSÃO 
O plano diretor estratégico, além de suas diversas funções, pode, em conjunto com o 
planejamento urbano, ser um instrumento indireto de planejamento ambiental capaz de 
influenciar, direcionar e reorganizar o crescimento e a dinâmica da cidade (MONTE-MÓR, 
2006), através da aplicação de ferramentas como o direito de construir, a forma e altura das 
edificações, a implantação de áreas verdes e a delimitação da mancha urbana. 
Dada sua capacidade de aplicação como instrumento estratégico, o plano diretor apresenta-se 
como alternativa no apoio da busca por cidades com baixo consumo de energia e baixas 
emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), fator relevante para as cidades sustentáveis, pois a 
diminuição do consumo energético é um caminho para mitigar os impactos ambientais 
decorrentes da produção de energia, seja qual for a fonte de geração da energia consumida. 
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Resumo: O diagnóstico biótico é a etapa do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que consiste 
em caracterizar o meio ambiente a ser afetado por projetos de desenvolvimento, crucial para a 
identificação dos impactos e para a tomada de decisão informada. A qualidade do diagnóstico 
tem sido questionada, e influencia diretamente a efetividade do EIA e seu papel para a decisão; 
assim, uma revisão dessa etapa do EIA contribui com sua aplicação mais efetiva. Essa revisão 
pode ser facilitada por um conjunto de critérios preestabelecidos para orientar a análise. O 
presente trabalho visou testar uma lista de verificação como ferramenta de análise da qualidade 
do diagnóstico biótico, a partir de aspectos propostos a essa etapa pela legislação e literatura. A 
ferramenta foi testada em 20 diagnósticos, conforme sistema de pontuação selecionado. Apesar 
das inúmeras proposições, ainda faltam regulamentações específicas para realização do 
diagnóstico, permitindo que esses estudos sejam pouco científicos. Os estudos atenderam aos 
termos de referência; porém, estes são superficiais, permitindo diagnósticos realizados em 
tempo insuficiente, não consideração de sazonalidade, limitações e análises integrativas. A lista 
de verificação cumpriu com a expectativa, mas deve ser ajustada para maior eficiência, podendo 
ser aplicada em uma amostra mais significativa para conclusões mais robustas. 
Palavras-chave: AIA, estudo de impacto ambiental, diagnóstico ambiental, biodiversidade, 
revisão de qualidade. 
Abstract: The biotic baseline is the step of Environmental Impact Statement (EIS) which 
should describe the environment to be affected by development projects or enterprises, crucial 
to impact identification and basis for informed decision making. The quality of the baseline has 
been challenged and this influences the EIS effectiveness and its role in decision making; thus, 
a review of this EIS stage contributes to a more effective implementation of this instrument. 
Predetermined criteria can facilitate this review. Through a systematic review of legislation and 
literature based on parameters, procedures and methodologies proposed to biotic baseline, this 
study aimed to test a checklist as a baseline quality analysis tool. The checklist was tested in 20 
baseline reports through a scoring system. Despite proposals for biodiversity baseline, there are 
still specific regulations for this stage of EIS, which implies that studies are conducted in 
unscientific ways. The studies met the demands of the terms of reference, however, these are 
shallow, allowing baseline reports are made in insufficient time, do not consider seasonality, 
limitations and integrative analysis. The checklist fulfilled expectations, but it needs 
adjustments to greater efficiency, then it can be applied in a more significant sample for stronger 
conclusions. 
Key-words: EIA, environmental impact statement, baseline, biodiversity, quality review. 
INTRODUÇÃO 

Em se tratando de um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) deve compatibilizar o desenvolvimento 
socioeconômico com a qualidade ambiental (OLIVEIRA, MONTAÑO, SOUZA, 2009; MPF, 
2004; BRASIL, 1981), o que deve ocorrer por meio de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) se 
a obra ou atividade for potencialmente causadora de significativa degradação ambiental 

                                                           
1 lclamonica@usp.br;   2 mps@usp.br 
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(BRASIL, 1986). O diagnóstico ambiental é a etapa do EIA que consiste em uma caracterização 
do meio ambiente (BRASIL, 1986), e é determinante para a aplicação da AIA de modo 
consistente, principalmente devido à dependência desta etapa com a análise dos impactos 
(OLIVEIRA, MONTAÑO, SOUZA, 2009; MORRIS, THERIVEL, 2001). 

No contexto brasileiro, o objetivo do diagnóstico é avaliar a qualidade ambiental 
existente, identificando os fatores ambientalmente significativos ou áreas geográficas que 
orientem o desenvolvimento do projeto, provendo informações suficientes para que os 
tomadores de decisão possam compreender as necessidades e as características da área de 
estudo (OLIVEIRA, MONTAÑO, SOUZA, 2009; THERIVEL, 2004; CANTER, 1996), para 
que a decisão seja baseada em conhecimento técnico e científico (UNEP, 2006).  

A qualidade do diagnóstico ambiental e dos EIAs em si é objeto de preocupação 
(GLASSON, THERIVEL, CHADWICK, 2005) e representa um dos principais problemas da 
aplicação da AIA como instrumento (MENDES, FEITOSA, 2008), devido ao fato de, muitas 
vezes, não fornecerem as informações necessárias para embasar decisões (TZOUMIS, 2007; 
GLASSON, THERIVEL, CHADWICK, 2005). Por isso, muitos trabalhos focam na revisão da 
qualidade de EIAs, tomando-os como indicadores da efetividade do processo de AIA. 

Muitas perspectivas podem ser utilizadas para avaliar a efetividade de uma avaliação 
ambiental, e um modelo amplamente seguido é a comparação da teoria – de acordo com normas 
legais e conhecimento científico – com a prática dessas avaliações (SÁNCHEZ, 2008; 
SADLER, 1996). De forma geral, os critérios observados nessa revisão de qualidade são a 
regulamentação em vigor e os termos de referência (TRs) previamente formulados (SÁNCHEZ, 
2008), ou seja, a efetividade dessas revisões depende da qualidade do TR (UNEP, 2006). 
Eventualmente, a revisão pode abranger a conformidade com práticas recomendadas por 
organizações internacionais – best practice (SÁNCHEZ, 2008). 

A consideração da biodiversidade nesses estudos ambientais pode também ser avaliada, 
uma vez que a etapa de diagnóstico representa a caracterização da área afetada pelo 
empreendimento e sua consequente proteção ou degradação. A perda da biodiversidade, 
segundo Rockström et al. (2009), é a mudança ambiental que mais ultrapassou o limite 
planetário da manutenção de um estado de mudanças naturais, que mantém a capacidade 
regulatória da Terra. Dessa forma, a avaliação do diagnóstico ambiental, focado no meio 
biótico, é de suma importância no sentido de garantir que a proteção da biodiversidade esteja 
seguindo critérios legais e científicos para sua conservação dentro de um padrão aceitável. 

A análise técnica de um estudo ambiental pode ser facilitada se houver um conjunto de 
critérios preestabelecidos para orientar o trabalho do analista (SÁNCHEZ, 2008; FISCHER, 
2007; RETIEF, 2007; THERIVEL, 2004), o que reduz a subjetividade da análise e pode levar 
a resultados mais consistentes (GLASSON, THERIVEL, CHADWICK, 2005). O conjunto 
desses critérios pode aparecer na forma de lista de verificação, que contém um levantamento 
dos principais elementos que devem estar presentes em um EIA segundo a legislação, literatura 
científica e outras recomendações (SÁNCHEZ, 2008). Essas listas podem ter os critérios 
organizados de diversas formas e as avaliações podem ser guiadas por diferentes sistemas de 
pontuação (EC, 1994, p. 8 apud SÁNCHEZ, 2008; LEE, COLLEY, 1992; USEPA, 1984), os 
quais ampliam as possibilidades de respostas além de “sim” ou “não”, o que permite uma 
avaliação mais completa e detalhada do estudo (SÁNCHEZ, 2008). 

Diante disso, o objetivo do presente trabalho é elaborar e testar a aplicação de uma lista 
de verificação para avaliação do diagnóstico do meio biótico de EIA. Para isso, foram 
levantadas proposições de diagnóstico na literatura especializada e nos procedimentos legais, 
relacionando os critérios em uma lista de verificação, aplicando-a a uma amostra teste de 20 
diagnósticos por meio de sistema de pontuação definido e, por fim, discutindo os resultados 
permitidos por essa ferramenta, além dos ajustes necessários à sua aplicação. 
METODOLOGIA 
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 Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir de consultas a livros, 
periódicos científicos, regulamentações, guias e manuais de órgãos governamentais nacionais 
e internacionais, no intuito de se levantar proposições à realização de um diagnóstico ou de 
levantamentos de fauna e flora. Assim, recomendações técnicas, metodológicas, 
procedimentais e de execução do diagnóstico biótico foram relacionadas na forma de critérios, 
os quais foram organizados em uma lista de verificação (Tabela 3, na seção resultados). Os 
critérios apresentam-se em forma de perguntas, estrutura adaptada do método de revisão de 
ações estratégicas para o contexto da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) elaborada por 
Hardi e Zdan (1997), e da lista de verificação da Comissão Europeia (EC, 2001b). Esses 
critérios foram agrupados em categorias, itens e subitens, adaptados do Review Package para 
EIA, de Lee e Colley (1992), enquanto que a nomenclatura dessas categorias foi adaptada de 
Bojórquez-Tapia e García (1998). Para identificar questões relevantes de discussão, cada 
critério da lista de verificação foi avaliado com os símbolos de avaliação criados por Lee e 
Colley (1992), amplamente utilizados como ferramenta de revisão (Tabela 1). 

Tabela 1. Símbolos de avaliação aplicada à lista de verificação dos EIAs. 
Conceito Explicação 

A Tarefas relevantes bem executadas; não deixou tarefas importantes incompletas.  
B Geralmente satisfatória e completa, apenas pequenas omissões e inadequações.  
C Pode ser considerado apenas satisfatório, apesar de omissões e/ou inadequações.  
D Partes bem atendidas, mas, como um todo, deve ser considerada apenas insatisfatória por omissões ou 

insuficiências.  
E Não satisfatório. Omissões ou insuficiências significativas.  
F Muito insatisfatório. Tarefas importantes mal feitas ou não executadas.  

N/A Não se aplica. O critério não é aplicável ou é irrelevante para o contexto do estudo. 
Fonte: Adaptado de Lee e Colley (1992). 

 Elaborada a lista de verificação e definida a escala de conceitos para sua avaliação, a 
metodologia foi testada para uma amostra inicial de 20 diagnósticos bióticos de EIAs do estado 
de São Paulo (Tabela 2). Essa amostra foi definida por conveniência, conforme os processos 
que puderam ter suas versões digitais copiadas por meio de pedido de vistas à CETESB até o 
momento da presente análise. Entende-se que análises futuras com aplicação da ferramenta aqui 
apresentada sejam mais robustas com uma amostra mais criteriosa; porém, por se tratar de uma 
amostra teste, para a qual só interessa o tipo de conteúdo dos diagnósticos, acredita-se que não 
há interferência pela forma de seleção. 

Tabela 2. Relação dos EIAs que tiveram o diagnóstico analisado. 
EIA Processo Título do EIA Setor 
001 SMA 124/2013 Projeto Via Banhado Urbanização 
002 SMA 87/2013 Projeto urbanístico Fazenda Paiva Ramos Urbanização 
003 SMA 30/2013 Central de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Amparo Saneamento 
004 SMA 15/2013 Ampliação da central de tratamento de resíduos leste Saneamento 
005 SMA 187/2011 Loteamento residencial Kaloré Urbanização 
006 SMA 552/2008 Extração mineral de calcário Mineração 
007 SMA 8447/2009 Ampliação de área de lavra de basalto Mineração 
008 SMA 89/2012 Aterro sanitário de Osasco Saneamento 
009 SMA 69/2012 Catarina aeroporto executivo Transporte não linear 
010 SMA 185/2012 Aproveitamento múltiplo Santa Maria da Serra Obras hidráulicas 
011 SMA 100/2012 Prolongamento da SP-083 Transporte linear 
012 SMA 55/2010 Mina do coqueiro Mineração 
013 SMA 44/2012 Loteamento Residencial Santa Maria III Urbanização 
014 SMA 41/2011 ABENGOA Bioenergia Agroindústria Ltda.: São Luiz Agroindústria 
015 SMA 43/2010 Destilaria São Jorge: ampliação industrial e agrícola Agroindústria 
016 SMA 2073/2008 Linha de Transmissão Alto da Serra Linhas de Transmissão 
017 SMA 6/2011 Renuka do Brasil Agroindústria 
018 SMA 80/2013 Projeto Via Cambuí Urbanização 
019 SMA 107/2012 Centro de Gerenciamento de Resíduos – Terrestre Saneamento 
020 SMA 252/2010 Implantação industrial e agrícola Brazil Flex Energy Agroindústria 

Fonte: elaborada pelos autores. 
A leitura dos diagnósticos permitiu a atribuição de conceitos para cada critério a partir 

de cada um dos 20 estudos. Ao fim desse teste, foi possível levantar os tópicos de discussão 
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mais relevantes para determinação da qualidade de um diagnóstico biótico, além de se analisar 
a funcionalidade da ferramenta, no intuito de aprimorá-la para aplicações futuras. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A partir da revisão bibliográfica das proposições para o diagnóstico biótico, procurou-
se relacionar aspectos que podem interferir na qualidade de diagnósticos segundo a literatura 
especializada e as regulamentações na forma de uma lista de verificação (Tabela 3). 

Tabela 3. Lista de verificação com critérios em categorias, itens e subitens, e suas respectivas referências. 
Categ./Item Critério Referências 

O
bj

et
iv

os
 1 Apresentação de objetivos - 

1.1 Apresentou objetivos claros e questões a serem respondidas? Foi 
cuidadosamente planejado? Tem relação com os impactos? 

SNH, 2013; FERRAZ, 2012; DEVELEY, 2009; AUSDEN, 
2007; GIBBONS, GREGORY, 2006; GREENWOOD, 

ROBINSON, 2006a; MACKENZIE, ROYLE, 2005; MPF, 
2004 

C
on

te
úd

o 

2.1 Áreas importantes - 

2.1.1 
Determinou áreas importantes por imagens de satélite 

georreferenciadas? Áreas protegidas, APPs, UCs, corpos d'água, 
AVPs? 

CETESB, 2014; EC, 2001b; CECA, 1997; BRASIL, 1986;  

2.2 Áreas potenciais - 

2.2.1 
Foram identificadas potenciais áreas importantes? Habitats 

importantes, ecossistemas frágeis e áreas de alto valor 
paisagístico? 

SÁNCHEZ, 2008; AUSDEN, 2007; DCLG, 2006; 
GREENWOOD, ROBINSON, 2006b; GLASSON, 

THERIVEL, CHADWICK, 2005; EC, 2001a; MORRIS, 
THERIVEL, 2001; DCLG, 2000 

2.2.2 Identificou potenciais áreas para corredores e trampolins 
ecológicos? Zonas de amortecimento? 

CETESB, 2014; MORRIS, THERIVEL, 2001 

2.3 Identificação de espécies - 

2.3.1 Apresentou lista de espécies de flora e fauna? AUSDEN, 2007 

2.3.2 Realçou status das espécies-chave, e alterações de abundância no 
tempo? 

AUSDEN, 2007 

2.3.3 Espécies invasoras, raras, ameaçadas, endêmicas, migratórias, de 
importância econômica, bioindicadoras e de valor científico? 

CETESB, 2014; THOMPSON, 2007; DCLG, 2006; 
GLASSON, THERIVEL, CHADWICK, 2005; MORRIS, 
THERIVEL, 2001; MORRIS, THURLING, 2001; DCLG, 

2000; CECA, 1997; BRASIL, 1986 

2.3.4 Cobertura vegetal original e histórico de ocupação da área? CECA, 1997 

2.3.5 
Cobertura atual (fragmentos remanescentes): área, estágio 

sucessional, matriz, estratificação, altura, diâmetro, serapilheira, 
fenologia, biomassa? 

CETESB, 2014; DURIGAN, 2009; AUSDEN, 2007; 
BULLOCK, 2006; SILVEIRA, 2006; MORRIS, 

THURLING, 2001 

2.3.6 Foram consideradas epífitas e lianas? CETESB, 2014 

2.3.7 Compara vertebrados atuais com as características originais da 
área? 

CETESB, 2014 

2.4 Parâmetros ecológicos - 

2.4.1 Descreve ocorrência e frequência de spp? Composição, riqueza e 
abundância? Procura abordar diversidade até o nível genético? 

CETESB, 2014; THOMPSON, 2007; DCLG, 2006; 
GREENWOOD, ROBINSON, 2006b; SILVEIRA, 2006; 

MORRIS, THERIVEL, 2001 

2.4.2 Apresentou foco da coleta (espécies-alvo, riqueza, composição, 
grupos-chave): parâmetros condizem com os objetivos? 

CETESB, 2014; DURIGAN, 2009; SANTOS, 2009; 
THOMPSON, 2007; GIBBONS, GREGORY, 2006; 

GREENWOOD, ROBINSON, 2006a 

2.5 Serviços ecossistêmicos - 

2.5.1 Apresenta valores de serviços ecossistêmicos? THOMPSON, 2007 

M
et

od
ol

og
ia

 

3.1 Selecionou e justificou metodologias de acordo com as questões 
propostas? 

CETESB, 2014; SNH, 2013; DEVELEY, 2009; SÁNCHEZ, 
2008; AUSDEN, 2007; GIBBONS, GREGORY, 2006; 

GREENWOOD, ROBINSON, 2006a; SUTHERLAND, 2006; 
EC, 2001a; MORRIS, EMBERTON, 2001; MORRIS, 

THURLING, 2001; IBAMA, 1995; LEE, COLLEY, 1992 

3.2 Apresentou métodos específicos para espécies raras e comuns? MACKENZIE, ROYLE, 2005 

3.3 Informações da amostra - 

3.3.1 
Definiu áreas (com mapas), esforço e unidades amostrais? 
Replicação coerente (não considera diferentes áreas como 

réplicas)? 

CETESB, 2014; FERRAZ, 2012; AUSDEN, 2007; 
GREENWOOD, ROBINSON, 2006a; SUTHERLAND, 2006; 

MACKENZIE, ROYLE, 2005; IBAMA, 1995; LEE, 
COLLEY, 1992 

3.3.2 Áreas controle, detecção imperfeita, covariáveis e cenários 
alternativos? 

FERRAZ, 2012 

3.4 Tempo de amostragem - 

3.4.1 Descreveu período de amostragem e condições meteorológicas? CETESB, 2014; FERRAZ, 2012; SUTHERLAND, 2006; 
MORRIS, EMBERTON, 2001; MORRIS, THURLING, 2001 

236Instrumentos de PolítIca ambIental



5 
 

3.4.2 
Tempo de amostragem suficiente (justificado)? Sazonalidade, 

estações seca e chuvosa? Justificativa pela época mais favorável 
ao levantamento? 

CETESB, 2014; SNH, 2013; ALMEIDA, 2010; SILVEIRA et 
al., 2010; DEVELEY, 2009; THOMPSON, 2007; 

GLASSON, THERIVEL, CHADWICK, 2005;MPF, 2004 
MORRIS, EMBERTON, 2001; MORRIS, THERIVEL, 2001; 

SCHINDLER, 1976 

3.4.3 Apresentou curva do coletor? CETESB, 2014; SANTOS, 2009; THOMPSON, 2007 

3.5 Métodos de campo - 

3.5.1 Foram feitos levantamentos em campo? 
CETESB, 2014; SNH, 2013; SÁNCHEZ, 2008; GLASSON, 
THERIVEL, CHADWICK, 2005; MORRIS, THERIVEL, 

2001 

3.5.2 Vegetação: métodos coerentes e de forma adequada? CULLEN JR., RUDRAN, 2009; DURIGAN, 2009; 
BULLOCK, 2006; MORRIS, THURLING, 2001 

3.5.3 Fauna: o estudo priorizou métodos sem captura? CETESB, 2014 

3.5.4 Levantamentos de invertebrados? Metodologias coerentes? AUSDEN, DRAKE, 2006; MORRIS, THURLING, 2001 

3.5.5 Herpetofauna: métodos coerentes de forma adequada? 
CULLEN JR., RUDRAN, 2009; MANGINI, NICOLA, 2009; 

BLOMBERG, SHINE, 2006; HALLIDAY, 2006; 
SILVEIRA, 2006; MORRIS, THURLING, 2001;  

3.5.6 Mastofauna: metodologias para pequenos, médios e grandes 
mamíferos? Métodos coerentes de forma adequada? 

CETESB, 2014; CULLEN JR., RUDRAN, 2009; PARDINI 
et al., 2009; TOMAS, MIRANDA, 2009; KREBS, 2006; 

MORRIS, THURLING, 2001 

3.5.6.1 Morcegos: metodologias específicas? KREBS, 2006; MORRIS, THURLING, 2001 

3.5.6.2 Primatas: metodologias específicas (espécies nativas e/ou 
interferência em vegetação em regeneração média-avançada)? 

CETESB, 2014 

3.5.7.1 Avifauna: levantamentos qualitativos para diagnósticos rápidos? 
Métodos coerentes de forma adequada? 

DEVELEY, 2009; GIBBONS, GREGORY, 2006 

3.5.7.2 Avifauna: métodos quantitativos coerentes de forma adequada? CULLEN JR., RUDRAN, 2009; DEVELEY, 2009; 
GIBBONS, GREGORY, 2006; MORRIS, THURLING, 2001 

3.6 Análise dos métodos - 

3.6.1 Foi dada ênfase a levantamentos que esclareçam sobre os 
principais impactos ou sobre questões controversas? 

SÁNCHEZ, 2008 

3.6.2 Foram combinados métodos complementares? SILVEIRA et al., 2010 

3.6.3 Apresentou balanço entre dados qualitativos e quantitativos? JNCC, 2010; GLASSON, THERIVEL, CHADWICK, 2005; 
MORRIS, EMBERTON, 2001 

3.6.4 Apresentou um balanço entre análise documental e material de 
campo? 

SNH, 2013; SÁNCHEZ, 2008; MORRIS, THERIVEL, 2001 

D
oc

um
en

ta
çã

o 4.1 Apresentou registros fotográficos da área com coordenadas 
geográficas e mapas de maneira suficiente? 

CETESB, 2014 

4.2 Dados secundários - 

4.2.1 Foram citadas as fontes? Dados atualizados? SNH, 2013; MORRIS, THERIVEL, 2001; IBAMA, 1995; 
LEE, COLLEY, 1992 

4.2.2 Mapas de áreas prioritárias, de vegetação e inventários 
florestais? 

CETESB, 2014 

O
bj

et
iv

id
ad

e 

5.1 

O diagnóstico traz uma completa descrição e análise dos 
recursos ambientais e suas interações? Considera a natureza 
complexa e dinâmica dos sistemas ecológicos? Foram feitas 
análises sistêmicas, integradas, que consideram processos 

ecológicos, paisagens e inter-relações? 

SNH, 2013; ALMEIDA, 2010; AUSDEN, 2007; GLASSON, 
THERIVEL, CHADWICK, 2005; MPF, 2004; MORRIS, 

EMBERTON, 2001; IBAMA, 1995; BRASIL, 1986 

5.2 Completa interpretação e análise dos dados? Resultados 
completos e articulados? 

SNH, 2013; DEVELEY, 2009; GLASSON, THERIVEL, 
CHADWICK, 2005; MORRIS, THERIVEL, 2001; 

SCHINDLER, 1976 

5.3 Apresenta as fragilidades e potencialidades da área? Permite a 
classificação da área segundo o grau de vulnerabilidade? 

OLIVEIRA, MONTAÑO, SOUZA, 2009; MORRIS, 
THERIVEL, 2001; IBAMA, 1995 

5.4 Interpretou prováveis incertezas, limitações, falta de dados e erro 
amostral? 

SNH, 2013; FERRAZ, 2012; GREENWOOD, ROBINSON, 
2006a; SUTHERLAND, 2006; GLASSON, THERIVEL, 
CHADWICK, 2005; SLOOTWEG, KOLHOFF, 2003; 
MORRIS, THURLING, 2001; LEE, COLLEY, 1992 

5.5 
Compreendeu possíveis mudanças ambientais na ausência da 

implementação do projeto? Consultou políticas e planos de uso 
do solo para ajudar na interpretação dessas tendências? 

SNH, 2013; GLASSON, THERIVEL, CHADWICK, 2005; 
MORRIS, EMBERTON, 2001; IBAMA, 1995; LEE, 

COLLEY, 1992 

5.6 Foram evitadas informações supérfluas ou irrelevantes para a 
tomada de decisões? 

SÁNCHEZ, 2008 

C
on

si
st

ên
ci

a 6.1 As informações atendem às demandas do TR? SÁNCHEZ, 2008 

6.2 Os dados e análises extrapolam os TRs e a legislação? SÁNCHEZ, 2008; IBAMA, 1995 

6.3 Os estudos foram realizados por profissionais legalmente 
habilitados e especialistas? 

SNH, 2013; SILVEIRA et al., 2010; BRASIL, 1997 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 A lista de verificação foi, então, testada para os 20 diagnósticos apresentados na 
metodologia (Tabela 2), sendo que cada um dos 47 critérios da tabela 3 foi avaliado conforme 
a escala de Lee e Colley (1992) (Tabela 1). Para todas as análises foram utilizados os mesmos 
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critérios de avaliação (Tabela 3), o que, segundo Sánchez (2008), reduz a subjetividade da 
revisão e, além disso, cabe ressaltar que todos os diagnósticos foram avaliados pela mesma 
pessoa, sob condições e procedimentos semelhantes. 

Cálculos das médias dos conceitos não dizem nada a respeito da qualidade dos estudos, 
uma vez que insuficiências e inadequações podem ser cruciais para desqualificar o diagnóstico, 
mesmo quando na média ele é encarado como aceitável. Dessa forma, foi feita uma breve 
discussão a partir dos tópicos de destaque que puderam ser identificados pela ferramenta 
elaborada. Foi dada ênfase aos aspectos que apresentaram lacunas na amostra teste, buscando-
se levantar elementos de discussão sobre o quanto aspectos insatisfatórios podem resultar em 
diagnósticos inaceitáveis do ponto de vista científico. A tabela 4 apresenta um recorte desses 
resultados, apontando itens relevantes para a discussão. 

Tabela 4. Síntese dos resultados dos conceitos (A-F) atribuídos para cada um dos 20 diagnósticos para 
alguns itens relevantes para a discussão. 

Item\EIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1.1 B B A A B B A B B A B A A B B B A B C C 

2.1.1 B B E A B B B C B A B B C C C B B B C C 
2.3.1 A B C A B A A B A A D A A C A A A A A A 
3.4.2 F D C E F B C F E B F C E D F C E C D F 
4.1 C C A C B B B C B A B A B D C N/A B B B B 

4.2.1 C C B A B B B C B B B A B B B A B A B B 
5.1 D D C B C C C D B B D B C C C C C B C B 
5.2 D D B B C B B C B B D A C C C A B B C C 
5.4 E D B B C C D D C D D C C D D B D C F D 
5.5 E E E F F F F F F E F F F F F F F F F F 
6.1 D - C - - C - C C B E B C D C B C B C C 
6.2 F - F - - C - F F B F B F F F C C F C F 
6.3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Fonte: elaborada pelos autores. 
Apesar da vasta literatura sobre proposições de diagnóstico, foi observado que faltam 

regulamentações específicas para sua realização, o que permite que esses estudos sejam 
conduzidos de maneira pouco científica. Os estudos foram realizados por profissionais 
legalmente habilitados (item 6.3) e, no geral, apresentaram planejamento e objetivos (item 1.1) 
e atenderam às demandas dos TRs (item 6.1), determinando áreas importantes (item 2.1.1), 
identificando as espécies presentes (item 2.3.1), apresentando mapas georreferenciados (item 
4.1) e utilizando dados secundários consistentes (item 4.2.1) (Tabela 4). Porém, critérios como 
tempo suficiente e sazonalidade (item 3.4.2), análises sistêmicas e integrativas (item 5.1), 
interpretação de limitações (item 5.4) e análises de tendências na ausência do projeto (item 5.5) 
foram classificados como insatisfatórios (Tabela 4). Os diagnósticos parecem justificar 
formalmente a implantação de empreendimentos que, na prática, foram decididos previamente. 

Do ponto de vista científico, é necessário que se considere sazonalidade (CETESB, 
2014; SNH, 2013; ALMEIDA, 2010; SILVEIRA et al., 2010; DEVELEY, 2009; GLASSON, 
THERIVEL, CHADWICK, 2005; SCHINDLER, 1976), ciclo hidrológico (MPF, 2004) e 
padrões migratórios para levantamentos que visam à caracterização fidedigna de uma área, sem 
subamostragens e incertezas que prejudiquem seu papel. Contudo, essa questão não é exigida 
em grande parte dos TRs e acredita-se que o tempo disponível para esses levantamentos é 
insuficiente para uma amostragem mais próxima da realidade. Além disso, não há incentivos, 
nem condições técnicas – temporais e de informações –, para que os estudos extrapolem o que 
é exigido nos TRs (item 6.2), o que permite insuficiências e análises pouco profundas dos dados 
coletados. Apesar da apresentação dos resultados ter sido bem avaliada (item 5.2), suas análises 
e conclusões ficam comprometidas pela escassa consideração de detecção imperfeita, 
limitações e falta de dados (item 5.4), não se sabendo, ao fim da leitura do diagnóstico, qual o 
nível de confiabilidade do estudo ali apresentado. 

Cabe observar, ainda, que os quesitos relativos à objetividade dos estudos oscilaram 
muito, sendo raras as análises sistêmicas e integrativas (item 5.1), muito provavelmente devido 
à contratação de especialistas para os levantamentos de cada grupo a ser amostrado, sem que 
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haja conclusões abrangentes em alguns casos, uma vez que os estudos e análises ocorrem de 
maneira segmentada. Os critérios incorporados à categoria “objetividade” muitas vezes não 
estão explícitos nos TRs, deixando margem para que essas análises sejam realizadas de diversas 
maneiras, e possibilitando a existência de lacunas para a consideração de processos, paisagens 
e sistemas integrativos. 

Por fim, os diagnósticos não descrevem nem discutem possíveis mudanças ambientais 
na ausência de implementação do projeto, ou tendências ambientais por questões biológicas e 
antrópicas já presentes na área de estudo (item 5.5). Tal aspecto corrobora com a impressão de 
que os diagnósticos não cumprem seu papel como influenciador da tomada de decisões, sendo 
realizados muito mais com propósito de cumprir uma exigência e justificar legalmente a 
implantação de empreendimentos de desenvolvimento econômico. 

Vale ressaltar que essas interpretações são parciais, uma vez que o presente estudo teve 
o propósito central de testar a funcionalidade da lista de verificação e analisar o quanto essa 
ferramenta possibilita a identificação de tópicos relevantes para a discussão da qualidade dos 
diagnósticos bióticos no contexto da efetividade da AIA e do EIA. Assim, as impressões 
relatadas na presente discussão podem sofrer alterações com a aplicação da lista em uma 
amostra maior de diagnósticos, além de que discussões mais profundas e embasadas são 
possibilitadas pelo levantamento de elementos aqui apresentado. Ainda, a amostra dos EIAs 
aqui analisada não foi triada conforme o resultado de análise junto ao órgão ambiental 
competente. Isso porque essa informação depende de solicitações de vistas aos processos, um 
a um, uma vez que as conclusões das análises dos EIAs não são informações sistematizadas. 
Dessa forma, o critério “aprovado” ou “não aprovado” não foi considerado no presente trabalho, 
porém ressalta-se que é uma importante variável de análise para a aplicação da lista de 
verificação proposta, pois possibilita maior robustez e significado à avaliação. 

A aplicação da lista de verificação cumpriu com seu objetivo de identificar aspectos 
relevantes para a qualidade dos diagnósticos bióticos de EIA; porém, notou-se uma necessidade 
dessa lista inicial ser ajustada, de modo a possibilitar uma aplicação mais eficiente e objetiva. 
Sugere-se o agrupamento e a reconstrução de alguns critérios, para que haja uma redução do 
número de variáveis de análise, possibilitando maior eficiência sem que os objetivos sejam 
prejudicados. Observou-se, pelos resultados deste trabalho, que os critérios de maior relevância 
para discussão foram aqueles referentes às categorias objetividade e consistência, que 
contemplam as interpretações dos conteúdos dos diagnósticos, não apenas o que foi ou deixou 
de ser apresentado. Além desses, os critérios relacionados à amostragem também foram cruciais 
para a discussão sobre a qualidade do diagnóstico, uma vez que representam a confiabilidade 
dos estudos analisados. 
CONCLUSÃO 

O presente estudo permite concluir que a aplicação da lista de verificação cumpriu com 
sua expectativa, possibilitando o levantamento e a identificação dos elementos críticos dos 
diagnósticos bióticos de EIA da amostra testada, e uma consequente discussão sobre os critérios 
que podem determinar a qualidade desses estudos. Ao mesmo tempo, observa-se uma 
necessidade de se refinar a lista de verificação, de modo que se torne uma ferramenta mais 
objetiva e eficiente, aprimoramento que será possível a partir dos ajustes vislumbrados pelos 
resultados da presente análise teste. 

Uma avaliação da qualidade dos diagnósticos bióticos de EIA, então, pode ser 
viabilizada pela utilização da presente ferramenta, permitindo uma discussão a respeito de 
aspectos metodológicos, técnicos, de sistematização, de responsabilidades e de atribuições 
dessa etapa do EIA, oportunizando a discussão dos motivos das qualidades e das insuficiências 
do diagnóstico de biodiversidade e, assim, proporcionando reflexões acerca de possíveis 
melhorias dessa etapa para a efetividade do licenciamento ambiental. 
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RESUMO 
 A Avaliação de Impacto (AI) é uma ferramenta com potencial reconhecido para 
assegurar a proteção da biodiversidade, e limitações quanto à aplicação efetiva desta pode 
trazer consequências negativas para o ecossistema como um todo. Estudos sobre a integração 
da biodiversidade na AI tem possibilitado um avanço neste campo, e sistemas de orientações 
ou diretrizes tem sido considerados eficientes na busca de bons resultados do uso desta 
ferramenta. No Brasil, onde existem limitações quanto à efetividade das avaliações de 
impacto, uma análise das boas práticas preconizadas no cenário internacional para a inserção 
da biodiversidade na AI revela-se importante na busca por melhores resultados desta 
ferramenta. Nesse sentido, o presente trabalho buscou levantar documentos e artigos 
internacionais que contivessem diretrizes de orientação para a inserção da biodiversidade na 
AI. Foi observado que a maior parte das orientações se referem a etapa de estudo dos 
impactos, e nesta, muitas orientações retratam da importância de se analisar a diversidade 
genética, de espécies e dos ecossistemas igualmente, e as interações entre essas três esferas. 
Por outro lado, o efeito das mudanças climáticas na biodiversidade foi pouco tratado como 
necessidade de inclusão na AI, indo na contramão da importância que isso tem tido em 
estudos sobre o cenário futuro da biodiversidade mundial.  
Palavras-chave: Biodiversidade, Avaliação de Impacto, Boas práticas. 
 
ABSTRACT 
 Impact Assessment (IA) is recognized to have a great potential to ensure biodiversity 
protection and limitations to an effective application may have negative consequences for the 
ecosystem as a whole. Progress in this field was made by researches on integrating 
biodiversity in IA, and guidance systems or guidelines have been found to be effective in this 
tool’s results. There are limitations on effectiveness of impact assessments in Brazil and a 
review of international good practices in including biodiversity in IA may be important to 
reach for better results. The present study sought to raise international documents and articles 
that contained guidelines for biodiversity inclusion in IA. We found that most part of the 
guidelines referred to Impact Appraisal step, where many guidelines highlight the importance 
in including information about genetic diversity, species and ecosystems in the assessment, 
and interactions between these three also have to be analysed. On the other hand, the need to 
include climate change’s effect on biodiversity was little mentioned, going against the 
importance given by many studies on future scenarios for global biodiversity. 
Key-words: Biodiversity, Impact Assessment, Best practices. 
 
INTRODUÇÃO 
 O funcionamento dos ecossistemas depende muito da biodiversidade que os compõe e 
deste modo as alterações nos padrões de biodiversidade que resultem em diminuição do 
número de espécies em um determinado ecossistema ou, de modo mais intenso, extinção de 
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espécies, afetam significativamente os ecossistemas. Apesar da extinção das espécies ser um 
processo natural, a perda de biodiversidade atingiu recentemente uma taxa de aceleração que 
não foi vista desde a última extinção global em massa (ROCKSTRÖM et al., 2009, 
BARNOSKY et al., 2011). 
 A Convenção sobre a Diversidade Biológica – CBD - reconhece a Avaliação de 
Impacto - AI - como uma ferramenta importante para a proteção da biodiversidade. A 
Avaliação de Impacto apresenta oportunidade para assegurar que questões relativas à 
biodiversidade sejam levadas em conta no processo de tomada de decisão (IAIA, 2005). A 
prática da avaliação de impactos voltada para a integração da biodiversidade tem progredido 
(IAIA, 2005) e é objeto de interesse crescente na literatura (BYRON; TREWEEK, 2005; 
TREWEEK et al., 2005; SLOOTWEG et al, 2006; BROWNLIE et al., 2013).  
 No caso brasileiro, a falta de orientação para integração da biodiversidade às AI 
implica em uma lacuna que dificulta a aplicação efetiva de seus instrumentos. Neste mesmo 
sentido, muitos trabalhos tem encontrado deficiências no diagnóstico da biodiversidade de 
Estudos de Impacto Ambiental – EIAs - (SILVEIRA,  2006; MPF,  2004; ZANZINI,  2001). 
Deste modo, orientações ou diretrizes alinhadas com os princípios internacionais de boas 
práticas constituem mecanismos importantes para permitir a inserção da biodiversidade na AI 
(IAIA, 2005), e, consequentemente, uma avaliação de impacto adequada. 
 Neste sentido, o presente trabalho buscou fazer um levantamento das boas práticas 
preconizadas no cenário internacional para a inclusão da questão da biodiversidade na 
Avaliação de Impacto, como base para futuros estudos na busca de uma maior consideração 
da biodiversidade na Avaliação de Impacto no Brasil. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 Para a consecução do objetivo proposto, foram primeiramente levantados artigos de 
periódicos na plataforma Scopus, que contivessem “Biodiversity”, “Environmental Impact 
Assessment” e/ou “Strategic Environmental Assessment” no título, resumo ou palavras-
chave. Em seguida, foram levantados documentos de convenções internacionais de 
conservação da biodiversidade e de avaliação de impacto, e guias de agências internacionais 
que contivessem as palavras “Biodiversity”, “Environmental Impact Assessment” e/ou 
“Strategic Environmental Assessment” dentre as principais agências ou convenções 
internacionais. 

Os documentos localizados que continham diretrizes para a inserção da 
biodiversidade na Avaliação de Impacto foram, então, analisados em relação às práticas 
preconizadas. Tais práticas foram agrupadas conforme as etapas da AI: screening, scoping, 
estudo dos impactos, mitigação, revisão, decisão e acompanhamento, bem como as práticas 
que seriam concorrentes a todas as etapas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A busca realizada resultou em 7 artigos de periódicos e 7 documentos que continham 
diretrizes e/ou orientações para a inclusão da biodiversidade na Avaliação de Impacto. Foram 
encontradas 79 diretrizes, sintetizadas na Tabela 1, de acordo com a etapa da AI em que elas 
devem ser inseridas. As diretrizes que não tinham uma etapa da AI específica a serem 
consideradas, pois é aconselhado que sejam consideradas em todas elas, foram agrupadas em 
uma seção “Em todas as etapas”. As principais orientações dadas estão descritas a seguir. 
 Screening. Nesta etapa, as diretrizes orientam que deve-se determinar que há 
potencial risco significativo na biodiversidade caso os efeitos superem limites estabelecidos, 
ou sejam opostos àqueles buscados por estratégias nacionais de conservação, convenções 
internacionais, e caso espécies protegidas ou ameaçadas de extinção possam ser afetadas.  
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 Scoping. Diretrizes para esta etapa indicam a necessidade de se fazer uma análise 
detalhada e de confiança, principalmente. Deve-se indentificar as alterações possíveis, a 
amplitude delas, os causadores, e se estas influenciarão funções importantes no ecossistema.  
 Estudo dos impactos. A maior parte das diretrizes pertence à esta etapa. Elas tratam 
da necessidade de evitar impactos principalmente em espécies, habitats ou ecossistemas 
ameaçados, ou aqueles que poderão ser afetados de forma significativa pelas ações. Ainda, 
dão ênfase à necessidade de se analisar não somente a variabilidade de espécies, mas também 
a variabilidade genética e de ecossistemas, e as trocas existentes inter e intraespecíficas, que 
são de grande importância para o equilíbrio ecossistêmico e podem ser, por vezes, deixadas 
de lado. Essa necessidade decorre do fato do funcionamento dos ecossistemas variar muito de 
acordo com as características dos organismos presentes e a distribuição e abundância destes 
no espaço e no tempo (CHAPIN et al., 2000; BRASIL, 2002). O estudo dos efeitos indiretos 
e cumulativos também deve ocorrer. 
 Mitigação. Nesta etapa, orienta-se principalmente que deve-se buscar evitar, reduzir, 
e apenas em último caso, mitigar os impactos na biodiversidade. Esta mitigação deve garantir 
que a biodiversidade seja restaurada ou protegida, e que esta perdure no tempo. 
 Revisão. Uma única orientação foi encontrada, tratando da necessidade de se 
envolver especialistas da área nesta etapa. 
 Decisão. Na etapa de decisão, orientações sugerem que seja buscado um cenário 
equilibrado, com ganhos para todas as esferas. O princípio da precaução é citado diversas 
vezes, assim como a necessidade de haver perda líquida zero de biodiversidade.  
 Acompanhamento. O acompanhamento deverá ter metas claras e se manter 
preparado para respostas imediatas, podendo assim assegurar que a mitigação está ocorrendo. 
 Em todas as etapas. As diretrizes que são consideradas aplicáveis à todas as etapas 
são mais gerais, e orientam que se busque evitar a perda da biodiversidade, e, se possível, que 
esta seja aprimorada. Orienta-se também que em todas as etapas haja um foco participativo e 
que o ecossistema como um todo seja levado em conta, ao invés de apenas as espécies 
isoladamente. 
 De maneira geral, não foram encontradas informações sobre orientações a serem 
seguidas prioritariamente, não havendo também, em nenhum documento, uma classificação 
de orientações de maior à menor importância. Foram encontrados somente dois documentos 
abordando a necessidade de se inserir a questão das mudanças climáticas nas etapas da 
Avaliação de Impacto. As mudanças climáticas vem se tornando um fator cada vez mais 
importante de mudança na biodiversidade neste século (SALA et al., 2000). O tempo dos 
eventos nos ciclos de vida das espécies deve ser alterado, a distribuição das espécies deve 
mudar radicalmente, as redes tróficas serão afetadas e o funcionamento do ecossistema pode 
ser severamente prejudicado (BELLARD et al., 2012; CAHILL et al., 2013). Assim, a 
inclusão do cenário esperado de mudanças do clima nas orientações para a AI aparece como 
uma questão de grande relevância, porém ainda pouco explorado. 
 
CONCLUSÃO 
 As diretrizes para inserção da biodiversidade na Avaliação de Impacto ocorrem 
principalmente na fase de estudo dos impactos, e muitas delas revelam a necessidade de se 
tratar das 3 esferas da biodiversidade (genética, espécie, ecossistema) e a necessidade de se 
assegurar que as interações intra e interespecíficas sejam verificadas, devido à grande 
importância destas para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas.  
 A reduzida quantidade de documentos orientando a inserção dos efeitos das mudanças 
climáticas na biodiversidade, tido como principal causador das extinções observadas neste 
século, também evidencia uma lacuna quanto à integração dessa questão na AI. Ainda que 
seja perceptível um número cada vez maior de publicações a respeito do efeito das mudanças 
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climáticas sobre a biodiversidade, que incluem possíveis extinções ou até mesmo uma nova 
extinção em massa, o conjunto de documentos e trabalhos científicos analisados no presente 
trabalho ainda não reflete esta importância, devendo ser objeto de futuras investigações.  
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Tabela 1 – Lista de diretrizes que orientam para a inclusão da biodiversidade na AI. 

Etapas 
da AI 

Diretrizes para a inserção da biodiversidade na Avaliação de Impacto 
presentes em documentos e guias internacionais 

Diretrizes para a inserção da biodiversidade na Avaliação de Impacto 
presentes na literatura internacional 

Sc
re

en
in

g 

- Integrar com o desenvolvimento da Estratégia Nacional de 
Biodiversidade e o seu Plano de Ação Nacional de Biodiversidade para 
identificar prioridades e metas de conservação 1 
- Desenvolver um mapa indicando os valores importantes da 
biodiversidade e dos ecossistemas no local 1, 2 
- Evidenciar se o local é usado por espécies protegidas 3 
- Considerar objetivos internacionais, nacionais e regionais de conservação 
da biodiversidade 3  
- Analisar como o ecossistema pode mudar no futuro com ou sem a PPP 
ou o projeto 4, 5 

- Indicar os valores da biodiversidade e dos ecossistemas no local 8 
- Identificar se existem espécies do local listadas na Red List da IUCN 9 

- Identificar como que a sociedade está relacionada com a biodiversdade 
do local 10 
- Estabelecer normas e limite de alterações aceitável em um recurso, 
população ou ecossistema para poder posteriormente identificar se a 
atividade utlrapassa-o 11. 
- Identificar se o ecossistema será completamente separado 11 
- Listar as sub-atividades relacionadas à PPP ou projeto em questão 12   
 

Sc
op

in
g 

- Evidenciar ecossistemas suscetíveis de terem alterações na 
biodiversidade 2  
- Identificar causadores de mudanças 2  
- Determinar influência no tempo e no espaço 2 
- Definir os impactos na composição, estrutura ou processos-chave 2 
- Determinar a área de estudo mais ampla do que a área da PPP ou do 
projeto 3 
- Descrever detalhadamente a biodiversidade de áreas passíveis de serem 
significantemente afetadas 3 
- Usar informações de confiança sobre a biodiversidade 3 
- Envolver ONGs e o público 3 
- Promover encontros e worshops 3 
- Identificar problemas-chave para a biodiversidade 3 
- Identificar oportunidades para aumentar a conectividade entre hotspots 
de biodiversidade 3 

- Criar uma base de dados para o local 8 

- Identificar causadores de mudanças 11 
- Relacionar os efeitos na biodiversidade com os efeitos na sociedade 10  
- Determinar influência no tempo e no espaço 11 
- Determinar quais funções serão alteradas significantemente 11 
- Prover informações sobre a severidade dos impactos 11 
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Es
tu

do
 d

os
 im

pa
ct

os
 

- Analisar os impactos nos diferentes níveis:  gene, espécie, ecossistema 1  
- Buscar soluções alternativas que minimizem a perda de biodiversidade 1 
- Considerar as inter-relações entre flora, fauna, solo, água, ar, fatores 
climáticos e paisagem 3 
- Se ater a efeitos indiretos e cumulativos 3 
- Considerar os impactos dos scenarios de mudanças climáticas na 
biodiversidade 4, 5 
- Avaliar os efeitos cumulativos na biodiversidade 4, 5 

- Garantir que processos-chave na manutenção do equilíbrio do ecosistema 
continuem, assegurando que:  
  a) As funções ecológicas das espécies serão possíveis; 
  b) A troca de material genético entre populações será possível; 
  c) As interações entre espécies ocorrerão 6 
- Garantir a competição intraespecífica 6 
- Permitir que mecanismos de regulação, como predação, herbivorismo e 
parasitismo ocorram 6 
- Incluir na análise a cadeia de ecosistemas cujas espécies migratórias 
visitam 7 
 

- Determinar os efeitos cumulativos na biodiversidade 8 
- Analisar os impactos nos diferentes níveis:  gene, espécie, ecossistema 
8, 13 
- Analisar efeitos em espécies presentes na Red List da IUCN 9 
- Criar uma Red List local com o conhecimento da área 9 
- Analisar o impacto de extinções locais na população nacional ou 
regional da espécie 9 
- Determinar os impactos na biodiversidade das mudanças sociais que 
ocorrerão 10 
- Comparar com a “alternativa zero”,  que ocorreria caso o PPP ou 
projeto não ocorresse 11  
- Identificar os efeitos das mudanças biofísicas na biodiversidade 12 
- Relacionar os benefícios para a biodiversidade com os benefícios 
decorrentes para a população podendo ser por valoração econômica 14 
- Buscar medir perdas e ganhos quantitativamente 14 
 

M
iti

ga
çã

o 

- Discutir alternativas para evitar ou minimizar os impactos negativos na 
biodiversidade 1 
- Usar a mitigação para restaurar recursos da biodiversidade 1 
- Evitar impactos onde é possível, reduzí-los quando não é possível, e 
compensar por qualquer impacto remanecente 1, 3 

- Ter um plano de mitigação anteriormente aos impactos adversos na 
biodiversidade 3 
- Garantir que onde os recursos biológicos serão usados, que sejam usados 
sustentavelmente 3 

- Garantir que a biodiversidade está protegida e reforçada no interior 3 
- Evitar efeitos adversos antes de considerar a mitigação 4, 5 
 

- Assegurar que os benefícios para a biodiversidade progridirão por um 
longo tempo 14 
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R
ev

i-
sã

o - Envolver especialistas da área 1, 2  

D
ec

is
ão

 

- Evitar colocar objetivos para conservação contra objetivos para 
desenvolvimento 1 
- Equilibrar conservação com uso sustentável 1 
- Evitar riscos para espécies, habitats e ecossistemas únicos, endêmicos, 
ameaçados ou em declínio, para espécies de alto valor cultural para a 
sociedade e para ecossistemas que provêem importantes serviços 1 

- Perda líquida zero de biodiversidade 1, 3  
- Aplicar o princípio da precaução 1, 3 
- Procurar ganhos para todas as esferas 3 
- Assegurar que os recursos não renováveis sejam usados com sabedoria 3 
- Promover o “planejamento positivo” para a biodiversidade 3 

 

- Aplicar o princípio da precaução 13 

- Perda líquida zero de biodiversidade 13, 14 
- Aproximar conservação e desenvolvimento 14 
 

A
co

m
pa

nh
a-

m
en

to
 

- Assegurar que a mitigação está sendo implementada corretamente 1 
- Se manter preparado para respostas imediatas caso ocorram prejuízos à 
biodiversidade 1 
- Monitorar os efeitos significativos e o gerenciamento da adaptação 4, 5 

- Estabelecer metas claras 6 

 

Em
 to

da
s a

s e
ta

pa
s 

- Evitar perda irreversível da biodiversidade 1 
- Buscar aprimorar a biodiversidade 1 
- Compensar perdas inevitáveis provendo valores biológicos semelhantes 
ou substitutos 1 
- Assegurar o compartilhamento equitável intra e inter-geracional 1 
- Buscar o uso sustentável da biodiversidade 1 
- Ter um foco participativo 1 

- Ter um foco ecossistêmico 1, 3 
 

 

1 IAIA (2005), 2 CBD (2006), 3 CCW et al (2004), 4EUROPEAN COMMISSION (2013a), 5EUROPEAN COMMISSION (2013b), 6 CBD (2002), 7 RAMSAR (2008), 8 WEGNER et al (2005), 9 MEYNELL (2015), 10 
IVES et al (2015), 11SLOOTWEG & KOLHOFF (2003), 12SLOOTWEG (2005), 13TREWEEK ET AL (2005), 14 RAJVANSHI et al (2011). 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem como foco os Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS). Estes Planos se apresentam como instrumento de planejamento 
dos municípios para a gestão dos resíduos sólidos, tendo assim grande importância na tomada 
de decisão do poder municipal. De acordo com a PNRS, os PMGIRS devem ser elaborados 
visando um horizonte de planejamento de 20 anos com revisões periódicas a pelo menos 4 anos 
sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos. Além disso, a apresentação deste 
instrumento é uma condição fundamental para que os municípios continuem tendo acesso a 
recursos da União destinados ao setor municipal de resíduos sólidos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei n° 12.305/2010), regulamentada 
pelo Decreto n° 7.404/2010 se apresenta como grande marco regulatório e busca suprir a lacuna 
existente na legislação federal, além de pautar as decisões nas esferas públicas e privadas para 
solucionar problemas ambientais e sociais da gestão dos resíduos sólidos. Nesse sentido, para 
alcançar seus objetivos, a PNRS conta com importantes instrumentos, a saber: 

Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:  
I - os planos de resíduos sólidos; II - os inventários e o sistema declaratório anual de 
resíduos sólidos; III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras 
ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos; IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis; V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 
VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias 
de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos; VII - a pesquisa científica e tecnológica; VIII - 
a educação ambiental; IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; X - o Fundo 
Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico; XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
Sólidos (Sinir); XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico 
(Sinisa); XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; XIV - 
os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos 
sólidos urbanos; XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; 
XVI - os acordos setoriais; XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional 
de Meio Ambiente, entre eles: a) os padrões de qualidade ambiental; b) o Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais; c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; d) a avaliação de impactos ambientais; e) o Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); f) o licenciamento e a revisão de 
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atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; XVIII - os termos de compromisso 
e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou 
de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das 
escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. 

A PNRS apresenta ainda um conteúdo mínimo para os PMGIRS nos quais se destacam: 
o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados, contendo a origem, o volume, a 
caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; o 
prognóstico, que representa a estimativa de geração ao longo dos próximos 20 anos; as ações 
de melhoria para a correta gestão dos resíduos sólidos gerados no município, seguido por um 
planos de metas em que cada ação possuirá uma meta a ser atingida; e os investimentos 
necessários para cada ação de melhoria a ser tomada. 

No processo de elaboração dos Planos, ressalta-se a importância do estabelecimento de 
indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos de modo a facilitar a elaboração e criar uma base para a 
comparação entre a gestão dos municípios. 

De acordo com Veiga (2014), os indicadores são importantes no contexto dos Planos 
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos por possibilitarem o levantamento de 
dados para elaboração, implantação e acompanhamento dos mesmos. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um panorama da situação atual dos 
processos de elaboração dos PMGIRS na área de estudo, bem como propor indicadores de 
desempenho operacional a ser implementados nos municípios.  

Assim, busca-se por meio de um diagnóstico analisar o cumprimento da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, enquanto que a avaliação e sugestão de indicadores operacionais 
busca analisar e melhorar a gestão integrada de resíduos sólidos em cada município para a 
elaboração dos seus respectivos PMGIRS. 

 
METODOLOGIA 
O presente trabalho utiliza como área de estudo a bacia hidrográfica do Tietê/Jacaré, 

correspondente à 13ª Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI-13), 
localizada na porção central do Estado de São Paulo, com área de 11.779 km² (Figura 1). De 
acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2000), 34 municípios possuem sede 
administrativa na UGRHI-13 – Agudos, Araraquara, Arealva, Areiópolis, Bariri, Barra Bonita, 
Bauru, Boa Esperança do Sul, Bocaina, Boracéia, Borebi, Brotas, Dois Córregos, Dourado, 
Gavião Peixoto, Iacanga, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê, Nova Europa, 
Pederneiras, Ribeirão Bonito, São Carlos, São Manuel, Tabatinga, Torrinha, e Trabiju. Outros 
três municípios possuem parte de seus territórios na UGRHI, a saber: Analândia, Matão, e São 
Pedro (LOPES, 2007). Sendo assim, são considerados para este estudo os 37 municípios. 
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Figura 1 – Localização da UGRHI-13 

Fonte: Adaptado de Lopes (2007) 

Para levantar a situação atual dos PMGIRS nos municípios da UGRHI-13 foi feito um 
levantamento bibliográfico, destacando-se o recente estudo do Conselho Nacional dos 
Municípios (CNM), denominado “observatório dos lixões” (2015), que dentre outros aspectos 
relacionados à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos municipais, apresenta um 
mapeamento dos municípios que possuem o PMGIRS. 

Desta forma, foi feito um levantamento na plataforma “Observatório dos Lixões” 
(CNM, 2015) para primeira triagem de municípios. Os municípios da UGRHI-13 foram 
divididos em: os que possuem Plano; os que não possuem Plano; e aqueles cujos Planos estão 
em processo de elaboração. 

Posteriormente escolheram-se alguns indicadores de desempenho operacional dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos propostos para serem 
levados em consideração na elaboração dos Planos dos municípios que ainda não o possuem. 

 Os indicadores escolhidos deverão ser analisados para todos os resíduos 
separados por origem, presentes no Art. 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (resíduos 
domiciliares; de serviço de saúde; da construção civil; industriais; dos serviços públicos de 
saneamento; agrossilvopastoris; dos serviços de transporte; de mineração).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 1 apresenta a situação dos municípios pertencentes à UGRHI-13 no que 

concerne a elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A 
sistematização dos dados obtidos pela plataforma “observatório dos lixões”. 
 

Tabela 1 – Cenário da elaboração dos PMGIRS na UGRHI-13 
Possuem PMGIRS  Não Possuem PMGIRS PMGIRS em Elaboração Não Informado 

Agudos Bocaina Areiópolis Bauru 

Araraquara Borebi Barra Bonita Boa Esperança do 
Sul 

Arealva Dois Córregos Brotas Igaraçu do Tietê 
Bariri Ibaté Dourado Jaú 

Boracéia Itaju Itirapina Pederneiras 
Gavião Peixoto Analândia Mineiros do Tietê   

Iacanga São Pedro Nova Europa   
Ibitinga  Ribeirão Bonito   
Itapuí  São Carlos   

Lençóis Paulista  Tabatinga   
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Macatuba  Trabiju   
São Manuel  Matão   

Torrinha    
Totais 

Possuem PMGIRS  Não Possuem PMGIRS PMGIRS em Elaboração Não Informado 
13 7 12 5 

Fonte: CNM (2015) 
 
 Observando-se a Tabela 1, nota-se que apenas 13 (treze) dos municípios possuem 
PMGIRS e que 7 (sete) não possuem. Nota-se também, um número significativo (cinco) de 
municípios que não informaram tal dado.  

Um dos indicadores a ser analisado será o Índice de Gestão de Resíduos (IGR), 
desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo que analisa 
quantitativamente quatro eixos temáticos: instrumentos para a política de resíduos 
sólidos; programas ou ações municipais; coleta e triagem; tratamento e disposição final de 
resíduos domiciliares, da construção civil, dos serviços de saúde, além de aspectos relacionados 
à coleta seletiva. 

A Secretaria de Meio Ambiente do Estado aplica um questionário contendo 30 questões 
sobre os temas já citados em cada município e em cada ano recebe mais participações, tendo a 
participação em 2010 (Relatório divulgado em 2011) de 437 municípios; em 2011 de 489; e em 
2012, de 506. 

O IGR é calculado por meio da seguinte fórmula:  
IGR = 0,6% IQG + %0,35% IQR + 0,05% IQC 

Onde: IQG é o Índice de Qualidade de Gestão, que agrega todos os indicadores presentes nos 
questionários; IQR é o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, divulgado anualmente no 
Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares pela CETESB; e, IQC é o Índice de 
Qualidade de Usinas de Compostagem, divulgado anualmente no Inventário Estadual de 
Resíduos Sólidos Domiciliares pela CETESB.  

O IGR pode variar de 0 a 10, sendo que as gestões municipais podem ser classificadas 
como: Ineficientes (0<= IGR<= 6,0); Medianas (6,1< =IGR< =8,0); Eficientes (8,1 <= IGR< = 
10,0). 

A Figura 2 apresenta o último resultado divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, com detalhe para a bacia hidrográfica de estudo (UGRHI-13). 

 
Figura 2 – Resultados do IGR do ano de 2012 com detalhe para a UGRHI-13 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2013). 
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Analisando a Figura 2, nota-se que apenas 2 (dois) municípios (Bauru e Araraquara) 
possuíam avaliação do IGR como eficiente, 4 (quatro) municípios com IGR avaliado como 
ineficiente (Bariri, Igaraçu do Tietê, São Manuel e Torrinha), 16 (dezesseis) municípios não 
forneceram dados, e 15 (quinze) avaliados com condições medianas. 

Por fim, com base na literatura disponível e analisando os PMGIRS já existentes, 
sugerem-se alguns indicadores a serem analisados para todos os tipos de resíduos, apresentados 
na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Indicadores propostos para análise dos PMGIRS da UGRHI-13. 

Indicador Fórmula Unidade 

Geração diária per capita (Qtde. resíduos gerados * 1000) / 
(Pop*365) Kg/hab/dia 

Taxa relativa de geração dos resíduos 
(Quantidade do resíduo gerada * 100) / 

quantidade total gerada por todos os 
resíduos 

% 

Índice de atendimento com coleta (Qtde. da população atendida com 
coleta * 100) / População total % 

Custo unitário médio de coleta Despesa envolvida na coleta dos 
resíduos / Qtde coletada pelos agentes  R$/ton 

Índice de lançamento inadequado 
Ocorrências de lançamentos do resíduo 

em locais inadequados / 1000 
habitantes 

Número/1000.hab 

 
 

CONCLUSÃO 
A partir dos dados obtidos, observa-se que 32% dos municípios não tem ou não 

informou a existência de PMGIRS e que 54% dos municípios não participaram da avaliação do 
IGR ou o possuem em condições inadequadas. Esses dados primários já apontam uma 
conclusão preliminar de que a gestão dos resíduos sólidos na Bacia Hidrográfica Tietê/Jacaré 
não se encontra em condições ideais, uma vez que se observa um número expressivo de 
munícipios sem informações. 

Este fato reafirma a importância investigativa da presente pesquisa em busca da 
formulação de um diagnóstico mais próximo da realidade para a UGRHI-13. Neste sentido, 
destaca-se a contribuição do trabalho para um panorama geral do atual cenário da gestão de 
resíduos. 

Além disso, a proposição destes indicadores para serem aplicados nos PMGIRS já 
elaborados na UGRHI-13 se constituirá uma importante ferramenta para o gerenciamento de 
cada tipo de resíduo gerado, e a gestão integrada nos respectivos municípios.  
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INTRODUÇÃO 

Em meio a um período de avanço tecnológico aliado ao crescimento populacional e 
industrial, que modificam o espaço geográfico, diversos problemas ambientais têm se 
amplificado. Dentre estes problemas, a geração de resíduos sólidos merece atenção por ocupar 
extensas áreas para sua destinação e disposição final, e por seu prolongado tempo de 
decomposição, lembrando que o descarte dos resíduos é indesejável próximo às habitações 
devido ao odor produzido e ao risco à saúde pública. Isso torna o tratamento e a destinação 
final ambientalmente correta dos resíduos, um desafio (FRÉSCA, 2007). 

Em nível nacional, para minimizar as consequências sociais, econômicas e ambientais 
recorrentes do inadequado manejo de resíduos sólidos, foi instituída em 2010 a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305/2010), regulamentada pelo Decreto nº 
7.404/2010. Em sua redação, a PNRS defende hábitos de consumo sustentável e apresenta 
instrumentos de incentivo à reciclagem e reutilização dos resíduos. Com isso, a sociedade 
detém o papel principal de colocar em prática esses instrumentos para enfraquecer uma 
cultura consumista, contando ainda com o apoio da Política Nacional de Educação Ambiental 
(Lei nº 9.795/1999), voltada à formação de um pensamento sustentável nos diferentes níveis 
etários e sociais, envolvendo Poder Público, escolas, universidades e empresas.  

A Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP) 
instituída pelo Decreto nº 7.746/2012, tem o papel de propor o estabelecimento de normas e 
regras para a realização de ações sustentáveis na forma de Planos de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS), aplicáveis à Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional 
e empresas estatais dependentes. Tal proposição se dá à Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que no 
uso de sua competência define as regras para a elaboração do PLS através da Instrução 
Normativa (IN) nº 10/2012. Segundo essa Instrução, o PLS é uma ferramenta de planejamento 
que abrange objetivos, responsabilidades, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de 
monitoramento, e avaliação do aprimoramento das ações sustentáveis do órgão ou entidade a 
que se refere. A cartilha de implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública 
(A3P) proposta pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), pode ser tomada como guia na 
estruturação do PLS. Na abordagem feita pela A3P sobre a gestão de resíduos sólidos, são 
propostas campanhas de conscientização do reaproveitamento de materiais para minimizar o 
volume descartado, desenvolver coleta seletiva e destinar corretamente resíduos especiais. 
 Diante dessa exigência legal imposta à Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM), que se tornou Autarquia Federal em 1972 (Decreto nº 70.686/1972), o seu PLS 
encontra-se em fase de implementação – aprovado em maio de 2015 pela Resolução da 
Reitoria nº 10/2015. Nesse documento, a Comissão Gestora do PLS/UFTM destacou os 
pontos fortes e falhos da gestão sustentável na Universidade, que serão revisados 
semestralmente e atualizados anualmente de forma democrática e participativa. Perante a 
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constante preocupação com o descarte de resíduos, o atual resumo trata de uma situação 
prática aplicada: a estruturação do Programa de Gestão de Resíduos, dentre os nove2 que 
integram o PLS/UFTM. Este Programa tem o objetivo de registrar o manejo de resíduos 
sólidos nas atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão da UFTM, permitindo a 
proposição de ações voltadas à geração, coleta, armazenamento e tratamento de resíduos da 
Universidade (UFTM, 2015). 
 
METODOLOGIA 

O Programa de Gestão de Resíduos foi elaborado partindo do levantamento de 
conceitos e regulamentações relacionados à temática – base para a sua divisão em 
subprogramas e definição das etapas seguintes. Com isso, o Plano de Ação seguiu a estrutura: 
Diagnóstico; Objetivo do Programa; Ações propostas; Cronograma de Implementação e 
Matriz de Responsabilidades; Recursos; Riscos e Desafios (UFTM, 2015).  

Adaptada às condições da UFTM, a divisão dos subprogramas, apresentados na Tabela 
1, tomou como respaldo a PNRS para tratar principalmente da coleta seletiva, dos resíduos 
orgânicos, eletroeletrônicos e demais passíveis de logística reversa, e da construção civil. A 
Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 10.004/2004 foi base para o subprograma dos 
resíduos de laboratórios que provêm das atividades de ensino e pesquisa nas áreas de química, 
biologia, física e biomédica da UFTM, divididos em três unidades: Unidade Praça Manoel 
Terra; Centro Educacional (CE) e Univerdecidade – Unidades I e II. Os Resíduos de Serviços 
de Saúde (RSS) que tem origem do Hospital de Clínicas da UFTM, onde atuam docentes e 
discentes dos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde, seguem a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nº 306/2004 e a Resolução Conama nº 358/2005.  

Após essa divisão, seguindo o Plano de Ação proposto, o Diagnóstico voltou-se à 
exposição das atividades desempenhadas pelas UFTM quanto à gestão dos resíduos sólidos 
gerados em suas dependências, o que possibilitou ajuste dos objetivos de cada subprograma 
(Tabela 1). Para o desenvolvimento desse tópico, foram realizadas entrevistas com os 
responsáveis por setores da UFTM, como o de Segurança do Trabalho, Infraestrutura, 
laboratórios e Hospital de Clínicas. Os questionamentos principais foram: (1) Quais os tipos 
de resíduos gerados neste setor? (2) Onde e como estes resíduos são acondicionados e 
descartados? (3) Como se dá o descarte dos resíduos que por suas características apresentam 
necessidade de tratamento especial? (4) Existe alguma atividade (pesquisa/extensão) realizada 
no setor para minimização do volume de resíduos descartado? Dentre outras questões 
necessárias diante das respostas e das peculiaridades de cada setor.  

A partir do elencado de informações levantadas, foram propostas ações sustentáveis na 
UFTM em cada eixo temático, referenciadas em Planos já elaborados, como o do MMA, e nas 
sugestões dos entrevistados na fase do Diagnóstico, visto que conhecem a realidade do setor 
que representam. A montagem do Cronograma de Implementação e Matriz de 
Responsabilidades colocou essas ações como iniciativas ligadas às metas estabelecidas para 
diferentes unidades da UFTM, com prazos de cumprimento de, no mínimo, um ano.  

Diante das características da UFTM, os Recursos previstos para a efetuação das ações 
de cada subprograma são principalmente financeiros e humanos. Em alguns subprogramas, 
como o de resíduos de laboratório, fazem-se necessários recursos tecnológicos. Um exemplo 
deste recurso são equipamentos capazes de recuperar reagentes de laboratórios, evitando seu 
descarte e reduzindo gastos em longo prazo na aquisição destes. 

A finalização do programa contou com o tópico de Riscos e Desafios sugerido pela 
Comissão Gestora do PLS/UFTM para ponderar a definição de ações quanto às principais 
                                                 
2Ecologia e conservação da biodiversidade; Compras Sustentáveis; Uso racional de energia; Gestão de águas e 
efluentes; Obras e manutenção predial; Gestão de resíduos; Deslocamento eficiente; Qualidade de vida no 
ambiente de trabalho e Educação ambiental. 
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dificuldades que podem barrar a execução de cada subprograma, buscando propor aquilo que 
é passível de aplicação frente à realidade da UFTM. Antes da aprovação do PLS e sua 
publicação pela Reitoria, a redação do Programa de Gestão de Resíduos foi passada aos 
setores para revisão das informações registradas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a aprovação e publicação do PLS/UFTM, os resultados referentes à montagem 
do Programa de Gestão de Resíduos partem das ações propostas e dos impactos que estas 
deverão ter sobre a comunidade acadêmica. A Tabela a seguir exemplifica algumas ações 
propostas no Plano.  
 
Tabela 1: Objetivos e ações propostas aos 6 subprogramas do Programa de Gestão de Resíduos do PLS/UFTM 

Objetivo Ações propostas 
(1) Coleta seletiva 

Realizar coleta seletiva na instituição e 
instituir a coleta seletiva solidária para 
reduzir a quantidade de resíduos enviados ao 
aterro sanitário e auxiliar a geração de renda 
em comunidade externa 

- Divulgar a coleta seletiva e a coleta seletiva 
solidária por meio de palestras; 
- Realizar estudos periódicos para averiguar a 
adesão da comunidade acadêmica à coleta 
seletiva. 

(2) Resíduos dos Laboratórios 

Propor a melhoria das medidas de segurança 
e higiene no manuseio, armazenamento e 
coleta dos resíduos dos laboratórios, seguindo 
normas e regulamentações, para proteger a 
saúde dos discentes, docentes e técnico-
administrativos, e o meio ambiente. 

- Padronizar o descarte dos resíduos e a coleta 
de informações da quantidade gerada em cada 
laboratório; 
- Estudar a aplicação do processo de 
destilação fracionada para recuperação de 
substâncias (e.g. xilol, etanol e fenol), em 
laboratório próprio. 

(3) Resíduos de Serviço de Saúde 
Propor a melhoria das medidas de segurança 
e higiene no manuseio, armazenamento e 
coleta dos RSS, seguindo normas e 
regulamentações, para proteger a saúde dos 
servidores, pacientes e visitantes do Hospital 
de Clínicas, e o meio ambiente. 

- Substituir termômetros de mercúrio por 
aparelhos digitais, já que o mercúrio é um 
metal que aquecido se transforma em vapores 
tóxicos e corrosivos; 
- Promover capacitação contínua de agentes 
para atuação na gestão de resíduos. 

(4) Resíduos Orgânicos 

Reduzir significativamente a geração de 
resíduos orgânicos (RO), além de 
reaproveitar os gerados em capinas e podas, e 
no restaurante universitário. 

- Palestrar sobre a importância da não geração 
e do correto descarte dos resíduos orgânicos; 
- Viabilizar a compostagem, distribuir lixeiras 
marrons e conscientizar a comunidade 
acadêmica sobre a separação dos RO. 

(5) Resíduos eletroeletrônicos e demais passíveis de logística reversa 

Viabilizar a aplicação da logística reversa e 
de projetos de reaproveitamento da parcela 
reciclável dos resíduos eletroeletrônicos. 

- Promover a segregação dos componentes 
recicláveis de mouses e teclados, revertendo-
os em outros produtos; 
- Promover adequada destinação de lâmpadas 

(6) Resíduos da Construção Civil 
Propor o aproveitamento dos resíduos de 
pequenas obras, reduzindo os gastos com 
matéria-prima e o volume enviado ao aterro; 
averiguar a destinação final dos resíduos das 

- Analisar o tipo de resíduo gerado em obras e 
reformas para reaproveitamento; 
- Delimitar o local certo para armazenamento 
destes resíduos, como caçambas. 
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empresas responsáveis pelas grandes obras. 
 Ao informar a comunidade acadêmica como ocorrem certos processos na UFTM 
(Diagnóstico), esse Programa de Resíduos, junto aos demais, funciona como instrumento de 
divulgação e informação. Como suporte a isso, foi criada uma página eletrônica de todo o 
Plano (www.uftm.edu.br/pls), que disponibiliza o PLS e a legislação relacionada, além de 
conter espaço para a participação da comunidade (Fale Conosco). Após entender melhor a 
proposta de cada programa, os interessados podem enviar sugestões e críticas. 

As reuniões da Comissão Gestora do PLS sempre foram permeadas de ideias 
inovadoras, que passavam por uma análise da viabilidade de implementação. Uma delas foi a 
recente criação da Liga Acadêmica de Sustentabilidade de caráter multidisciplinar. A Liga 
está em fase de estruturação, porém tem um amplo horizonte de trabalho e deve cooperar com 
os propósitos do Plano para a implementação de práticas sustentáveis na Universidade, 
incluindo o manejo de resíduos sólidos que conta com a participação dos estudantes. 

Muitos dos problemas elencados no Diagnóstico do PLS se desdobraram em 
demandas de Projetos de iniciação científica ou extensão. São exemplos de projetos que 
podem colaborar com o que é proposto no Programa de Gestão de Resíduos: o Programa de 
Trocas (feiras de trocas de objetos para evitar desperdício); o grupo de Assessoria a Eventos 
Sustentáveis (segue um guia elaborado que orienta na realização de eventos, envolvendo a 
destinação de resíduos) e um estudo sobre impactos ambientais de lâmpadas (verifica a 
viabilidade de aquisição de um “papa-lâmpadas” para a UFTM). Uma produção de destaque 
já publicada é a Cartilha de Resíduos Sólidos, também disposta na página do PLS, que 
envolve a temática de educação ambiental por orientar a comunidade sobre o tema. 
 
CONCLUSÃO 

Considerando que a UFTM deve cumprir com o que é disposto na IN nº 10/2012, e 
como Universidade desempenha um papel importante na educação dos “formadores de 
futuro”, o PLS é ferramenta-chave. Com este documento, através do Programa de Gestão de 
Resíduos, a comunidade acadêmica obtém informações sobre o compilado de práticas 
sustentáveis desenvolvidas na Universidade e pode propor ideias inovadoras para o manejo de 
resíduos sólidos – pilar fundamental do saneamento básico. 
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RESUMO 
A ametrina é um herbicida seletivo, utilizado em culturas de cana de açúcar, muito 
solúvel em água, persistente e bioacumula-se no ambiente. Dessa forma, faz-se 
necessário o uso da biorremediação, a fim de desintoxicar o ambiente contaminado pela 
ametrina. Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a degradação em solo arenoso 
contaminado por ametrina, mediante a adição de surfactante Tween 80 e inóculo de 
Bacillus subtilis, a fim de auxiliarem no processo de desintoxicação. O ensaio foi 
avaliado através do método colorimétrico por 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP), o 
qual utiliza nitrogênio como aceptor de elétrons, alterando a coloração da solução após 
esta sofrer redução. Fez-se também o ensaio de fitotoxicidade para sementes de Lactuca 
sativa em diferentes concentrações da ametrina. A concentração do herbicida utilizada 
para o ensaio colorimétrico foi 3,75 g.L-1, e para o ensaio de fitotoxicidade foram 0,25 
g.L-1, 0,50 g.L-1, 1,00 g.L-1, 5,00 g.L-1, 10,00 g.L-1. Mesmo em baixas concentrações, a 
ametrina apresentou toxicidade a semente de L. sativa. Observou-se ao adicionar 
surfactante, inóculo de B. subtilis ao solo contaminado com ametrina, a taxa de redução 
do DCPIP foi maior. Dessa forma, a presença do B. subtilis e surfactante contribuíram 
para a biodegradação da ametrina em solo. 

Palavras-chave: ametrina, Bacillus subtilis, Tween 80, colorimetria, solo 
 
ABSTRACT 
The ametryne herbicide is selective, used in sugar cane crop, water soluble, persistent, 
and bioaccumulate in the environment. Thus, the use of bioremediation it is necessary in 
order to detoxify the environment contaminated. This work aimed to evaluate the sandy 
soil degradation contaminated by ametryne, by adding Tween 80 surfactant and 
inoculum of Bacillus subtilis in order to assist in the detoxification process. The test was 
evaluated using the colorimetric method por 2.6- dichlorophenol- indophenol (DCPIP), 
in which it uses nitrogen as electron acceptor by changing the color of the solution after 
this be reduced. And it made the phytotoxicity test to Lactuca sativa seeds in different 
concentrations of ametryne. The concentration of herbicide used for the colorimetric 
assay was 3.75 g.L-1, and the phytotoxicity test were 0.25 g.L-1, 0.50 g.L-1, 1.00 g.L-1, 
5.00 g.L-1, 10.00 g.L-1. Even at low concentrations, the ametryne showed toxicity L. 
sativa. It was observed that adding surfactante and inoculum of B. subtilis soil 
contaminated with ametryne, reduced the DCPIP  rate. Thus, the presence of B. subtilis 
and surfactant contribute to the biodegradation of ametryne on the soil. 
 
Key-Words: ametryne, Bacillus subtilis, Tween 80 surfactant, colorimetry, soil 
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1. Introdução 
 
 Ao metabolizar compostos orgânicos no ambiente, os micro-organismos 
realizam processos de óxido redução, onde a via para obtenção de energia é a 
respiração, tendo o oxigênio como aceptor final de elétrons. O oxigênio atua também 
como ativador do substrato orgânico por meio de reações de oxigenação (DÍAZ, 2004). 

Processos anaeróbicos também utilizam reações de óxido redução para a 
obtenção de energia, mas com outros tipos de aceptores de elétrons, como os nitratos e 
sulfatos. O método colorimétrico é baseado em reações de óxido redução, ocorrendo a 
substituição de um mediador de elétrons como oxigênio, sulfatos, entre outros, por um 
mediador sintético. São processos rápidos e de baixo custo para detectar a atividade 
microbiana (HUTCHINS et al., 1991; HANSON et al., 1993; CAO et al., 2009). 

Um mediador sintético utilizado para indicar a capacidade dos micro-organismos 
em degradar hidrocarbonetos é o 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP). Assim, o DCPIP 
é um indicador que altera a sua coloração de incolor para azul quando oxidado em meio 
líquido. Desta maneira, pode estimar a atividade microbiana através da mudança de 
coloração do meio. A mudança de cor está relacionada com a troca de elétrons, 
resultante da biodegradação de compostos orgânicos (VAN HAMME et al., 2000).  
 A contaminação de compostos orgânicos no ambiente por agroquímicos é 
bastante expressivo. Após a aplicação do agroquímico nas culturas, uma parcela do 
composto pode lixiviar-se para as águas subterrâneas (FUTCH e SINGH, 1999), outras 
podem carrear para as águas superficiais e até mesmo podem sofrer volatilização para a 
atmosfera (SPADOTTO, MATALLO e GOMES, 2003).  

A presença de agroquímicos em rios está sendo mais expressiva. Estudos 
revelaram a contaminação de águas fluviais por herbicida ametrina (LAABS et al., 
2001; PFEUFFER e RAND, 2004). Isso é decorrente das plantações de culturas de cana 
de açúcar na região.  

A ametrina (C9H17N5S), pertence à família das s-triazinas. Possui anel aromático 
hexâmetro, de difícil degradação. É um composto seletivo, sendo aplicado no controle 
de plantas daninhas, no pré e pós-emergência, um potente contaminante do ecossistema 
aquático e terrestre, pois apresenta elevado potencial de escoamento (MCDONALD et 
al., 1999), média persistência em solo ocorrendo pequenos deslocamentos para as 
regiões ao seu redor, hidrólise lenta, de baixa a moderada solubilidade em água e a forte 
adsorção a matéria orgânica (FARRÉ et al., 2002). 

O solo não possui a capacidade de ser infalível para a degradação de todas as 
substâncias orgânicas nele depositadas (TIRONI et al., 2009). Dessa forma é importante 
minimizar o aumento da poluição ambiental provenientes das ações antrópicas. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a degradação do herbicida ametrina no 
solo canavieiro, mediante a aplicação de surfactante químico Tween 80, a fim de 
auxiliar na dessorção da molécula do herbicida às partículas do solo e inóculo de 
Bacillus subtilis como forma de bioaumentação. O ensaio foi avaliado por meio do 
método colorimétrico com DCPIP, a fim de estimar a atividade microbiana através da 
mudança de coloração do meio analisado. Avaliou-se também a fitotoxicidade da 
ametrina em diferentes concentrações para a sementes de Lactuca sativa. 
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2. Metodologia 
 

2.1 Preparo da solução DCPIP, caldo de cultura Bushnell Haas e surfactante 
Tween 80. 
 
O 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP - VETEC P.A) foi utilizado na 

concentração de 1.000 g.L-1 dissolvido em água desionizada. O surfactante Tween 80 
Synth (Lote 82925) foi utilizada a 1%. A Tabela 1 abaixo mostra os constituintes do 
caldo Bushnell Haas (BH). 

 
Tabela 1:  Constituintes do BH. 
 

Reagentes Quantidade 
Sulfato de magnésio, MgSO4.7H2O 0,2 g.L-1 

Cloreto de cálcio, CaCl2.2H2O 0,02 g.L-1 
Fosfato dipotássico, K2HPO4 1,00 g.L-1 

Fosfato mono potássico, KH2PO4 1,00 g.L-1 

Nitrato de amônia, NH4NO3 1,00 g.L-1 

Cloreto férrico e FeCl3.6H2O 0,05 g.L-1 
 

2.2 Herbicida ametrina 
 

Utilizou-se o herbicida ametrina (N-etil-N-(1-metiletil)-6-(metiltio)-1,3,5 
triazina 2,4-diamina ) da Fluka (Germany), com 98,5% de pureza, na forma granular. A 
concentração utilizada foi de 3,75 g.L-1, baseado em aplicação no campo em cultivo de 
cana de açúcar.   

 
2.3 Inóculo de B. subtilis 

 
O B. subtilis ATCC 6633 foi reativado de uma cultura isolada da coleção de 

cultura do Laboratório de Microbiologia do Departamento de Bioquímica e 
Microbiologia, IB, Rio Claro. 

Fez-se sua reativação em meio caldo nutriente (Difco, 2009), durante o período 
de 24 h a 35ºC em incubadora shaker SOLAB sob agitação de 180 rpm. Para o preparo 
do caldo nutriente dissolveu-se 8 g do reagente em 1000 mL de água desionizada e em 
seguida o meio foi autoclavado, em autoclave Phoenix. 

Após esse período, o meio foi centrifugado com auxílio de uma centrífuga 
Excelsa Baby I – FANEM, por 5 min a 3000 rpm (1,157 g). Descartou-se o 
sobrenadante, e as células foram ressuspendidas em caldo BH. Fez-se esse processo 
durante duas vezes. Utilizou-se em cada tratamento que continha inóculo de B. subtilis 
107 UFC. 

 
 
 
 
 

268LimnoLogia e ecotoxicoLogia 



 
 

 
 

    2.4 Delineamento experimental 
 
Para o ensaio de colorimetria utilizou-se tubos tipo Hach (10 mL), contendo 1,00 

g de solo arenoso, meio BH. Realizou-se o ensaio segundo Bidoia et al., 2010). A 
Tabela 2 mostra os constituintes de cada tratamento do ensaio.  
 
Tabela 2: Tratamentos utilizados no ensaio de colorimetria em solo arenoso, com adição de ametrina, 
surfactante Tween 80 e B. subtilis. 
 
Tratamentos DCPIP Caldo BH Inóculo de 

B. subtilis 
Ametrina 
3,75 g.L-1 

Tween 80 

1 250,0 µL 7,75 mL - - - 
2 250,0 µL 7,50 mL - 2,30 µL 250,0 µL 
3 250,0 µL 7,50 mL 250,0 µL 2,30 µL - 
4 250,0 µL 7,50 mL 125,0 µL 2,30 µL 125,0 µL 
5 250,0 µL 7,50 mL - - 250,0 µL 
6 250,0 µL 7,50 mL 250,0 µL - - 
7 250,0 µL 7,75 mL - 2,30 µL - 

 
 
Os tubos foram agitados em agitador para tubos Phoenix e posteriormente 

acondicionados em estufa com agitação a 35°C e 0,069 g. Antes das leituras, os tubos 
foram retirados e deixados em descanso durante 30 minutos. Após esse período a 
absorbância foi medida em espectrofotômetro Hach Odissey DR-2500, em 600 nm. 

As leituras foram realizadas durante intervalos de 12 h até que a amostra mudasse 
de coloração azul para incolor. As medições foram realizadas até que o DCPIP fosse 
totalmente reduzido. 
 
   2.5 Ensaio de fitotoxicidade do herbicida ametrina com Lactuca sativa 
 

Realizou-se o ensaio de toxicidade segundo Morales (2004) com sementes de L. 
sativa sem adição de agroquímicos, em placas de Petri esterilizadas. 

Em cada placa continha 20 sementes dispostas equidistantes na superfície do 
filtro e 3,00 mL de elutriato das concentrações da ametrina 

 As placas foram incubadas em incubadora DBO da MARCONI, MA 403, na 
ausência de luz, a 22ºC durante 120 h.  

Para os ensaios de sensibilidade, foram utilizados 3,00 mL de solução de sulfato 
de zinco 0,05 M para controle positivo (SYNTH), e 3,00 mL de água desionizada como 
controle negativo. 

Ao final de cada ensaio, foram medidos os comprimentos das raízes das 
sementes germinadas. Foi avaliada a porcentagem de inibição no crescimento da raiz, 
através da equação 1: 

% 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼çã𝑜𝑜 =  (𝑀𝑀é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑−𝑀𝑀é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑)
𝑀𝑀é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑 𝑥𝑥 100   Equação 1 
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3. Resultados e Discussão 
 

 
A Figura 1 mostra o ensaio de fitotoxicidade com sementes de L. sativa (alface), 

na presença do herbicida ametrina, em diferentes concentrações. 
 

 

 
  
Figura 1: Ensaio de fitotoxicidade da ametrina para sementes de L. sativa, nas concentrações de 0,25 g.L-

1 (C1), 0,50 g.L-1 (C2), 1,00 g.L-1 (C3), 5,00 g.L-1 (C4), 10,00 g.L-1, controle positivo (CP- ZnSO4), e 
controle negativo (CN- água desionizada). 

  
Pode-se observar que houve aumento na inibição do crescimento da raiz 

juntamente com o aumento das concentrações ametrina utilizada nesse ensaio. 
 A concentração com 0,25 g.L-1 (C1) causou mais de 10% de inibição no 
crescimento da raiz para L. sativa. Dessa maneira, mesmo em baixa concentração, a 
semente de L. sativa mostrou sensibilidade na presença da ametrina. Enquanto que a 
concentração que causa 50% de efeito inibitório está entre 5,00 g.L-1 e 10,00 g.L-1.  

Dessa forma, a concentração 10,00 g.L-1 (C5), resultou em mais de 50% de 
inibição. Isso demonstra o potencial tóxico da ametrina para sementes de L. sativa, uma 
vez esse herbicida é persistente e bioacumula-se no ambiente (RÉGO et al., 2014). 
  

Na Figura 2 pode-se observar o decaimento da cor do DCPIP na presença de 
ametrina, B. subtilis e Tween 80, no período de 72 horas. 
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Figura 2: Ensaio colorimétrico com adição de solo, B. subtilis e Tween 80, Experimento colorimétrico 

com adição de solo, ametrina e B. subtilis e Tween 80, no período de 72 horas 
 

Pode-se observar que do tempo 0 para 24 horas houve um grande caimento na 
concentração de DCPIP oxidado em todos os tratamentos e que a partir desse tempo 
ocorreu uma estabilização na oxidação. 
 O tratamento controle, contendo apenas solo foi o que apresentou maior 
concentração de DCPIP oxidado, uma vez que possuía pouca fonte carbono, pois o solo 
apresentava composição arenosa. 
 Os tratamentos que continham solo com ametrina, Tween 80 e inóculo de B. 
subtilis e o que possuía solo e Tween 80 foram os que apresentaram menor 
concentração de DCPIP oxidado. Isto se deve a presença da ametrina, do surfactante do 
próprio B. subtilis.  
 O Tween 80 é uma grande fonte de carbono disponível para o consumo da 
microbiota (ZHOU et al., 2007). Dessa maneira, ele foi rapidamente metabolizado. O 
herbicida também é uma fonte de carbono para ser degradado, contudo nem sempre está 
na forma biodisponível. Dessa forma, provavelmente o surfactante diminui a força de 
sorção entre a molécula do herbicida e as moléculas do solo (MUDHOO e GRAG, 
2011). 
 O segundo tratamento que apresentou menor concentração de DCPIP oxidado 
foi o que possuía solo com ametrina e inóculo de B. subtilis. Dessa forma, 
provavelmente o B. subtilis apresentou a capacidade de degradar a molécula do 
herbicida (STIPICEVICS et al., 2009; SATSUMA, 2010). 

Pode-se observar que ao adicionar surfactante Tween 80 e inóculo de B. subtilis 
aos tratamentos contendo ametrina, favoreceu a biodegradação do herbicida. Dessa 
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forma, os processos de bioestimulação e bioaumentação foram essenciais para a 
desintoxicação do solo contaminado pela ametrina.  
 
 A Tabela 3 mostra as porcentagens da concentração de DCIPI reduzidas após o 
ensaio colorimétrico. 
 
Tabela 3. Reduções nas concentrações de DCIPI %. 

Tratamento Redução da concentração de DCPIP % 
Solo + ametrina + B. subtilis + Tween 99,998 

Solo + ametrina + B. subtilis 33,887 

Solo + ametrina + Tween 99,997 
 
 Ao adicionar surfactante e inóculo de B. subtilis aos tratamentos contendo 
aplicação de ametrina, houve redução nas concentrações de DCIPI oxidado no valor de 
99,998 %. O mesmo ocorreu no tratamento contendo solo, ametrina e Tween, reduzindo 
a concentração em 99,997 % (Entry e Emmingham, 1995). 

No tratamento com solo com ametrina e inóculo de B. subtilis a redução foi menor, 
totalizando em 33,887 %. A degradação da ametrina por micro-organismos é o principal 
meio da sua transformação no solo (ALEXANDER, 1999). 

Portanto a introdução de espécies microbianas alóctones ao solo contaminado, faz 
com que os impactos ambientais causados pela presença da ametrina seja reduzido 
(KONTCHOU E GSCHWIND,1999). 

A presença do surfactante Tween 80 nos tratamentos favoreceu o processo de 
degradação, uma vez que o mesmo facilita o contato do micro-organismos com o 
contaminante. Dessa forma a ametrina ficou de forma biodisponível a presença 
bacteriana, auxiliando na biodegradação do herbicida (SUDHARSHAN et al., 2012). 
Provavelmente, o surfactante Tween serviu como substrato de crescimento primário 
para a microbiota, favorecendo a degradação posterior da ametrina. 
 

4. CONCLUSÃO 
 

A ametrina apresenta toxicidade a sementes de L. sativa mesmo em baixas 
concentrações. Assim, faz-se necessário a utilização de medidas remediadoras para o 
ambiente contaminado pelo herbicida. 

Ao adicionar a combinação entre surfactante e inóculo de B. subtilis ao solo 
contaminado por aplicação da ametrina, a concentração de DCPIP diminui, ou seja, 
houve degradação do composto orgânico. 

Dessa forma, a adição de inóculo de B. subtilis e surfactante Tween 80 favoreceu a 
desintoxicação do solo contaminado pelo herbicida ametrina.   
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RESUMO 
Os Odonata, predadores oportunistas, constituem uma ordem bem conhecida, abundante e 
distribuída mundialmente com alta diversidade nos trópicos. Neste trabalho estudou-se a 
distribuição espacial e temporal de imaturos de Libellulidae em tanques experimentais. As 
coletas foram realizadas com uma rede tipo “D” de 250µm de abertura de malha. No total 
foram encontrados 395 indivíduos, sendo 199 na avaliação da distribuição espacial, com 
maior densidade no tanque 10 com 78 indivíduos/m² e menor no tanque 4 com 4 
indivíduos/m². Na distribuição temporal foram coletados um total de 196 indivíduos, com 
maior número de ninfas na primeira semana para os tanques 10 e 11 e na última semana para 
o tanque 6. A relação entre o comprimento e o peso seco seguiu uma curva exponencial. Em 
locais que simulam ambientes lênticos a colonização espontânea pode ser demorada, e quando 
ocorrem, as comunidades aquáticas de insetos são, na maioria, detritívoros e predadores. Esse 
fato foi observado neste estudo, cuja a área ao redor apresenta ampla cobertura vegetal, 
fornecedora de matéria orgânica, o que facilita a presença de populações de insetos 
detritívoros e predadores, evidenciados pela abundância de Libellulidae. Contudo, estudos são 
ainda necessários para melhor compreensão da flutuação sazonal desta população e seu papel 
na cadeia trófica. 
Palavras-chave: Distribuição temporal e espacial; Interações ecológicas; Libélula. 
  
 
ABSTRACT 
The Odonata, opportunistic predators, are a well known order, abundant and distributed in the 
world with high diversity in the tropics. In the present work we studied the spatial and 
temporal distribution of Libellulidae immature stages in experimental tanks. Samplings were 
performed with a "D" net of 250 μm mesh size. A total of 395 individuals were found, of 
which 199 were found in the spatial distribution analysis, with highest density in the tank 
number 10 with 78 individuals /m², and the lowest in tank 4 with 4 individuals/m². For the 
temporal analysis 196 individuals were collected with greatest numbers of nymphs in the first 
week for tanks 10 and 11 and the lowest for tank 6. The relationship between length and the 
dry weight was exponential. Lentic environments e spontaneous settlement may be delayed, 
and when occurring, the insect populations are usually detritivores and predators. This fact 
was observed in this study where the area around has extensive vegetation cover, supplying 
plenty organic matter, facilitating the presence of populations of detritivores and predators as 
evidenced by the high abundance of Libellulidae nymphs. However, studies are still required 
to better understand the seasonal fluctuation of this population and its role in the trophic 
chain.  
Key-words: Temporal and spatial distribution; Ecological interactions; Dragonfly. 

                                                           
1 jcslima1982@usp.br;2josemello19@gmail.com; 3 julianocorbi@usp.br; 4doro@ufscar.br; 

275LimnoLogia e ecotoxicoLogia 



INTRODUÇÃO 

 Os ambientes aquáticos são altamente complexos e diversos. Eles compreendem 
vários tipos de ecossistemas dentre os quais se encontram rios, lagos, estuários, mares e 
oceanos. Todos esses ecossistemas são produtos dinâmicos de interações complexas entre os 
componentes bióticos e abióticos característicos de cada um deles. Rios, córregos, riachos e 
corpos d’água em geral contêm uma elevada diversidade de macroinvertebrados (HAUER; 
RESH, 2006). Em muitos ambientes aquáticos, essa comunidade consiste em várias centenas 
de espécies pertencentes a numerosos filos (HOSE et al., 2004). Os macroinvertebrados 
bentônicos, principalmente o grupo dos insetos, têm sido o foco de frequentes estudos no 
campo da ecologia aquática de rios e córregos (WETZEL, 2001).  
 Os organismos bentônicos desempenham um papel importante no metabolismo de 
ecossistemas aquáticos (PEREIRA; De LUCA, 2003), vivendo sobre ou no interior dos 
sedimentos e muitos dependem do processo de decomposição para obtenção de alimentos 
(COVICH et al., 1999). São fundamentais para a dinâmica de nutrientes, a transformação de 
matéria, o fluxo de energia e a redução do tamanho de partículas orgânicas facilitando a ação 
de bactérias e fungos (CALLISTO; ESTEVES, 1995). Esses organismos também são 
importantes na dieta de peixes, outros invertebrados e aves insetívoras (CUMMINS; 
MERRITT, 1996). De acordo com Esteves (1998), a composição, a densidade e a distribuição 
dos organismos bentônicos dependem do tipo de substrato, disponibilidade e qualidade do 
alimento, da temperatura do meio e da concentração de oxigênio, fatores esses que atuam 
sobre tais organismos. Além desses, ainda há os fatores bióticos, como competição e predação 
(HARPER, 1992).  
 Os insetos aquáticos não são apenas um grupo extremamente diverso, tanto 
taxonomicamente como funcionalmente, mas também constituem o grupo que apresenta 
maior frequência e abundância em amostras de ambientes aquáticos (HAUER; RESH, 2006). 
Concomitantemente, os macroinvertebrados bentônicos possuem grande importância 
ambiental por serem considerados como base fundamental das cadeias tróficas, ligando os 
recursos provenientes da matéria orgânica (folhas, algas, detritos) aos consumidores 
primários. Por conta disso, e de suas altas diversidade e dispersão ao longo dos biomas do 
planeta, os estudos com macroinvertebrados têm sido (ALLAN, 1995) e continuarão sendo 
parte imprescindível nos estudos sobre ecologia de ambientes aquáticos (LAMOUROUX et 
al., 2004).  
 A distribuição e os padrões de abundância de espécies que constituem uma assembleia 
de insetos aquáticos são determinados, junto com o substrato, por um grande número de 
variáveis ambientais que atuam conjuntamente. As alterações temporais e espaciais das 
variáveis da água, tais como: pH, correnteza, oxigênio dissolvido, temperatura e vazão estão 
entre as mais importantes (WARD 1992).  
 Os Odonata constituem um grupo bastante diversificado, representado por um amplo 
número de espécies, associadas a diferentes condições ambientais (KALKMAN et al., 2008). 
As fases imaturas de espécies de Odonata, assim como de outros insetos aquáticos, exibem 
primariamente um modo de vida bentônico, o que faz do substrato um dos principais 
determinantes na sua distribuição e abundância (WARD, 1992). Seu ciclo de vida pode 
alcançar até dois anos, como larvas, estando sujeitas a variações ambientais que ocorram nos 
corpos d’água e/ou sobre a cobertura vegetal circundante (HILTON, 1985). Nesse sentido, 
populações de espécies dessa Ordem apresentam grande potencial para estudos ecológicos e 
de monitoramento e avaliação de impactos ambientais (CLAUSNITZER et al., 2009) e 
diversos autores as reconhecem como excelente ferramenta bioindicadora (D’AMICO et al., 
2004; KALMAN et al., 2008; ELTJON et al., 2010). 
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 Este trabalho teve como principal objetivo averiguar a distribuição espacial e temporal 
de imaturos de Libellulidae (Odonata) em tanques experimentais na Universidade de São 
Carlos. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Este estudo foi desenvolvido em nove tanques conectados entre si na área 
experimental do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva (DEBE/UFSCar), 
localizados dentro de um fragmento misto de floresta no campus da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), campus de São Carlos. No local existem 12 tanques de água com 
aproximadamente o mesmo tamanho, com área variando entre 0,885 e 1,087 m² e volume 
entre 0,150 e 0,258 m³, com espessa camada de sedimento, ricos em matéria orgânica oriunda 
de folhas e galhos da vegetação acima destes. Para o presente estudo foram utilizados apenas 
9 tanques.  
 Foi realizada uma amostragem inicial em 07/04/2015, para avaliação da distribuição 
espacial de ninfas de Odonata de uma espécie de Libellulidae. Para a distribuição temporal, 
foram escolhidos apenas os três tanques que apresentaram maior diversidade animal (tanques 
6, 10 e 11). As amostragens nesses três tanques foram realizadas semanalmente entre os dias 
05/05/2015 e 02/06/2015. Nesses tanques foram mensuradas as variáveis temperatura (ºC), 
pH, oxigênio dissolvido (mg.L-¹) e condutividade (mS.cm-¹). Foi realizada uma análise de 
variância (ANOVA, BioEstat 5.0) para verificar a existência ou não de diferenças temporais 
significativas dessas variáveis entre as 5 coletas realizadas no período.  
 Também se calculou a densidade de indivíduos por tanque, dividindo-se o número de 
indivíduos encontrados em cada tanque pela área do mesmo.  
 As coletas de sedimento e serrapilheira para amostragem das ninfas de Libellulidae 
foram realizadas em triplicata por tanque com uma rede tipo “D” de 250µm de abertura de 
malha. Em laboratório o sedimento com água foi triado em bandeja transiluminada. As ninfas 
de Libellulidae foram separadas dos demais organismos encontrados e identificadas com 
auxilio de especialista.  
 Para realização da curva comprimento/peso seco, um total de 40 ninfas de Libellulidae 
foi mensurado. Os comprimentos (mm) das ninfas foram determinados a partir da ponta da 
região cefálica ao último segmento abdominal por meio de estereomicroscópio e régua 
milimetrada. O peso seco (g) foi obtido com auxílio de uma balança com precisão de 0,0001g 
após secagem do material em estufa durante 72 horas. As medidas corporais e os pesos foram 
correlacionados e a curva foi ajustada por meio de uma equação exponencial (Y= aebx) para a 
determinação de uma equação de regressão para a relação peso-comprimento da população 
amostrada. 
 
 
RESULTADOS  
 
Caracterização limnológica da água dos tanques  
 
 Na Tabela 1 estão sumarizados os valores máximos, mínimos, médios e o desvio 
padrão das variáveis limnológicas medidas nos tanques 6, 10 e 11.  
 No período de estudo, a menor temperatura da água foi registrada no tanque 6 com 
17,2 ºC e a maior no tanque 11 com 20,9 ºC. A concentração média de oxigênio dissolvido na 
água esteve entre 2,02 mg.L-1 (tanque 6) e 5,44 mg.L-1 (tanque 11). O pH da água dos 
tanques foi, no período estudado, levemente ácido com a amplitude média variando entre 6,33 
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(tanque 10) e 6,44 (tanque 11). A condutividade elétrica teve maior valor no tanque 10 com 
79 mS.cm-1. 
 A aplicação da análise de variância (ANOVA) apontou que apenas a variável oxigênio 
dissolvido apresentou diferença significativa (p < 0,05) entre os tanques nos dias amostrados. 
 
Tabela 1. Valores (máximos, mínimos, médios e desvio padrão) das variáveis limnológicas da água dos tanques 

6, 10 e 11. 
 

Variáveis 
Tanque 6 Tanque 10 Tanque 11 F p 

Limnológicas 

Temperatura (ºC) 
19,9 - 17,2 20.5 - 18,2 20,9 - 18,9 

21,55 0,1575 
(18,46 ± 1,08) (19,40 ± 0,90) 19,88 ± 0,94 

      
Oxigênio 6,25 - 0,15 5,54 - 2,64 7,33 - 4,70 

47,01 0,0305 Dissolvido (mg.L-¹) (2,02 ± 2,28) (3,81 ±1,16) (5,44 ± 0,97) 
      

pH 6,71 - 5,40 6,75 - 5,30 6,96 - 5,28 0,043 0,9578 
(6,35 ± 0,49) (6,33 ± 0,54) (6,44 ± 0,61) 

      
Condutividade 68 - 45 79 - 40 88 - 35 

0,962 0,5881 
(mS.cm-¹) (52,20 ± 8,23) (52,40 ± 14,34) (64,60 ± 18,85) 

 
  
Distribuição temporal e espacial 
  
 Nas Figuras 1 e 2 são apresentados os dados da distribuição espacial (incluindo todos 
os tanques) e temporal (tanques 6, 10 e 11), respectivamente. Na tabela 2 estão expostos os 
volumes e as áreas dos tanques e o número e a densidade de indivíduos. 
 No total foram encontrados 395 indivíduos de Libellulidae durante o período 
averiguado, sendo 199 na amostragem inicial (distribuição espacial) e 196 nas amostragens 
semanais (distribuição temporal). Em relação à distribuição espacial foi observado maior 
número de indivíduos no tanque 10 (86), com densidade de 78,39 indivíduos/m² e menor no 
tanque 4 (4 indivíduos) correspondendo à densidade média de 3,76 indivíduos/m². Na 
distribuição temporal registrou-se o maior número de ninfas na primeira semana de 
amostragem para os tanques 10 (54) e 11 (11). Já para o tanque 6, a maior quantidade de 
ninfas ocorreu na ultima semana, com 15 indivíduos. 
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Figura 1. Distribuição espacial de Libellulidae nos tanques da reserva experimental do DEBE, município de São 

Carlos, amostrados no dia 05/05/2015. 

 

 

 
Figura 2. Distribuição temporal de Libellulidae nos tanques 6, 10 e 11 da reserva experimental do DEBE, 

município de São Carlos, em cinco amostragens realizadas no período de 05/05/2015 a 02/06/2015. 

. 
 

Tabela 2. Densidade de indivíduos de Libellulidae por tanque. 

Tanque Área (m²) Volume (m³) nº de Indíviduos Densidade (ind/m²) 
1 1,062 0,170 7 6,59 
2 0,927 0,148 53 57,17 
3 0,900 0,144 22 24,44 
4 1,062 0,212 4 3,76 
6 0,885 0,150 45 50,85 
8 0,93 0,112 13 13,98 
10 1,097 0,219 86 78,39 
11 0,897 0,242 8 8,91 
12 0,92 0,258 6 6,52 
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Relação Comprimento/Peso Seco 
 
 Durante o período de monitoramento foram aferidos valores de comprimento mínimo 
de 5 mm e máximo de 20 mm para Libellulidae. O peso seco variou entre 0,0004g e 0,0301g, 
com média equivalente a 0,011653g.  
 A relação entre o comprimento (mm) e o peso seco (g) das ninfas de Libellulidae 
(Figura 3) nos tanques da Reserva Experimental indicou que o ajuste exponencial descreveu 
adequadamente a variação no peso em função do comprimento dos indivíduos com base no 
elevado valor da correlação entre estas variáveis (r² = 0,8946) fornecendo a equação y = 
0,0003e0,2427x . 
  

 
Figura 3. Curva exponencial para a relação entre o comprimento do corpo (mm) e o peso seco 

(g) das ninfas de uma espécie de Libellulidae da comunidade de macro-invertebrados 
bentônicos dos tanques da Reserva Experimental do DEBE (UFSCar), amostrados no período 

de 05/05/2015 a 02/06/2015. 

 
 
DISCUSSÃO 
 
 A temperatura da água é um dos principais fatores ambientais que afetam a 
multiplicação dos microrganismos (FRANCO; LANDGRAF, 2002) e também da comunidade 
de macro-invertebrados aquáticos de forma geral. Para os tanques da Reserva Experimental, 
não foi observada variação espacial ou temporal estatisticamente significativa dessa variável 
no período estudado. Em trabalhos como os de Iliopoulou-Georgudaki et al., (2003), Davanso 
e Henry (2006) e Fulan e Henry (2006), as abundâncias de Odonata (assim como de 
Chironomidae e Oligochaeta) diminuíram com o aumento da temperatura da água. Nesse 
estudo, a variação da temperatura da água não foi significativa, entretanto nota-se uma 
diminuição no numero de indivíduos no tanque 11, tanque esse que apresentou maior 
temperatura média (19,88 ºC), sugerindo que este não foi provavelmente o fator responsável 
pelas variações populacionais observadas.  
 A variável temperatura influencia inversamente na solubilidade do oxigênio dissolvido 
na água (HYNES, 2001). Nos sedimentos dos tanques houve baixa concentração média de 
oxigênio dissolvido, sendo que a maior concentração média foi registrada no tanque 11 
(5,44mg/L). Esse fato se deve à concentração de matéria orgânica advindas das folhas das 
árvores presentes no local e provavelmente devido à influência da temperatura e da menor 
intensidade luminosa que diminuem a taxa de fotossíntese nos tanques. Segundo Straskraba e 
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Tundisi (1999), um dos mais graves problemas da qualidade da água é a anoxia próxima ao 
sedimento, que promove a rápida liberação de substâncias (incluindo fósforo, ferro e 
manganês), acarretando no surgimento, ou aumento, da concentração de gases (sulfídrico, 
metano, etc.) formados pela decomposição de matéria orgânica, que pode atingir níveis 
tóxicos aos organismos. Contudo, não se observou uma relação direta entre esta variável e a 
abundância das ninfas de Odonata nos tanques, não havendo indicação de que este fator 
limitou sua abundância, o que está provavelmente relacionado à capacidade de deslocamento 
das ninfas que podem transitar entre a superfície do sedimento e a superfície do tanque onde a 
camada d’água é mais oxigenada e também há uma provável tolerância da espécie a baixos 
valores de oxigênio no sedimento. 
 O pH dos tanques estudados variou de ligeiramente ácido a neutro. Franco e Landgraf 
(2002) dizem que o pH em torno da neutralidade, isto é, entre 6,5 e 7,5 é o mais favorável 
para a maioria dos microrganismos. Os tanques apresentaram pH médio abaixo da 
neutralidade, entretanto os valores encontrados são considerados dentro da tolerância 
biológica para a maioria dos organismos de água doce (PENNAK , 1991). 
 Quanto à relação peso seco/comprimento, pode-se inferir que as ninfas de Libellulidae 
possuem duas fases distintas no crescimento, uma no período inicial com ganho de 
comprimento e pouca biomassa (até de aproximadamente 10 mm) e outra com ganho de mais 
peso em relação ao comprimento do corpo, mostrado pela área da curva com uma maior 
inclinação. Na literatura, os dados sobre curvas peso/comprimento para as fases de 
desenvolvimento de espécies de Odonata ainda são incipientes, e após a identificação taxonômica 
desta espécie, esta curva será utilizada para futuros estudos relativos à produção secundária desta 
espécie.   
 Os macroinvertebrados aquáticos desempenham importante papel em variados 
processos ecológicos. Processos como a decomposição de matéria de orgânica são mediados 
pela presença desses organismos, que cortam em pedaços as folhas (WALLACE; 
LUGHART, 1990). As taxas de decomposição são frequentemente maiores e mais rápidas na 
presença de macroinvertebrados, e particularmente em ambientes aquáticos de menor porte 
(WEBSTER; BENFIELD, 1986).  
 Caquet et al., (2000) apontaram que em estudos em locais que simulam ambientes 
lênticos, como tanques e/ou mesocosmos, a colonização espontânea de macroinvertebrados 
pode demorar e exigir vários meses para acontecer. Quando a colonização por meio de 
processos naturais é o único mecanismo envolvido, as comunidades aquáticas de insetos que 
se desenvolvem nesses ambientes são dominadas por organismos de comportamento 
detritívoro e por predadores voadores. Este fato foi observado nos tanques estudados onde a 
área ao redor apresenta uma ampla cobertura vegetal, provendo um grande aporte de matéria 
orgânica, facilitando assim a presença de populações de insetos detritívoros e predadores 
como evidenciados no presente estudo pela presença de ninfas de Libellulidae, o predador de 
topo na cadeia trófica destes pequenos corpos de água. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 As diferenças nas quantidades e densidades de indivíduos de Libellulidae nos tanques 
estudados não puderam ser explicadas com base nas variáveis abióticas, pois não houve uma 
relação direta entre a variação destas e a variação na densidade da população. Contudo, pode-
se concluir que os pequenos corpos de água representados pelos tanques da reserva 
experimental são ambientes adequados para o desenvolvimento de uma ampla variedade de 
macroinvertebrados bentônicos e em especial para uma população de Odonata que nestes 
ambiente ocupa o topo da cadeia trófica,  o que oferece diversas possibilidades para 
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ampliação deste estudo ecológico, seja para avaliação da produção secundária desta 
população, ou para avaliação do fluxo de matéria/energia numa cadeia trófica na qual esta 
população desempenha papel relevante. 
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Resumo: Os microcrustáceos constituem um dos principais componentes do plâncton 
dulcícola e desempenham importante papel nas cadeias tróficas, participando 
ativamente do fluxo de energia e da ciclagem de nutrientes. Apesar da elevada riqueza 
de espécies, no Brasil ainda pouco se conhece sobre a ecologia de populações nativas. 
No presente trabalho investigou-se a variação espacial e temporal de duas espécies 
nativas, o ostrácodo Cypricercus mucronata e o anfípodo Hyalella meinerti, em tanques 
experimentais, enriquecidos com matéria orgânica. As coletas foram realizadas com 
rede de zooplâncton com 64 µm de abertura, filtrando-se 30 litros de água. Os 
espécimes foram fixados em formol 4% e contados sob microscópio estereoscópico.  Os 
resultados evidenciaram grande heterogeneidade no padrão de distribuição espacial, 
com maior abundância em três dos oito tanques amostrados, os quais foram amostrados 
semanalmente para determinação das variações temporais nas populações. Mesmo as 
espécies possuindo hábito detritívoro, os ostrácodos foram muito mais abundantes, 
entretanto, houve um decréscimo das populações com a diminuição da temperatura 
devido ao início do inverno, além da presença de possíveis predadores como as ninfas 
de Odonata e turbelários que podem também ter contribuído para tal. Com isso, estudos 
deverão ser aprofundados para maior conhecimento das interações ecológicas nestes 
corpos de água.  

Palavras-chave: Cypricercus mucronata; Hyalella meinerti; Interações 
ecológicas; Distribuição temporal e espacial.  
 

 
Abstract: Microcrustaceans constitute a major component of the freshwater plankton 
and play an important role in the trophic chains, actively participating in energy flow 
and nutrient cycling. Despite the high species, in Brazil still little is known about the 
ecology of native populations. In this study, we investigated the spatial and temporal 
variation of two native species, the ostracod Cypricercus mucronata and the amphipod 
Hyalella meinerti in experimental tanks, enriched with organic matter. Samples were 
collected with zooplankton net with a mesh size of 64 μm and filtering 30 liters of 
water. The specimens were fixed in 4% formaldehyde and counted under a stereoscopic 
microscope. The results show great heterogeneity in spatial distribution pattern, with the 
highest abundance in three out of eight sampled tanks, which were sampled weekly for 
determining the temporal variations of the population. Ostracoda were much more 
abundant, however, there was a decrease in populations numbers as temperature 
                                                           
1 laisilva19@hotmail.com; 2 livia.pitombeira@gmail.com  
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decreased due early winter. The presence of potential predators as Odonata nymph´s 
and turbellarians may also have contributed for such. Thus, studies should be deepened 
to greater knowledge of ecological interactions in these small freshwater ecosystems.  

Key-words: Cypricercus mucronata;Hyalella meinerti; Ecological interactions;  
Temporal and spatial distribution. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O zooplâncton, do grego zoon (animal) e planktos (a deriva), é um importante 
elemento na cadeia alimentar dos ambientes aquáticos (TUNDISI, 2008), tendo sua 
importância na condução do fluxo de energia entre os níveis tróficos e no transporte e 
regeneração de nutrientes. Ele é formado por organismos que vivem na coluna d’água e 
possuem meios de locomoção limitados, embora uma variedade deles possa se mover 
extensivamente (MEIRINHO, 2015).  

Os organismos zooplanctônicos estão presentes nos mais diferentes ambientes. 
No ambiente marinho são formados por um grande número de filos diferentes, uma vez 
que mesmo que os organismos não pertençam ao plâncton durante toda sua vida, eles 
estarão presentes em pelo menos algum estágio larval. Já o ambiente de água doce não 
possui um número tão grande de espécies, mas também contém uma grande 
diversidade. Os principais grupos presentes nesse ambiente são os protozoários, os 
rotíferos e os crustáceos (ESTEVES, 1998).  

Os crustáceos merecem destaque por serem animais com morfologia e hábitos 
alimentares diversificados o que indica sua importância na cadeia trófica além de 
estarem presentes nos mais diferentes ecossistemas do planeta. Este subfilo é dividido 
em seis classes: Remipedia, Cephalocarida, Branchiopoda, Ostracoda, Maxillopoda e 
Malacostraca (MARTIN; DAVIS, 2001).  

A maior das classes dos crustáceos é a Malacostraca, que se destaca por sua 
grande diversidade ecológica (HAYWARD et al., 1995). O interesse do presente 
trabalho, nesta classe é o gênero Hyalella, da ordem Amphipoda. Apesar dessa ordem 
de organismos ocorrer predominantemente em ambiente marinho, o gênero Hyalella faz 
parte da gama das espécies de água doce, que são cerca de 20% do total dos Amphipoda 
(VAINOLA et al., 2008).  

Taxonomicamente esses organismos pertencem ao Domínio Eukaryota, Reino 
Animalia, Filo Arthropoda, SubFilo Crustacea, Classe Malacostraca, Ordem 
Amphipoda, Família Dogielinotidae. As espécies deste gênero podem ser encontradas 
em rios, lagos, áreas alagadas e cavernas, a maior parte é bentônica, onívora e com dieta 
a base de detritos, tecidos vegetais e biofilmes (HARGRAVE, 1970; ACOSTA & 
PRAT, 2011). A reprodução é sexuada, as fêmeas são marsupiais, o desenvolvimento 
dos ovos é direto e os indivíduos eclodem com a morfologia semelhante à de um adulto 
(STRONG, 1972).  

No Brasil, sua distribuição espacial concentra-se nas regiões Sul e Sudeste, com 
17 espécies descritas, sendo cinco delas registradas no estado de São Paulo: H. caeca, 
H.warmingi, H.meinerti, H. dielai e H. spelaea (CARDOSO, 2013). Na última década o 
número de espécies cresceu devido ao esforço de taxonomistas em descrever a riqueza 
do gênero no país, e segundo esses trabalhos, a diversidade não deve ser subestimada 
(CARDOSO et al., 2011; BASTOS-PEREIRA & BUENO, 2012).  

Outra classe pertinente neste trabalho é a Ostracoda. Nesta, os organismos são 
predominantemente aquáticos, com tamanho médio entre 0,5 a 5,0 mm de comprimento, 
possuem uma carapaça calcária bivalve, o corpo mole sem segmentação evidente, além 
de um número de mudas determinado em seu desenvolvimento, características essas 
exclusivas do grupo (VICTOR, 2002).  Esses organismos, assim como os outros 
crustáceos, ainda possuem olho naupliar e também dois pares de antenas (BRUSCA; 
BRUSCA, 2007). 

Taxonomicamente esses organismos pertencem ao Domínio Eukaryota, Reino 
Animalia, Filo Arthropoda, Subfilo Crustacea, Classe Ostracoda. São organismos 
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bentônicos em sua maioria, mas, como algumas espécies encontradas também no 
plâncton, possuem o hábito de alimentar-se principalmente de material vegetal em 
decomposição, ou ainda podem ser filtradores ou carnívoros (RUPPERT et al., 2005).   

São animais encontrados em diferentes tipos de ambientes, sejam de água 
estagnada ou corrente, doce, estuarina ou salgada, ou até mesmo em ambientes 
terrestres e semi- terrestres, como demonstrado recentemente (MARTENS, 1994; 
PINTO et al., 2003; PINTO, 2007). Em relação ao número de espécies, já foram 
descritas 13.000 em nível mundial (BRUSCA; BRUSCA, 2007), sendo que para o 
Brasil foram relatados 31 gêneros e 91 espécies (MARTENS et al, 1998). 
 Diversos autores têm relatado a importância desses organismos como bons 
indicadores para ambientes aquáticos (HAHN et al., 1997; GONZÁLEZ, 2000; 
RAMDANI et al., 2001a; RAMDANI et al., 2001b). Entretanto, mesmo com essa 
grande importância ecológica do grupo, poucos estudos têm sidos realizados em 
ambientes aquáticos continentais brasileiros (WÜRDIG; FREITAS, 1988; ROCHA; 
POR, 1998; HIGUTI et al., 2007), o que para alguns autores se deve, principalmente, a 
dificuldade de identificação desses organismos, uma vez que isso requer a sua completa 
dissecação. 

Diante do que foi exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a variação 
espacial e temporal das populações de microcrustáceos Cypricercus mucronata (Figura 
1-A) e Hyalella meinerti (Figura 1-B) em tanques experimentais localizados no 
município de São Carlos- SP.  

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Microcrústaceos alvos do estudo. A- 
Cypricercus mucronata. B- Hyalella meinerti 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
Foram realizadas cinco coletas semanalmente, entre os dias 05 de maio e 02 de 

junho de 2015, em tanques situados em área sombreada de vegetação nativa do 
município de São Carlos – SP, interconectados, permitindo assim, a circulação da água 
entre os tanques. Estes possuíam material vegetal em decomposição no seu interior e 
volumes variando de 0,11 a 0,258 m3. 

Inicialmente, foi realizada uma coleta nos oito tanques para análise espacial da 
distribuição dos organismos e definição dos pontos para análise temporal, sendo 
escolhidos, assim, os três pontos que apresentaram maior diversidade animal. Para a 
coleta dos organismos na coluna d’água, foi utilizada uma rede de plâncton, onde 
foram filtrados 30 litros de água a cada coleta, e a água com os organismos coletados 
que ficou retida no copo de PVC, que é acoplado a malha da rede, foi acondicionada 

A B 
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em recipientes plásticos devidamente etiquetados para serem analisados logo em 
seguida no laboratório.  

Para a triagem e contabilização da abundância da população de H. meinerti 
foram utilizadas bandejas plásticas transluminadas e pipetas Pasteur de plástico, 
enquanto que para a contagem dos Ostracoda, foi utilizada uma lupa estereoscópica e 
placas de petri milimetradas. Os indivíduos encontrados de ambas as espécies foram 
conservados em recipientes plásticos contendo formol a 4%.   

O cálculo do peso médio dos organismos foi realizado através do pool de 
organismos, no caso das hialelas 30 organismos e para os ostracodas 50 organismos, 
que foram secos em estufa a 60◦C por 48 horas e pesados em balança de precisão. Para a 
determinação do comprimento médio dos organismos foi utilizada uma lupa 
estereoscópica para as hialelas e um microscópio com ocular milimetrada para os 
ostracodas os quais foram medidos do topo da cabeça até o último segmento corporal 
dos organismos.   

Em todas as coletas também foram realizadas medições das variáveis físicas e 
químicas, como temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade através de sonda 
multiparâmetros Horiba.  

 
3. RESULTADOS 

 
3.1. Variáveis físicas e químicas  

Os resultados dos parâmetros físicos e químicos obtidos durantes as coletas 
apresentaram-se dentro da faixa comumente encontrada para ambientes com elevada 
concentração de matéria orgânica, como demonstrado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Parâmetros físicos e químicos da água nos tanques amostrados 
Coleta 05/05/2015 Tanque 6 Tanque 10 Tanque 11 
Temperatura (ºC) 19,4 20,2 20,3 
O.D. (mg/L) 0,15 2,82 4,72 
pH 5,4 5,3 5,28 
Condutividade (mS/cm) 45 40 35 
Coleta 12/05/2015 Tanque 6 Tanque 10 Tanque 11 
Temperatura (ºC) 17,2 18,5 18,9 
O.D. (mg/L) 0,62 3,24 5,16 
pH 6,31 6,25 6,4 
Condutividade (μS /cm) 47 40 53 
Coleta 19/05/2015 Tanque 6 Tanque 10 Tanque 11 
Temperatura (ºC) 19,9 20,5 20,7 
O.D. (mg/L) 6,25 5,54 7,33 
pH 6,67 6,69 6,67 
Condutividade (μS/cm) 68 79 88 
Coleta 26/05/2015 Tanque 6 Tanque 10 Tanque 11 
Temperatura (ºC) 18,5 19,6 20,9 
O.D. (mg/L) 2,59 4,85 4,7 
pH 6,71 6,66 6,96 
Condutividade (μS/cm) 52 54 79 
Coleta 02/06/2015 Tanque 6 Tanque 10 Tanque 11 
Temperatura (ºC) 17,3 18,2 18,6 
O.D. (mg/L) 0,48 2,64 5,32 
pH 6,68 6,75 6,89 
Condutividade (μS /cm) 49 49 68 
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3.2. Distribuição espacial  

Dentre os organismos estudados, a espécie de Ostracoda Cypricercus mucronata foi 
mais abundante na maioria dos tanques amostrados do que a espécie Hyalella meinerti, 
com predominância em número nos tanques 5, 4, 6 e 9, respectivamente (Figura 2-A).  

 

 
Figura 2: Distribuição espacial para: A- Cypricercus mucronata. B- Hyalella meinerti 

 
Enquanto que para a Hyalella meinerti houve um nítido destaque para o tanque 6, 

com um número significativamente maior desses organismos, sendo seguido pelos 
tanques 7, 9 e 1 respectivamente (Figura 2-B). 

Com esses dados foi possível calcular as densidades dos organismos estudados para 
cada unidade amostral (Figura 3) e assim selecionar quais seriam amostrados para o 
estudo da sua distribuição espacial.  

 
 

 

Figura 3: Densidade dos microcrustáceos para cada tanque amostrado. A- Cypricercus mucronata. B- 
Hyalella meinerti 

 

3.3 Distribuição temporal 

Para o estudo temporal das espécies foram selecionados os tanques 6, 10 e 11, os 
quais estão representados na Figura 4 para Cypricercus mucronata e na Figura 5 para 
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Hyalella meinerti.  A distribuição dos organismos apresentou grande heterogeneidade 
para ambas as espécies. Entretanto, no tanque 10 só foi contabilizado um organismo de 
Hyalella meinerti em todas as coletadas realizadas, enquanto que no tanque 11 nenhum 
organismo foi registrado nas coletas.  

 

          

 
Figura 4: Distribuição temporal de Cypricercus mucronata nos três tanques amostrados. 

 
 

 

Figura 5 – Distribuição temporal de Hyalella meinerti nos três tanques amostrados. 

 

3.4 Análise do comprimento corporal e peso dos organismos  

Para Cypricercus mucronata o comprimento médio (n= 44) dos organismos foi de 
0,09±0,02 mm apresentando grande amplitude de variação, principalmente nas últimas 
coletas onde foram registrados organismos com tamanhos bem inferiores aos demais 
(Figura 6-A). O peso médio (n=100) foi de 7,64 mg/organismo. Já para Hyalella 
meinerti, os organimos apresentaram, nas duas primeiras coletas, o tamanho médio 
(n=30) entre 0,15 e 0,2 mm, enquanto nas datas subsequentes o comprimento dos 
organismos também foi bem diversificado, evidenciando a presença de uma possível 
nova geração, uma vez que houve comprimentos relativamente pequenos (Figura 6-B). 
Já em relação ao peso médio (n=30) dos organismos, o valor encontrado foi de 
14,81mg/organismo.  
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Figura 6:  Dispersão do tamanho dos organismos estudados para: A- Cypricercus mucronata e B- 

Hyalella meinerti 

 

4. DISCUSSÃO 

No ambiente estudado foi encontrada uma flutuação tanto na quantidade como 
no tamanho dos organismos estudados, o que, segundo alguns autores, é o esperado 
devido ao fato de grande parte da comunidade zooplanctônica possuir um ciclo de vida 
curto e heterogeneidade tanto espacial quanto temporal nas condições do ambiente. 
Com isso, as populações apresentam respostas rápidas quando ocorre alguma alteração 
nas variáveis do meio. Temperatura, condutividade, intensidade e duração da luz são 
alguns exemplos (MEIRINHO, 2015).  

Trabalhos como o de Maia-Barbosa et al. (2003) já demonstraram a correlação 
positiva entre temperatura e a densidade da comunidade zooplanctônica o que foi 
corroborado pelos resultados encontrados neste trabalho, em que houve diminuição do 
número de organismos em coletas que ocorreram no início do mês de junho, onde se 
iniciou o inverno na região e, portanto, temperaturas são menores.  Além do número de 
organismos, o comprimento corporal do zooplâncton também é afetado pela 
temperatura, uma vez que quanto maior a temperatura maior o metabolismo dos 
organismos e, assim, maior o seu tamanho (KOBAYASHI, 1997).   

Além disso, a distribuição populacional também pode ser moldada por fatores 
bióticos como a competição e a predação. Estudos ecológicos com Hyalella 
demonstraram que seu tamanho corporal e maturidade sexual variam dependendo do 
predador presente no habitat (TORRES, 2012).  

Outro fator também relatado na literatura que pode afetar a biota aquática de 
áreas confinadas é a presença de folhas de algumas espécies vegetais, como o eucalipto, 
árvore bastante comum na área de estudo, uma vez que estas produzem substâncias 
alelopáticas (MORETTO, 2001). Fato esse comprovado por estudos de Ribeiro (2007) 
que apresentou a toxicidade de extratos das folhas de eucalipto em organismos 
aquáticos.  

A grande predominância de ostracodas no ambiente dulcícola também foi 
relatada por outros autores, sendo as espécies da família Cyprididae também 
consideradas as mais representativas (HIGUTI et al., 2009; WÜRDIG; FREITAS, 1988) 
do ambiente estudado, o que demonstra a importância do estudo desses organismos em 
ambientes aquáticos. 
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5. CONCLUSÕES 

Através dos dados obtidos percebeu-se quão importantes são as espécies 
zooplanctônicas no ambiente aquático, seja ele marinho ou continental. Nesta 
comunidade estão inclusos os microcrustáceos que, com sua alta diversidade, 
representam elementos chave para o equilíbrio do sistema. Nas coletas realizadas 
observou-se significante diferença no comportamento das espécies: ambas são 
suscetíveis à sazonalidade, com marcante decréscimo populacional, o que sugere a 
ocorrência de grandes alterações nas cadeias tróficas das quais estes organismos 
participam, um tema que deverá ser aprofundado em estudos subsequentes, uma vez que 
a compreensão entre as conexões das populações aquáticas é um importante passo para 
o entendimento da resiliência desses ecossistemas frente aos estresses naturais e 
antropogênicos.  
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RESUMO 

A criação de carpa-capim (Ctenopharyngodon idella) é mundialmente valorizada por 
produtores, pois são peixes resistentes, de fácil manejo, e baixa necessidade nutricional. 
Porém, como toda criação em aquicultura, o efluente gerado por essa atividade pode 
apresentar altas cargas de nutrientes e patógenos e, ao chegar ao corpo receptor, alterar suas 
características físicas, químicas e microbiológicas. O efluente proveniente da aquicultura pode 
ser tratado utilizando macrófitas aquáticas, que são plantas que utilizam os nutrientes para seu 
desenvolvimento. Para este trabalho, foram utilizadas a macrófita flutuante Pistia stratiotes e 
a submersa Egeria densa, para a remoção de nitrato, amônia, e sólidos suspensos do efluente 
proveniente da criação de carpa-capim. O experimento consistiu em nove tanques com 15 
peixes cada, conectados a duas caixas, ligadas entre si. Nas saídas dos tanques e das caixas 
foram coletadas amostras de efluente, o que ocorreu seis vezes durante 100 dias de 
experimento. A partir das amostras, foram realizadas análises físicas e químicas de nutrientes. 
De acordo com a maioria das variáveis analisadas, o tratamento foi eficiente e as análises 
mostraram resultados de acordo com a legislação, porém P. stratiotes não apresentou 
desenvolvimento adequado e entrou em decomposição.  
Palavras chave: aquicultura, macrófitas aquáticas, tratamento de efluente. 

 

ABSTRACT 

The grass carp (Ctenopharyngodon idella) farming is widely valued by producers 
because fish are resistant, easy to manage, and low nutritional requirement. However, like all 
aquaculture farming, the effluent from this activity can has high nutrients load and pathogens 
and, once it arrives the river, it changes the physical, chemical and microbiological features. 
The effluent from aquaculture can be treated using macrophytes, which are plants that utilize 
nutrients for development. For this research, the floating macrophyte Pistia stratiotes and 
submerged Egeria densa were used, analyzing its efficiency of removing nitrate, phosphorus 
and fecal coliform and water quality variables from effluent of grasscarp. The experiment 
consisted of nine tanks with 15 fish each connected to two boxes, interconnected. The outputs  
tanks and boxes were collected effluent samples, which occurred six times during 100 days of 
experiment. From the samples the physical and chemical features of nutrient were analyzed. 
According to most of variables analyzed, the treatment was effectiveness and the analyzes 
have resulted in accordance with legislation, but P. stratiotes has not developed and 
decomposed.  
                                                           
1 renata.fcav@gmail.com; 2 patycarraschi@gmail.com; 3 profamaralpv@gmail.com; 4 
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INTRODUÇÃO 
 

A aquicultura provavelmente corresponde ao setor de alimentos de animais de 
produção que cresceu mais rápido nos últimos anos, de maneira que cerca de 50% da 
alimentação mundial é proveniente dessa atividade (FAO, 2010). Devido ao grande potencial 
hídrico do país, a aquicultura tem se destacado no Brasil, e, com isso, ocorreu um aumento 
dos impactos provocados ao meio ambiente, como a eutrofização e a contaminação da água 
(ASSUNÇÃO, 2011), ocasionadas pelas excretas dos organismos de cultivo, restos de ração e 
pelos farmoquímicos utilizados no tratamento das doenças.  

A produção de carpa-capim é mundialmente importante, sendo a terceira espécie mais 
cultivada, com 12,6% da produção na aquicultura brasileira, em 2008 (FAO, 2010).  

O conjunto dos processos físicos, químicos e biológicos resulta em retirada de 
nutrientes, minimizando a poluição (CUNHA, 2006). A remoção de nitrogênio, fósforo e 
potássio da água acontece por meio da macrófita, além de propiciar a remoção de patógenos, 
nutrientes e carga orgânica através da atividade das bactérias de sua rizosfera, que se 
alimentam de tais substâncias, agindo como um filtro biológico (BALLEM, et al., 2007). 

Dessa forma, faz-se necessário o tratamento desse efluente, e o uso de biofiltros, como 
as macrófitas aquáticas, é viável por sua eficácia na remoção de nutrientes, baixo custo e 
necessidade de pouca estrutura (BIUDES e CAMARGO, 2010). O experimento em questão 
busca avaliar a eficiência das macrófitas Pistia stratiotes e Egeria densa na remoção de 
nutrientes no efluente da criação de carpa-capim. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais em 
Matologia (NEPEAM), da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) – 
UNESP/Jaboticabal, e as análises das amostras no Laboratório do Setor de Carcinocultura e 
no Laboratório de Tecnologia do Açúcar e Álcool do Departamento de Tecnologia da mesma 
unidade. Foram utilizados nove tanques, com 15 peixes/tanque e fluxo constante. Os 
tratamentos foram: um controle, sendo duas caixas conectadas, sem plantas; um tanque, com 
o efluente passando primeiramente por uma caixa contendo P. stratiotes e, após, outra 
contendo E. densa; e outro tanque, o inverso: o efluente passando primeiramente por uma 
caixa com E. densa e após, P. estratiotes, em triplicata (figura 1). Os tanques foram 
fertilizados com 200g de adubo orgânico proveniente de suinocultura, três vezes, ao longo do 
experimento, que teve duração de 90 dias.  
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Figura 1. Tratamentos: Tratamento I, Tratamento II e controle, respectivamente. 

Foram realizadas seis coletas, todas durante o período da manhã: nas quatro primeiras 
coletas, as amostras foram coletadas quinzenalmente, e nas duas últimas, mensalmente. Logo 
após cada coleta, foram avaliadas as variáveis físicas e químicas da água: pH (unidade de pH), 
amônia (mgNH3.L-1) e nitrato (mgNO3.L-1), utilizando uma sonda Multiparâmetros YSI 556 
MPS da Yellowspring Co©. As amostras de água também foram utilizadas para as análises de 
turbidez (NTU) e sólidos suspensos (g). 

A determinação da turbidez foi realizada pelo método nefelométrico e realizada leitura 
em Turbidímetro de Bancada Microprocessado, modelo TB 1000, da marca Tecnopon. 

O teor de sólidos particulados suspensos foi obtido por meio de filtragem de 100 mL 
de amostra com filtros de fibra de vidro de 47nm e bomba a vácuo. Os filtros foram 
previamente pesados, e, após secagem em estufa, pesados novamente. O peso foi obtido a 
partir da subtração do peso final pelo inicial levando em consideração o volume da amostra 
filtrada. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com três 
tratamentos e três repetições, considerando o efeito do tempo (em semanas) e a interação entre 
tratamento e tempo. A Análise de Variância (ANOVA) foi utilizada para detectar diferenças 
significativas (P<0,05) entre as médias das variáveis limnológicas avaliadas. Foi utilizado o 
teste de Tukey a 5% de probabilidade para a comparação de médias utilizando o programa 
STATISTICA® versão 9.1, Stat Soft, Inc (2010). 
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RESULTADOS 
 
Os valores de pH apresentaram-se de acordo com a Resolução CONAMA 357 (2005), 

Águas Classe II, para descarte em cursos d’água (pH de 6,0 a 9,0). O maior valor encontrado 
foi 8,40, na segunda coleta no controle, e o menor valor 6,57, na quarta coleta no segundo 
tratamento (tabela 1). 
 
Tabela 1. Valores de pH (em unidades de pH) das amostras coletadas durante o tratamento. 

Dias 0 15 30 45 75 100 
Tanque 6,83±0,06 7,27±0,51 7,15±0,18 6,63±0,06 6,60 b±0,10 7,07±0,49  

P. stratiotes 6,83±0,05 6,97±0,11 7,12±0,30 6,60±0,00 6,60 b±0,10 6,93±0,04 
E. densa 7,00±0,10 8,07±0,47 7,21±0,26 6,60±0,00  6,66 ab±0,05 6,85±0,13  
Tanque 6,80±0,26 7,68±0,63 7,17±0,35  6,57±0,15  6,63 ab±0,06 6,90±0,36  
E. densa 6,97±0,28 8,23±0,94 7,18±0,12 6,63±0,15 6,67 ab±0,06 6,97±0,40 

P. stratiotes 6,90±0,26 7,40±0,34 7,32±0,22 6,63±0,15 6,70 ab±0,00 6,90±0,36 
Tanque 6,83±0,15 7,20±0,36 6,97±0,26  6,60±0,10  6,70 ab±0,10 7,03±0,15  

Controle 7,00±0,10 8,03±0,58 7,38±0,16 6,70±0,10  6,73 ab±0,06 7,11±0,16 
Controle 7,27±0,29 8,40±0,30 7,20±0,23 6,73±0,11 6,83 a±0,06 7,33±0,40 

 Letras iguais representam valores com diferença não significativa e letras diferentes representam diferença 
estatística pelo teste de Tukey (5%) na linha.  

  
No experimento de Hussar e Bastos (2008), os valores do pH variaram de 6,2 a 7,9 nos 

tanques de aguapé, com efluente de piscicultura. Henry-Silva e Camargo (2008) observaram 
que a medição do pH resultou na média de 8,3 no tratamento de efluente de aquicultura com 
P. Stratiotes, que é um valor mais alto, porém, ainda conforme as exigências da legislação. É 
importante que o pH não apresente grandes variações, pois influencia na fisiologia de várias 
espécies aquáticas e pode contribuir na precipitação de elementos químicos e, ainda alterar a 
solubilidade dos nutrientes (MARTINS et al., 2007). 

As análises de nitrato indicaram que não ocorreu redução desse nutriente após o 
tratamento com as macrófitas (tabela 2) e, consequentemente, os valores não estão de acordo 
com a legislação. Nessa análise também é possível observar que a capacidade de suporte foi 
atingida em 45 dias, pois os valores de nitrato se elevaram, de maneira geral, nas duas últimas 
coletas (75 e 100 dias). 

 
Tabela 2. Valores das médias da análise de Nitrato (mgNO3.L-1). 

Dias 0      15      30     45 75 100 
Tanque 11,17±0,45 13,63±0,78 11,62 ab±0,43 12,41±2,42 15,58±1,43 18,09±1,94 

P. stratiotes 10,90±0,23 13,53±0,81 11,95 b±0,5 10,78±0,34 12,79±3,05 18,52±3,26 
E. densa 10,76±0,01 14,03±0,91 11,66 ab±0,32 10,60±0,78 13,79 ±2,20 17,19±1,32 
Tanque 10,88±0,97 13,27±1,15 11,33 ab±0,32 10,82±0,69 14,36±1,82 17,99±4,43 
E. densa 13,57±5,49 13,39±1,30 11,24 ab±0,17 10,64±0,87 13,97±2,64 17,41±3,07 

P. stratiotes 10,80±1,45 12,92±1,47 11,44 ab±0,47 10,70±0,64 14,40±2,49 18,07±4,05 
Tanque 13,28±4,85 13,26±0,10 10,82 a±0,47 10,57±0,32 15,75±0,61 17,53±3,03 
Controle 10,31±0,50 13,55±0,28 11,36 ab±0,33 10,70±0,40 14,77±0,72 18,27±3,86 
Controle 9,68±0,83 13,33±0,699 11,22 ab±0,414 10,53±0,41 15,55±0,47 17,19±1,63 

As letras que acompanham os valores representam a diferença estatística, através do teste de Tukey (5%).  
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Segundo a Resolução 357 do CONAMA (2005), o valor máximo de nitrato deve ser 
10 mg.L-1 NO3, ou seja, os resultados desse experimento não foram satisfatórios para esse 
parâmetro, com valores que extrapolaram o limite previsto pela legislação. 

Os valores elevados de nitrato no efluente após o tratamento podem ser explicados 
pela associação entre macrófitas, algas e bactérias fixadoras de nutrientes, que produzem 
nitrogênio assimilável (ESTEVES, 1998). 

Na análise de amônia, os valores encontrados estão acima dos valores ideais para água 
doce (tabela 3), porém a diferença entre o valor ideal e o real é pequena, de maneira que a 
quantidade de amônia encontrada não é considerada tóxica para os organismos aquáticos. 

 
Tabela 3. Resultados da medição da análise de Amônia (mgNH3.L-1). 

Dias 0 15 30 45 75 100 
Tanque 1,02±0,13 0,87±0,17 0,55 a±0,01 0,78±0,16 1,45±0,24 0,97±0,56 

P. stratiotes 1,08±0,09 1,14±0,23 0,55 a±0,03 0,74±0,17 1,41±0,18 0,91±0,44 
E. densa 0,98±0,10 0,83±0,06 0,57 a±0,03 0,84±0,23 1,35±0,23 0,95±0,37 
Tanque 0,93±0,01 0,75±0,04 0,74 b±0,14 0,76±0,06 1,37±0,20 0,70±0,08 
E. densa 0,91±0,01 0,78±0,06 0,54 a±0,01 0,75±0,09 1,34±0,14 0,84±0,29 

P. stratiotes 0,97±0,06 0,91±0,07 0,54 a±0,01 0,75±0,07 1,27±0,13 0,69±0,09 
Tanque 1,08±0,11 0,80±0,14 0,55 a±0,01 0,74±0,05 1,60±0,23 0,68±0,08 
Controle 1,01±0,11 0,85±0,03 0,54 a±0,02 0,71±0,06 1,51±0,17 0,71±0,07 
Controle 1,04±0,007 0,88±0,03 0,58 a±0,06 0,70±0,05 1,49±0,28 0,65±0,02 

A comparação estatística, segundo o teste de Tukey (5%), está representada pelas letras que acompanham os 
valores das análises. 
 

Reis e Mendonça (2009) afirmam que a concentração de amônia de um efluente 
depende do pH e da temperatura que este apresenta. Sendo assim, os valores ideais de amônia 
não-ionizada, considerando o pH (tabela 1) e a temperatura, deveriam variar da seguinte 
maneira: 
- Coleta um: de 0,4 a 0,8 mgNH3.L-1; 
- Coleta dois: de 0,8 a 3,82 mgNH3.L-1; 
- Coleta três: de 0,4 a 1,24 mgNH3.L-1; 
- Coleta quatro e seis: próximo de 0,4 mgNH3.L-1; 
- Coleta cinco: próximo de 1,24 mgNH3.L-1. 

De acordo com Hussar e Bastos (2008), que tratou efluente de piscicultura com 
aguapé, o menor valor de amônia encontrado foi 0,3 mgNH3.L-1, e o maior, 1,4 mgNH3.L-1, 
valores próximos aos encontrados nesse experimento. 

Na análise de sólidos suspensos, o valor máximo foi 3,40 mg.L-1 (tabela 4). A 
resolução 357 do CONAMA (2005) prevê valor máximo de sólidos suspensos de 500 mg.L-1, 
assim, os valores estão dentro do estabelecido, mesmo que antes do tratamento.  
 
Tabela 4. Valores médios dos sólidos suspensos das amostras (mg.L-1). 

Dias 0 15 30 45 75 100 
Tanque 6,67±5,50 4,67±4,51  1,67±2,08  3,33 b±0,57 0,00±0,00 1,00±1,73  

P. stratiotes 2,00±1,00 1,67±2,08  2,00±2,64  1,33 ab±0,00 0,00± 0,00 2,67±2,30  
E. densa 89,00±154,15 89,00±1,00  0,33±0,58 1,33 ab±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 
Tanque 11,67±7,57  6,67±5,77  7,67±9,29 1,00 ab±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00  
E. densa 9,33±6,50  7,33±7,02  10,00±14,80 1,00 ab±1,53 0,00±0,00 1,00±2,08 

P. stratiotes 34,33±52,57 34,33±0,00 1,33±2,30 0,67 a±1,53 0,00±0,00 0,00±0,00  
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Tanque 10,67±4,04 8,00±6,08  2,00±2,00  0,00 a±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00  
Controle 49,00±66,91  5,33±6,11  0,33±0,57  0,00 a±0,57 0,00±0,00 0,00±0,00  
Controle 20,00±16,52  20,00±0,00  2,33±0,57  0,00 a±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00  

A comparação estatística entre os valores está representada pelas letras, segundo o teste de Tukey (5%).  
 

O efluente do tanque com carpa-capim não apresentou altos valores de turbidez, já que 
essa espécie de peixe é herbívora e, por isso, não causa poluição severa como outros peixes de 
cultivo. De maneira geral, a turbidez não foi diferente estatisticamente, pois apresentou 
resultados diferentes apenas na primeira coleta (tabelas 5 e 6). 

 
Tabela 5. Valores (em NTU) de turbidez. 

Dias 0 15 30 45 75 100 
Tanque 2,41 ab±1,37 5,09±2,96  3,06±0,40  3,83±1,61  1,23±0,44  1,83±0,75  

P. stratiotes 1,72 ab±0,19 2,22±0,93  3,47±2,39  2,41±1,33 1,78±1,52  4,49±5,29  
E. densa 1,43 a±0,25 1,92±0,68  2,64±2,13  1,97±0,60  0,92±0,38  1,18±0,10  
Tanque 5,50 b±2,23 5,33±2,27  7,78±3,39  6,30±5,20  2,01±0,82 2,42±1,16  
E. densa 3,56 ab±1,77 4,66±1,79  6,90±4,55  4,30±2,77  1,61±0,36  5,29±5,30  

P. stratiotes 2,62 ab±1,31 2,24±0,74  2,86±2,03  2,41±1,64  1,29±0,65  2,00±0,34  
Tanque 3,83 ab±2,02 3,46±2,35  4,30±1,61  6,20±4,67  1,11±0,56  1,99±0,63 
Controle 3,33 ab±1,08 5,83±2,31  3,33±0,95  5,33±3,37  1,11±0,58  2,50±0,26  
Controle 3,06 ab±0,87 4,36±1,48 2,92±0,65  4,60±2,97  0,94±0,34  1,97±0,38  

O teste de Tukey (5%) foi utilizado para a comparação estatística, representada pelas letras que acompanham os 
valores.  

 
Tabela 6. Porcentagem de remoção da turbidez. 

Dias 0 15 30 45 75 100 Média 
(%) 

Tratamento I 40,551 62,278 13,804 48,521 25,405 35,571 37,689 
Tratamento II 52,242 57,93 63,169 61,693 35,702 17,582 48,055 

Controle 20 -25,96 31,937 25,806 15,315 0,836 11,322 
 
A porcentagem de redução foi, em média, de 48,05% no Tratamento II e 37,68% no 

Tratamento I e 11,32% no controle, calculando a redução do efluente que sai da última caixa 
de tratamento com o efluente do tanque. O tratamento II foi mais eficiente na redução da 
turbidez, mostrando a eficiência de tratamento com uma caixa com E. densa seguida de outra 
caixa de sedimentação. Hussar e Bastos (2008) verificaram redução de turbidez de 92,1% em 
efluente de piscicultura, com tratamento utilizando aguapé (E. crassipes), que é uma planta 
que absorve mais nutrientes por ter o sistema radicular mais desenvolvido. 

A Resolução 357 do CONAMA (2005) estabelece que o efluente de Classe II deve 
possuir, no máximo, 100 NTU de turbidez. Dessa maneira, este experimento apresentou 
valores dentro do exigido nesse parâmetro, mesmo os valores que saem do tanque antes do 
tratamento. 
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CONCLUSÕES 
 

O tratamento de efluente de carpa-capim com macrófitas, de maneira geral, atendeu as 
normas da Resolução 357 do CONAMA (2005) para águas de Classe II (para aquicultura) na 
maioria dos parâmetros. A macrófita P. stratiotes não se desenvolveu adequadamente e não é 
indicada para ser utilizada para tratamento de efluente de aqüicultura nas condições 
apresentadas. Sendo assim, a macrófita E. densa foi eficiente na adequação do pH, turbidez e 
sólidos suspensos. 
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INTRODUÇÃO 

Abamectina e difenoconazol são ingredientes ativos muito utilizados em formulações 
comerciais em diferentes agriculturas com finalidade inseticida e fungicida, respectivamente. 
A abamectina pertence ao grupo químico das avermectinas e é composta pela avermectina 
B1A, que possui fórmula molecular C48 H72 O14, e avermectina B1B, de fórmula molecular 
C47 H70 O14. Já o difenoconazol pertence ao grupo químico dos triazóis (CHEMINOVA, 
2014; SYNGENTA, 2014; DONG, 2013).  

O efeito tóxico destes compostos a organismos não alvos já foram identificados em 
outros estudos, especialmente em ecossistemas aquáticos (NOVELLI et. al., 2011). 
Entretanto, os estudos de toxicidade realizados, muitas vezes são relacionados somente aos 
efeitos causados pela exposição aos ingredientes ativos.  

No campo, as formulações comerciais Kraft (abamectina) e Score (difenoconazol), 
Figura 1, que contém os princípios ativos e inúmeros outros ingredientes considerados 
“inertes”, são intensamente utilizados em diferentes culturas e o real efeito destas formulações 
comerciais não são conhecidos, fazendo com que estudos sobre o real efeito dessas 
formulações comerciais sejam desejados (OECD – FAO,2010).  
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Figura 1: Praguicidas utilizados no estudo. A – Produto comercial Kraft 36 EC fabricado por 
Cheminova; B – fórmula estrutural do princípio ativo abamectina, grupo químico das avermectinas; C – Produto 
comercial Score 250 EC fabricado por Syngenta; D – Fórmula estrutural do princípio ativo difenoconazol, grupo 

químico triazol. Fonte: Cheminova, 2014 e Syngenta, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Cultura de morango no Brasil (Bom Repouso, MG), onde as formulações comerciais KRAFT 36EC® 
e SCORE 250EC® são extensivamente aplicadas. 

 
 No Brasil, em uma importante região agrícola produtora de morango (cidade de Bom 

Repouso, localizada no estado de Minas Gerais), os agrotóxicos Kraft e Score são 
intensamente utilizados (Figura 2). Porém, além da preocupação com o uso indiscriminado 
desses compostos, o que piora esta situação é que esta é uma região ecologicamente relevante 
em relação ao ecossistema aquático.  

Em Bom Repouso existem mais de 900 nascentes que formam o principal rio da região 
(rio Mogi Guaçu), e as características climáticas e geográficas com chuvas torrenciais e 
declives acentuados, acabam intensificando a contaminação aquática neste local.  

A                                                                       B 

C                                                                      D 
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Com isso, o objetivo deste trabalho é investigar se as formulações comerciais de Kraft e 
Score, nas concentrações recomendadas pelos fabricantes para a cultura de morango, são mais 
deletérias a organismos não alvos, quando comparado com exposições agudas somente aos 
princípios ativos. 
 
METODOLOGIA 

Testes de toxicidade foram realizados usando como organismos teste a espécie de peixe 
Danio rerio. Foram realizados testes de sensibilidade para avaliar se os diferentes lotes de 
peixes estavam saudáveis e homogêneos. Os peixes foram expostos a diferentes 
concentrações dos princípios ativos abamectina e difenoconazol e aos produtos comerciais 
Kraft e Score. 

Os testes foram realizados seguindo as normas da ABNT (NBR 15088/2011) no Núcleo 
de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada - NEEA, localizado no Centro de Recursos Hídricos e 
Estudos Ambientais – CRHEA, Ititapina, SP.  

A mortalidade dos peixes foi observada após 48 horas e a CL50 (concentração letal 
capaz de matar 50% da população) foi calculada utilizando o programa Trimmed Spearman 
Karber.  

  
Figura 3: Foto dos testes de sensibilidade (esquerda) e de toxicidade (direita) realizados com Danio rerio 

expostos aos princípios ativos abamectina e difenoconazol e com as formulações comerciais Kraft 36EC® e 
Score 250EC®. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com os testes de sensibilidade pôde-se observar que os lotes de peixes Danio rerio 

estavam saudáveis e homogêneos, uma vez que a sensibilidades em relação à toxicidade ao sal 
KCl foram próximas e dentro do limite inferior e superior calculado (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1: Gráfico da curva de sensibilidade dos lotes de peixes Danio rerio utilizados nos testes de 

toxicidade e dos princípios ativos abamectina e difenoconazol e dos produtos comerciais Kraft 36EC® e Score 
250EC®. 
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 Os resultados de CL50 obtidos para a abamectina e o Kraft foram 90,88 µg/L e 72,36 
µg/L, respectivamente, mostrando uma maior toxicidade em mais de 20% do produto 
comercial em relação ao princípio ativo.  

Para o difenoconazol e o Score, os resultados de CL50 foram de 2,18 mg/L e 1,39 mg/L, 
respectivamente, o que também mostra uma maior toxicidade do produto comercial em 
relação ao princípio ativo, porém neste caso em mais de 36% (Figura 3). 

 
Figura 3: Resultados de CL50 obtidos com os testes de toxicidade comparando os efeitos entre produto 

comercial e seu respectivo ingrediente ativo. O produto comercial Kraft mostrou-se 20% mais tóxico a Danio 
rerio quando comparado à abamectina, e o Score mostrou-se 36% mais tóxico em relação ao princípio ativo 

difenoconazol. 
 
CONCLUSÃO 
Podemos concluir que, para os compostos testados, os produtos comerciais são mais 

perigosos a organismos aquáticos não alvos quando comparados a seus princípios ativos 
isolados.  

O que preocupa, é o fato de que os valores de toxicidade fornecidos pelos fabricantes 
das formulações comerciais na ficha de segurança de produtos químicos referem-se na 
verdade aos valores da mortalidade causada pelos ingredientes ativos. Como pudemos 
observar com os resultados obtidos neste trabalho, esta informação não corrobora com a 
realidade. 

 Assim, nossa intenção é disponibilizar dados aos órgãos competentes e incentivar que 
leis mais restritas sejam implementadas quanto ao uso de agrotóxicos, especialmente no 
Brasil e em regiões tropicais, onde o risco de contaminação é acentuado devido às 
características geoclimáticas.  
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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo de sua evolução, o Homem sempre modificou o meio ambiente de modo a 
utilizá-lo para o provimento de suas necessidades (ROCKSTRÖM et al., 2009). A agricultura 
consta como uma das atividades antrópicas que mais provocam mudanças no ambiente, 
precipuamente via uso massivo de agroquímicos, como fertilizantes e agrotóxicos (FOLEY, 
2005; TILMAN, 1999).  

Os agrotóxicos apresentam comportamento e impacto bastante complexos nos 
ambientes (GAVRILESCU, 2005), sendo que um dos compartimentos ambientais mais 
impactados pelo seu uso é o solo. Este é responsável pelo provimento de diversos serviços e 
funções ambientais, como a decomposição da matéria orgânica; a ciclagem de nutrientes e 
energia; a produção de alimentos; a produção de húmus; a degradação de poluentes, entre 
outros (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Grande parte dessas funções é proporcionada pela ação 
da comunidade microbiana do solo e pode ser diretamente alterada pelo uso de agrotóxicos, 
em função de sua eficiência e especificidade baixas (PIMENTEL; BURGESS, 2012). Além 
disso, os impactos reais desses produtos podem subestimados em análises individuais, uma vez 
que a presença de produtos nunca é isolada e a aplicação de agrotóxicos com diferentes 
características nas lavouras sujeita o meio ambiente a uma multiplicidade de exposições, de 
maneira sistemática e de longo prazo (SANTOS et al., 2011). 

De fato, a qualidade ambiental de um solo está intimamente ligada à capacidade de 
sustentação de sua produtividade biológica, isto é, de manter a funcionalidade dos processos 
vitais dos organismos nele presentes (SILVEIRA; FREITAS, 2007). Nesse sentido, as 
comunidades microbianas desempenham importante papel no provimento de funções 
ecológicas no solo (NANNIPIERI et al., 2003) e fatores que afetam seus processos vitais 
podem reduzir a funcionalidade ambiental dos solos (ZABALOY et al., 2012). Desse modo, 
diversos indicadores relacionados às comunidades microbianas do solo podem ser utilizados 
para mensurar as modificações de seus aspectos e funções ambientais, tais como: parâmetros 
de crescimento, como a biomassa microbiana de carbono (BMC); parâmetros de metabolismo, 
como a taxa alimentar dos organismos, as atividades enzimáticas, a respiração basal do solo 
(RBS); além de nutrientes disponíveis no sistema edáfico e associações simbióticas, como as 
micorrizas (KRATZ, 1998; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
determinou 2015 como o Ano Internacional dos Solos, em virtude da sua importância ímpar 
no provimento de funções ecossistêmicas e na segurança alimentar da humanidade2. Em março 
de 2015, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), órgão da Organização 
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Mundial da Saúde (OMS), publicou uma monografia na qual recomenda medidas de controle 
mais efetivas no tocante à utilização de agrotóxicos.  

A ecotoxicologia terrestre, embora ainda não seja um campo do conhecimento tão 
desenvolvido (VAN GESTEL, 2012), destaca-se em função do atual contexto global de uso 
dos solos; de sua importância à sociedade; do uso de agrotóxicos e da contaminação ambiental 
(JACOBSEN; HJELMSØ, 2014; NANNIPIERI et al., 2003). Dada a escassez de informações 
sobre o comportamento e o efeito dos agrotóxicos em regiões tropicais, ainda maior do que nas 
de clima temperado, pesquisas nestas linhas são enfaticamente recomendadas (DAAM; VAN 
DEN BRINK, 2010; KWOK et al., 2007; RICO et al., 2011).  

No Brasil, a Carta de Brasília3 resultante da Conferência Governança do Solo, de 2015, 
enaltece a falta de informações detalhadas do território no que se refere aos solos. O país ocupa 
o primeiro lugar em venda de agrotóxicos desde 2008 (SINDICATO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL, 2015), num contexto complexo 
que vai além dos problemas causados pelo uso regulamentado dos produtos (LONDRES, 2011; 
PELAEZ; DA SILVA; ARAÚJO, 2013). Em abril de 2015, o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) lançou um posicionamento técnico ressaltando os riscos dos agrotóxicos à saúde, 
recomendando o desenvolvimento de maiores estudos e ações no que concerne ao uso dos 
mesmos. Evidencia-se, assim, a importância do entendimento de como os contaminantes 
podem afetar a comunidade microbiana, a qualidade e as funções ambientais dos solos, 
sobretudo em regiões de economia essencialmente agrícola, caso de Bom Repouso (MG). O 
Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada (NEEA), do Centro de Recursos Hídricos e 
Estudos Ambientais (CRHEA), da Universidade de São Paulo (USP) - São Carlos, vem 
estudando essa região desde o ano 2000 devido à sua importância como produtora agrícola, 
com destaque para as culturas de morango e batata inglesa, e potencial causadora de danos 
ambientais pelo uso intensivo de produtos químicos das lavouras (ESPÍNDOLA; BRIGANTE, 
2009; NUNES; ESPÍNDOLA, 2012).  

O objetivo geral deste projeto é avaliar se e como a utilização dos agrotóxicos Score® 
250 EC (difenoconazol) e Kraft® 36 EC (abamectina), dois dos mais utilizados na cultura de 
morango em Bom Repouso (MG), isolados e em mistura, pode afetar a comunidade microbiana 
do solo de modo a alterar suas funções ambientais. Serão analisados os efeitos dos produtos 
sobre o crescimento microbiano (biomassa microbiana, quantidade de esporos de fungos 
micorrízicos); sobre o metabolismo microbiano (respiração basal, atividade da enzima 
desidrogenase, atividade alimentar); sobre a colonização de raízes por fungos micorrízicos; e, 
por fim, a interação do clima e da utilização dos agrotóxicos sobre todos os parâmetros 
analisados, posto que serão realizados ensaios em diferentes estações do ano. 

 
METODOLOGIA 

 
Os ensaios se dividirão em duas frentes: campo e microcosmos. Em campo, serão 

analisados os seguintes parâmetros do solo: biomassa microbiana de carbono, atividade 
alimentar dos organismos, respiração basal do solo, atividade da enzima desidrogenase, 
disponibilidade dos nutrientes carbono orgânico e nitrogênio orgânico total, além da 
quantificação de esporos de fungos micorrízicos. Os experimentos serão realizados em quatro 
áreas, sendo que uma área controle será pulverizada com água e as outras três serão 
contaminadas com os produtos isolados e em mistura, conforme o Esquema 1. Os experimentos 
serão realizados em quatro épocas, que ocorrerão cada qual em uma estação do ano. Os 
agrotóxicos serão aplicados em consonância às recomendações dos rótulos e bulas no que se 
refere ao número de aplicações por safra (estação do ano) e ao intervalo de aplicação da cultura 
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de morango. Desse modo, o Kraft® 36 EC será aplicado três vezes por estação, com intervalo 
de sete dias entre cada aplicação; e o Score® 250 EC será aplicado seis vezes por estação, com 
intervalo de quatorze dias entre cada aplicação. As coletas de solo serão realizadas sempre um 
dia antes e um dia depois de cada contaminação das áreas. Após cada coleta, serão realizados 
os ensaios laboratoriais para determinação de cada um dos parâmetros propostos. 

 
 
 

Para as análises laboratoriais dos parâmetros do solo de campo, as metodologias a 
seguir mencionadas serão utilizadas. Biomassa microbiana de carbono: método de fumigação-
extração (VANCE; BROOKES; JENKINSON, 1987); atividade alimentar dos organismos: 
ensaios de bait-lamina (VON TORNE, 1990); disponibilidade da enzima desidrogenase: 
método com 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC) (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION, 2002); respiração basal do solo: método de incubação com NaOH 
(JENKINSON; POWLSON, 1976); disponibilidade de nutrientes: o carbono orgânico será 
determinado via oxidação da matéria orgânica com K2Cr2O7 em meio sulfúrico (EMPRESA 
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1997) e o nitrogênio orgânico total será 
determinado seguindo os métodos Kjeldahl (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA, 1997). 

Em microcosmos, serão avaliados os efeitos dos mesmos produtos sobre a colonização 
de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e sua produção de esporos. As estruturas dos 
microcosmos serão pequenos vasos nos quais a cultura de morango será plantada com e sem a 
inoculação de FMAs do gênero Glomus, de modo a comparar os dois processos. Após a 
aplicação dos agrotóxicos, serão analisados os parâmetros propostos em todas as raízes. Para 
as análises da colonização micorrízica, será utilizada uma metodologia de coloração das raízes 
(SILVEIRA; FREITAS, 2007) seguida de observação em microscópio da porcentagem de 
colonização arbuscular. Para a quantificação de esporos dos FMAs, será utilizado o método do 
peneiramento úmido (GERDEMANN; NICOLSON, 1963), seguido de centrifugação e 
flutuação. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Após a realização dos experimentos e coleta de dados acerca dos parâmetros propostos, 
os resultados serão analisados estatisticamente por meio da análise de variância simples (One-
way Analysis of Variance, ANOVA). Além disso, em relação às micorrizas, será comparada a 
quantificação de esporos dos FMAs dos microcosmos com aquela quantificada em campo. 

Esquema 1 – Parcelas de campo a serem contaminadas 
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Espera-se que a ação dos produtos afete a comunidade microbiana do solo de modo a alterar 
suas funções ambientais, efeito que possivelmente será diferente para cada estação do ano 
devido às distintas médias de pluviosidade e temperatura. Ademais, presumivelmente o 
produto Score® 250 EC apresentará maior toxicidade do que o produto Kraft® 36 EC, pelo fato 
da ação fungicida daquele atuar mais especificamente nas comunidades microbianas presentes 
no solo, ao passo que a ação inseticida deste deve atuar mais notadamente nas mesofauna e 
macrofauna edáficas. 

 
FONTE FINANCIADORA  
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INTRODUÇÃO 

 O uso dos recursos naturais para promover bens e serviços como alimento, água 
e abrigo para bem-estar humano tem provocado mudanças na paisagem e, 
consequentemente, causado diversos impactos ambientais. Dentre os diversos usos da 
terra, a agricultura destaca-se como o maior uso, ocupando cerca de 38% da superfície 
do planeta. A expansão e a intensificação dessa atividade têm causado diversos 
impactos ambientais, dentre os quais inclui-se a substituição de florestas naturais por 
cultivos e pastagens e a utilização de pesticidas e fertilizantes que contribuem para a 
redução da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos (FOLEY et al. 2011). 
 O uso de pesticidas intensificou-se principalmente a partir de 1960, com a 
chamada “Revolução Verde”, na qual a necessidade de aumento da produção de 
alimento levou a utilização de novas tecnologias para combater doenças e pragas através 
do uso intensivo de produtos químicos (LIMA, 2010). O Brasil encontra-se dentro dessa 
problemática como observado em 2008, quando assumiu o posto de maior mercado de 
agrotóxicos ao ultrapassar os Estados Unidos (AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2012). Dentro desse contexto, encontra-se o município de 
Bom Repouso, Minas Gerais, utilizado como área de referência para essa pesquisa. A 
sua intensa atividade agrícola, principalmente pelo cultivo de morango e batata inglesa, 
leva ao uso intensivo e muitas vezes incorreto de vários pesticidas como por ex.: Kraft 
36 EC e Score®, levando à contaminação dos ecossistemas.  

Os organismos edáficos são sensíveis à contaminação por pesticidas e estão 
relacionados direta ou indiretamente com serviços e funções ecossistêmicas importantes 
como: armazenamento e disponibilidade de água; decomposição de resíduos de plantas 
e animais; manutenção de agregados de partículas; decomposição, transformação e 
ciclagem de nutrientes; supressão de organismos patógenos para as plantas e sequestro e 
degradação de agrotóxicos (SPADOTTO et al, 2004). Dentre os organismos do solo, os 
colêmbolos são bastante diversificados e habitam desde ecossistemas desérticos até 
ecossistemas úmidos, habitando diferentes sub-horizontes dos solos sendo que sua 
distribuição pode estar relacionada com suas funções nos ecossistemas terrestres 
(RUSEK, 1998). Desempenham funções ecossistêmicas importantes, como participação 
na formação da microestrutura dos solos, ciclagem de nutrientes e degradação de 
matéria orgânica (BEHAN-PELLETIER, 2003), influenciando na fertilidade do solo e 
atuando como reguladores da microbiota do solo (CULIK & ZEPPELINI FILHO, 
2003).  

Muitos estudos têm sido realizados para verificar os efeitos deletérios dos 
pesticidas sobre os organismos não-alvo, principalmente no ramo da ecotoxicologia. 
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Porém, uma nova abordagem tem sido utilizada, levando à compreensão dos efeitos dos 
poluentes ao nível de comunidades (BAIRD, RUBACH & VAN den BRINK, 2008). 
Essa abordagem é baseada em atributos funcionais, que descrevem as características 
físicas, o nicho ecológico e o papel funcional das espécies dentro dos ecossistemas 
(VAN den BRINK et al., 2010).  A utilização destes atributos é bastante eficaz, pois 
possibilita uma visão mais ampla da dimensão da biodiversidade, permitindo a 
comparação entre diferentes regiões, além de possibilitar entendimento sobre a 
qualidade e funções do solo (VANDEWALLE et al. 2010). 

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é avaliar os efeitos de pesticidas 
utilizados na cultura de morango, isolados ou em mistura, sobre a diversidade edáfica, 
nas diferentes estações do ano, através de atributos funcionais de colêmbolos.  

  
METODOLOGIA 

O estudo está sendo realizado em uma área pré-determinada no Centro de 
Recursos Hídricos e Estudos Ambientais (CRHEA/EESC/USP) e será conduzido 
durante as quatro estações do ano, tendo já sido finalizada a amostragem referente à 
estação inverno. Foram distribuídas quatro parcelas de 3x5 metros entre os tratamentos 
(controle, Kraft, Score e mistura [Kraft + score]), sendo estas subdivididas em cada 
estação e separadas por barreiras a fim de evitar a dispersão dos contaminantes entre 
elas (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                 Fig. 1: Distribuição das parcelas do experimento.  

Em cada parcela são coletadas oito amostras de solo da camada superficial (5 
cm) antes e após a contaminação com os pesticidas, assim como amostras para 
realização de análise de pH e umidade relativa.   

No experimento, os pesticidas Kraft 36 EC e Score® são aplicados segundo as 
normas do fabricante, seguindo, portanto, a dose e intervalo de aplicação recomendados. 
Quanto à aplicação da mistura, utiliza-se a dosagem 1:1 de cada pesticida. 
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O Kraft 36 EC é classificado como inseticida / acaricida de origem biológica do 
grupo químico avermectina, sendo formulado como concentrado emulsionável 
composto por 36 g de abamectina/L. Com relação ao cultivo de morango, é 
recomendada uma dosagem de 25 a 30 ml/100 L de água, com três aplicações no 
máximo, com intervalo de 7 dias cada.  

O Score® é classificado como um fungicida formulado como concentrado 
emulsionável composto por 250 g de difenoconazol/L. No cultivo de morango, é 
recomendado uma dosagem de 40 ml/100 L de água, com intervalo de aplicações de 14 
dias.    

Após a realização das coletas, as amostras de solo são colocadas para extração 
dos organismos, durante uma semana. Esta extração é realizada através do principio da 
metodologia modificada do funil de Berlese-Tülgren (GARAY, 1989), o qual conta com 
o aumento da temperatura na superfície do solo estimulando a migração dos organismos 
para a parte inferior da amostra e estes são então recolhidos em frascos contendo ácido 
benzoico a 3% (Fig. 2). 
 

 

 

 

 

 

                                  Fig. 2: Esquema e imagem da extração de mesofauna. 

 Após uma semana de extração, as amostras são lavadas com álcool 70%, 
colocadas em placas de petri e fixadas com glicerina para posterior análise da 
diversidade da mesofauna.  
 Os colêmbolos são separados em quatro principais grupos (Entomobridae, 
Isotomidae, Poduromorpha e Symphypleona), de acordo com a classificação de Gisin 
(ANO) e analisados conforme os seguintes atributos funcionais: ocelos (ausente ou 
presente), tamanho da antena (0 < X< 0.5 do tamanho do corpo, 0.5 < X< 1 ou >1 body 
length), furca (ausente, reduzida ou longa), pelos/escamas (ausente, presença somente 
de pelos ou presença de escamas e pelos) e coloração (branco, colorido ou colorido com 
manchas). Estes atributos podem estar relacionados com o habitat desses organismos, 
podendo explicar o efeito dos pesticidas.  

RESULTADOS ESPERADOS  

 Os atributos funcionais ainda não foram analisados, porém espera-se que a 
diversidade de colêmbolos diminua após a contaminação com os pesticidas. É também 
esperado que o Kraft 36EC tenha um maior efeito sobre os colêmbolos tendo em vista 
seu modo de ação com maior eficiência sobre os insetos (DIAO, JENSEN & HANSEN, 
2007; KOLAR et al. 2008). Do mesmo modo, a mistura que pode potencializar o efeito 
deletério destes contaminantes sobre os organismos.  
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CONCLUSÃO 

 Conclui-se que estudos com abordagem em atributos funcionais podem 
possibilitar uma boa compreensão dos efeitos de contaminantes sobre os ecossistemas, 
pois analisam o aspecto do papel funcional dos organismos nesses ambientes 
(CHELINHO, et al. 2014). 
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INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica abriga grandes rios e lagos que constituem ecossistemas aquáticos de 
relevância ambiental, cuja maior parte está ameaçada pelo desmatamento das matas ciliares e 
pela substituição por espécies exóticas, como Eucaliptos. Entretanto, 70% da população 
brasileira está concentrada em regiões de domínio da Mata Atlântica o que resulta em uma 
inevitável pressão sobre a biodiversidade e seus recursos hídricos (Lagos & Muller, 2007). Os 
rios da Mata Atlântica abrigam ricos ecossistemas aquáticos, sendo grande parte deles 
ameaçados pelo desmatamento, o que resulta em pressão sobre a biodiversidade e seus 
recursos hídricos (Lagos & Muller 2007). Os rios de baixa ordem são geralmente cobertos 
com vegetação, recebem pouca luz e são dependentes da vegetação ripária como provedor de 
nutrientes e energia. Este material orgânico alóctone representa a principal fonte de energia 
para a rede trófica de riachos (Wallance et al. 1997). O processo de decomposição foliar 
assume um papel importante na dinâmica destes ecossistemas, pois apresentam relações 
diretas com o fluxo de matéria e energia (Bueno et al. 2003). O processo de decomposição é 
um processo chave que determina a reciclagem de nutrientes e carbono (Bueno et al. 2003), 
Parte da matéria orgânica dos rios é utilizada pelos consumidores e convertida em matéria 
orgânica dissolvida, matéria orgânica em partículas finas (MOPF), matéria orgânica em 
partículas grossas (MOPG) e biomassa viva, enquanto o restante é exportado rio abaixo pela 
corrente do rio (Wantzen & Wagner 2006). A estrutura trófica da comunidade e sua 
composição refletem a qualidade e a variedade da matéria gerada pela vegetação ripária, que 
podem também alterar a abundância e a riqueza dos organismos presentes (Vannote et 
al.1980). Além disso, as alterações na cobertura da vegetação ripária, como por exemplo pela 
introdução de espécies exóticas, têm sido referidas como capazes de alterar a estrutura das 
comunidades e o funcionamento dos ecossistemas (Boyero et al 2012). Os estudos sobre 
decomposição são ferramentas importantes em abordagens ecológicas, pois envolvem 
organismos, assim como a análise dos fatores físicos e químicos da água, ciclagem de 
nutrientes e a contribuição dos aportes de matéria orgânica do entorno ao ecossistema 
aquático, tornando-se assim uma poderosa ferramenta na avaliação de impactos ambientais 
(Gonçalves et al., 2005). 

METODOLOGIA 

Foram escolhidos 3 pontos ao longo de um riacho (Ribeirão do Ferro), localizado na Unidade 
de Conservação Federal, Floresta Nacional de Ipanema, no sudeste do Estado de São Paulo 
(Figura 1) 
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Figura 1. Localização da Floresta Nacional de Ipanema (Bataghin, 2010). 

O experimento de decomposição de folhas foi realizado com 3 tratamentos, utilizando 
o método de Litter Bags, que consiste numa forma de avaliação direta da taxa de 
decomposição de folhas, pois se dá por medidas de perda de massa do material ao longo de 
um intervalo de tempo. Os tratamentos utilizados foram (1) folhas da espécie nativa mais 
abundante Matayba elaegnoides (2) folhas da segunda espécie nativa Inga marginata (3) 
folhas de Eucalyptus grandis, os dois primeiros tratamentos com folhas encontradas nas 
margens do riacho estudado, e a terceira, apesar de não ocorreram as margens do riacho, 
ocorrem amplamente na unidade de conservação (Figura 2) 

 

 

 

 

 

Figura 2. (A) Folhas Nativa 1 Matayba elaegnoides (B) Folhas Nativa 2 Ingá Marginata  (C) Folhas Invasora 
Eucalyptus grandis.  

 
Foram utilizadas redes de malha grossa (10 mm), que permitem a colonização e o 

acesso dos macroinvertebrados. Os tratamentos foram dispostos aleatoriamente ao longo do 
trecho escolhido, ficando as redes imersas durante um período máximo de 60 dias, sendo 
retiradas após períodos de 15, 30, 45 e 60 dias. Após cada período foram coletados, os 
macroinvertebrados aderidos e encontrados nas redes, sendo estes identificados com auxílio 
de chaves taxonômicas e estabelecida a taxa de decomposição das folhas ao longo dos 
diferentes períodos de imersão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Riberão do Ferro é de primeira ordem, apresentando largura e profundidade sempre 
inferiores a dois metros. O substrato é predominantemente de rochas e fundo arenoso com 
material orgânico de origem alóctone como folhas, galhos e outros. Suas águas possuem alta 
transparência, apresentando boa oxigenação, com valores similares nos três pontos com um 
desvio baixo entre os valores obtidos, e temperatura comum de zonas tropicais (Tabela 1). Os 
trechos e pontos escolhidos possuem densa vegetação nativa e baixa incidência de espécies 
exóticas, com pouca interferência antrópica. 

Tabela 1. Media e desvio padrão das características físico-químicas da agua dos pontos estudados no Riacho 
Riberão do Ferro, Floresta Nacional de Ipanema. 
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 MÉDIA  
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Desvio Padrão 

pH 6,56 6,50 6,20 0,583 
Oxigênio Dissolvido (mg/L) 6,32 6,44 6,21 0,493 

Temperatura (°C) 17,48 17,42 17,56 2,006 
Condutividade Elétrica (µs) 183,68 183,06 172,55 2,547 
Total de Sólidos Dissolvidos 

(ppm) 
98,41 98,36 100,01 0,847 

 
 A análise da colonização de macroinvertebrados nas malhas demonstrou que as folhas 

de Ingá Marginata foram as mais atraídas seguida pelo Eucalyptus grandis. A menor 
quantidade encontrada de macroinvertebrados foi na espécie Matayba elaegnoides (Figura 3) 

 

 
Figura 3. Número de ordens dos macroinvertebrados associados às folhas durante o tempo de imersão no Rio 

Ribeirão do Ferro 

Quinze dias após o início do experimento o menor número de macroinvertebrados nos 
três tratamentos foi observado, sendo a data com o menor tempo de imersão, impedindo a 
colonização de macroinvertebrados durante este curto período de imersão. O trigésimo e o 
quadragésimo dia são os que apresentaram o maior número de macroinvertebrados, além de 
apresentar aumento de grupos funcionais nas espécies de Ingá Marginata e Eucalyptus 
grandis, e uma redução de número de organismos na espécie Matayba elaegnoides e não 
apresentar variação nos grupos funcionais encontrados anteriormente. O sexagésimo dia 
apresentou aumento na ocorrência dos grupos funcionais nas espécies Ingá Marginata e 
Eucalyptus grandis, mas só aumento no número de indivíduos colonizados nas espécies de 
Eucalyptus grandis e Matayba elaegnoides. 
 

A comunidade de macroinvertebrados foi composta de 10 ordens e 13 famílias, onde 
os diferentes grupos funcionais foram distribuídos em 52% de macroinvertebrados 
predadores, 19% de organismos coletores, 16% de fragmentadores, nos três tipos de folhas 
Matayba elaegnoides, Ingá Marginata e Eucalyptus grandis. Organismos filtradores foram 
encontrados em 10 % presentes em folhas de Ingá Marginata e Eucalyptus grandis, e só 3% 
de macroinvertebrados foram organismos raspadores, isto nas folhas de Inga Marginata, 
espécie nativa. 

A quantidade de compostos secundários presentes nas folhas dos Eucalyptus pode 
retardar o crescimento da comunidade de micro-organismos, tornando essas folhas 
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inicialmente pouco atrativas para os macroinvertebrados e pouco palatáveis para alguns 
fragmentadores, principal grupo de invertebrado envolvido no processo de decomposição. 
Algumas folhas das espécies vegetais ripárias nativas de florestas tropicais contêm cutina 
espessa, dureza (Moretti et al., 2007), componentes químicos tóxicos, lignina (Marques et al., 
2000). Ao passo que as folhas perdem essas características físicas e químicas da sua 
composição, isto tem como resultado a colonização de diferentes grupos funcionais, havendo 
o aumento de indivíduos e ordens ao longo do experimento. 

 

CONCLUSÃO 

A vegetação ripária tem uma forte influência sobre os ecossistemas de riachos 
florestados, sendo importante na incorporação de recursos alimentares aos sistemas aquáticos. 
Por isso, conhecer as espécies da liteira, relacionadas ao tempo, que são necessárias para 
proporcionar uma lixiviação, condicionamento e fragmentação adequados a cada espécie é 
uma adequada ferramenta para explicar a decomposição da liteira e a diversidade de 
organismos, permitindo conhecer a estrutura das comunidades bentônicas e avaliar a sua 
participação na dinâmica da matéria orgânica no curso de água. A integridade da vegetação 
ripária é importante, já que é fundamental para estruturação e acondicionamento das comunidades 
observadas através da diversidade, quantidade e composição de detritos incorporados. 

  A comunidade de macroinvertebrados colonizados foi variada, mas o maior número de 
indivíduos foi encontrado na folha da planta nativa (Inga Marginata) sendo a que também 
tem maior ocorrência nas margens do local estudado, demostrando a alta influencia deste tipo 
de folha na dinâmica do ecossistema aquático. Estes resultados ampliam os dados sobre o 
conhecimento da importância da preservação da mata ciliar nativa e como espécies exóticas 
podem relegar algumas funções, interferindo nos processos naturais de fragmentação e 
acondicionamento foliar e gerando mudanças no fluxo de matéria ao longo do rio e em suas 
características ecossistêmicas. 
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Atualmente, a água é o recurso natural mais importante, sendo fundamental para a 
manutenção da vida e dos ecossistemas, além dos usos múltiplos para as atividades 

humanas: (i) abastecimento doméstico e industrial, (ii) irrigação de culturas, (iii) 
assimilação e afastamento de esgoto, (iv) recreação e lazer, (v) geração de energia, (vi) 
navegação e (vii) aqüicultura. Entretanto, apesar de sua importância, a partir do século 
XVIII, iniciou-se o processo de degradação dos recursos hídricos (Setti et al., 2000). 

No início do desenvolvimento industrial, a utilização dos recursos naturais era 
preponderante e não havia preocupação com o destino final dos resíduos gerados nos 
processos produtivos (Leal et al., 2008). Houve a intensificação da geração de resíduos 
sólidos, líquidos e gasosos provenientes dos processos produtivos, os quais até hoje são 
descartados de maneira incorreta no solo, ar e principalmente, nos ambientes límnicos 
(i.e. ambientes lóticos e lênticos) que representam as principais fontes de água doce para 
o abastecimento humano e que passaram a ser contaminados e poluídos.  

A água tornou-se um dos recursos mais vulneráveis às diversas formas e tipos de 
contaminação e poluição, tornando-se necessária a realização de um diagnóstico 
preciso, por meio de um monitoramento ambiental que é obtido ao se utilizar variáveis 
limnológicas que irão ser sintetizadas nos índices de qualidade da água, categorizando 
assim, a qualidade de um recurso hídrico. 

Deste modo, tendo em vista a importância do estudo da qualidade de um corpo 
hídrico, este projeto tem como objetivo principal analisar a qualidade da água de trechos 
do rio Tietê situado no município de Mogi das Cruzes, utilizando as variáveis 
limnológicas, além de aplicar um protocolo de avaliação rápida de rios e confeccionar 
um mapa de uso e ocupação do solo no entorno das áreas de coleta para a obtenção de 
um diagnóstico geral da qualidade ambiental do rio Tietê. 

 
METODOLOGIA 
1 Descrição da área de estudo 

A uma altitude de 1030 metros da Serra do Mar, no município de Salesópolis, 
nasce o rio Tietê, a 22 km do oceano Atlântico, distando 96 km da capital. O rio Tietê 
atravessa o Estado de São Paulo passando por 62 municípios, dentre os quais se 
encontra Mogi das Cruzes, município pertencente à região do Alto Tietê, localizado na 
UGRHI (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos) 6 do estado de São Paulo. A 
cidade conta com uma população de 419.839 habitantes, segundo dados do IBGE 
(2014a), apresentando uma elevada densidade demográfica com 544 hab./km2, dentro 
de um território de aproximadamente 712.667 km2. O índice de desenvolvimento 
humano municipal apresenta-se com uma taxa de 0,783 enquadrando o município nos 
de IDHM elevados, já que se encontra dentro da variação de 0,775 até 0,862 (IBGE, 
2010).  
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2 Monitoramento limnológico 
Os pontos de coleta estão localizados em duas regiões diferentes do rio Tietê 

(Figura 1): um encontra-se antes (P1: 23°30'51.2"S 46°09'57.9"W) e o outro, após sua 
passagem pelo município de Mogi das Cruzes (P2: 23°31'31.3"S 46°13'23.6).  

A primeira coleta realizada no período da seca (julho de 2015) foi obtida na 
subsuperfície da calha principal do rio Tietê (a cerca de 15 cm de profundidade), sendo 
armazenada em frascos de polietileno de 1 litro a 4ºC até o laboratório para análise. A 
temperatura da água foi medida in situ com o auxílio de um termômetro de mercúrio. 

Foram realizados análises laboratoriais com as amostras, de maneira a obter os 
resultados das seguintes variáveis limnológicas: pH (método potenciométrico), oxigênio 
dissolvido (OD: método polarográfico), condutividade elétrica (CE: método 
potenciométrico), turbidez (método nefelométrico), sólidos totais dissolvidos (SDT: 
método gravimétrico), coliformes totais/fecais (Colipaper), clorofila-a (método 
fluorométrico), demanda bioquímica de oxigênio (DBO: método polarográfico), 
nitrogênio total (método da quimioluminescência), e fósforo total (método 
espectofotométrico).  

Foi aplicado nos dois pontos o protocolo de avaliação rápida da diversidade de 
habitats em trechos de bacias hidrográficas, modificado por Callisto et al (2002), o qual 
foi baseado em protocolos propostos por Hannaford et. al (1997) e em protocolos 
criados pela Agência de Proteção Ambiental de Ohio, Estados Unidos (EPA, 1987). 

 

 
Figura 1: Visão geral dos dois pontos de coleta (entrada e saída) no rio Tietê no 

município de Mogi das Cruzes. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os resultados das variáveis de qualidade da água dos P1 e P2 são apresentados 
na Tabela 1. A Tabela 2 classifica essas variáveis de acordo com os padrões 
estabelecidos pelo CONAMA 357/2005. Nessa legislação não há um padrão de 
qualidade para os coliformes totais/fecais e para a CE. A CE foi comparada com o valor 
sugerido pela CETESB (2015), o qual estipula um máximo de 100 S/cm de íons 
dissolvidos na água. Acima desse valor, considera-se que o ambiente está impactado.  
 Em relação a águas de uso recreativo, a Environmental Protection Agency dos 
EUA (EPA, 2003) indica que os valores máximos de E. coli é de 126 UFC/100 ml como 
padrão de qualidade para balneabilidade com contato primário. A Health Canada (2007) 
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indica que esse valor é de até 200 UFC/100 ml. Assim, nenhum dos pontos amostrais 
apresenta qualidade microbiológica para usos múltiplos de contato direto entre o usuário 
e a água (e.g.  atividades de natação). A resolução CONAMA 357/05 indica que águas 
de classe 3, para o uso de recreação de contato secundário, não deverá ser exceder um 
limite de 2.500 coliformes termotolerantes por 100 mm de água ou que para os demais 
usos, não deverá exceder um limite de 4.000 coliformes. Porém, observa-se que em 
ambos os pontos a quantidade de coliformes excedeu de maneira elevada os máximos 
permitidos, sendo o corpo de água limitado apenas às atividades de navegação e de 
harmonia paisagística. 

Variável Unidade P1 P2 
  Média DP Média DP 

pH - 6,75 0,10 7,36 0,01 
OD  mg/L 7,33   0,18 6,68 0,10 
CE uS/cm 150,3 19,69 262,0 4,36 

Turbidez UNT 5,12 0,84 9,47 0,07 
SDT mg/L 117 2,65 149 5,69 

Coliformes totais UFC/100 ml 588.800 27152,90 1.340.800 58831, 28 
Coliformes fecais UFC/100 ml 108.800 36203,87 982400 76933,22 

Clorofila-a ug/L 0,15 0,06 1,8 0,45 
DBO mg/L 10,06 0,29 15,43 0,17 

Fósforo total ug/L 429,34 54,86 1226,68 54,86 
Nitrogênio total mg/L 1,657 - 7,272 - 
Tabela 1: Média e desvio-padrão (DP) das variáveis limnológicas do rio Tietê. Em 

que: OD = oxigênio dissolvido, CE = condutividade elétrica, SDT = sólidos 
dissolvidos totais, DBO = demanda bioquímica de oxigênio. 

Variável P1 P2 
pH Classe 1 Classe 1 

Oxigênio Dissolvido Classe 1 Classe 1 
CE Impactado Impactado 

Turbidez Classe 1 Classe 1 
SDT Classe 1 Classe 1 

Coliformes Totais Não satisfatória Não satisfatória 
Coliformes Fecais Não satisfatória Não satisfatória 

Clorofila-a Classe 1 Classe 1 
DBO Classe 3 Classe 4 

Fósforo Classe 3 Classe 4 
Nitrogênio Classe 1 Classe 3 

Tabela 2: Classe/categoria das variáveis limnológicas segundo o CONAMA 
357/05, CETESB (2015) ou EPA (2003). Em que: OD = oxigênio dissolvido, CE = 

condutividade elétrica, SDT = sólidos dissolvidos totais, DBO = demanda 
bioquímica de oxigênio. 

Ao analisar os resultados (a partir do P1 em direção P2) notou-se um aumento 
nos valores de pH, havendo uma mudança do meio ácido para neutro-alcalino. Esses 
valores encontram-se dentro do previsto na legislação, que é de 6 a 9 (Tabela 2). 
Entretanto, esse aumento de pH pode estar relacionado com a entrada de compostos 
básicos descartados tanto nos esgotos domésticos quanto industriais. 

Em relação às variáveis de CE,  coliformes totais e fecais, clorofila-a, nitrogênio 
e fósforo, também nota-se um aumento de seus valores após a passagem do rio pelo 
município de Mogi das Cruzes. Esses resultados indicaram que ao atravessar o 

328LimnoLogia e ecotoxicoLogia 



município, o rio Tietê recebeu uma alta carga de efluentes domésticos e industriais não 
tratados, alterando as condições físico-química das águas e favorecendo a degradação da 
qualidade da água. 

Observou-se também um decaimento nas concentrações de OD entre o ponto de 
entrada e de saída do município. As concentrações de OD tendem a diminuir quando 
aumentam as quantidades de matéria orgânica em um corpo hídrico. Segundo Arruda et. 
al. (2010) essa matéria orgânica pode ser proveniente do esgoto doméstico descartado 
inapropriadamente em corpos hídricos. Conseqüentemente, há o aumento da DBO, 
devido ao aumento da concentração de matéria orgânica. 

Houve, também, um aumento dos valores relacionados com a turbidez e sólidos 
totais dissolvidos na água, sendo este incremento decorrente de atividades antrópicas, 
tais como o lançamento de esgoto doméstico e industrial, no caso do município de Mogi 
das Cruzes, como ressalta Basso et al. (2011). Isso indica que os sólidos presentes nos 
cursos d’água podem ser originados tanto da erosão natural ou acelerada do solo, de 
lançamentos de efluentes (domésticos e industriais), da disposição inadequada de 
resíduos sólidos que com as precipitações elevadas podem carrear compostos tanto por 
drenagem superficial quanto subterrânea, ou mesmo em função de obras de 
infraestrutura urbana como construções, abertura de ruas e limpeza de terrenos.  
 Outro fator que indica o impacto elevado das atividades antrópicas nesse trecho 
do rio Tietê, é o resultado obtido com a aplicação do protocolo de avaliação rápida, uma 
vez que em ambos os pontos (P1: entrada e P2: saída), esses locais foram classificados 
como ambientes impactados, como pode ser visto na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em trechos de 
bacias hidrográficas. Fonte: Callisto et. al (2002) modificado da Agência de Proteção 

Ambiental de Ohio (EUA) 
Parâmetro avaliado P1 (entrada) P2 (saída) 

 

  
Largura média 25 metros 35 a 40 metros 

Profundidade média 1,5 a 2 metros 80 centímetros 
Tipo de ocupação das margens 

do corpo d’água (principal 
atividade) 

4 4 

Erosão próxima e/ou nas 
margens do rio e assoreamento 

em seu leito 

4 2 

Alterações antrópicas 2 0 
Cobertura vegetal no solo 4 2 

Odor da água 4 2 
Oleosidade da água 2 2 

Transparência da água 0 2 
Odor do sedimento (fundo) 4 2 
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Oleosidade do fundo 4 2 
Tipo de Fundo 2 2 

Pontuação 30 20 
Avaliação Impactado Impactado 

 
CONCLUSÃO 

Ao analisar os resultados, tanto das variáveis limnológicas da água quanto os da 
aplicação do protocolo no período de seca, percebeu-se que a qualidade da água do rio 
Tietê, ao entrar no município de Mogi das Cruzes, não está submetida a um grau intenso 
de degradação, apresentando-se mais baixos quando comparados ao P2 (ponto de saída 
da cidade). Entretanto, ao passar pelo município, o rio tem sido fortemente impactado 
pelas atividades antrópicas, por intermédio do lançamento de efluentes domésticos e 
industriais, evidenciados principalmente pela DBO, CE, colimetria e P, que aumentam a 
carga de matéria orgânica, prejudicando as condições físicas, químicas e 
microbiológicas no rio, e consequentemente os possíveis usos múltiplos. 
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Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 

 
Resumo: A perda da vegetação arbórea resulta em problemas como: desnudação do solo, 
poluição da água, redução da capacidade de armazenamento da bacia hidrográfica e 
consequentemente redução da vazão na estação seca. Em ações de recuperação de um curso 
d’água degradado, o planejamento mais sensato seria pensar nas atividades iniciando de 
montante para jusante. Em vista disso, o projeto aplicado teve como intuito o plantio de 
espécies arbóreas nativas e frutíferas, ambos com espaçamento 2 x 2 m, em substituição à 
espécie exótica Capim-Elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) que dominava a área da 
nascente, seguindo os modelos científicos e técnicos para recuperação de áreas degradadas e 
trabalhos experimentais realizados com os mesmos espaçamentos utilizado. O local onde 
foram plantadas as espécies arbóreas no presente projeto não abrangeu toda a área em que o 
Capim-Elefante está presente, necessitando futuramente a expansão do plantio. Após o 
desbaste o capim foi útil no recobrimento do solo, sendo responsável pela proteção do mesmo 
e evitando o aumento da turbidez da água da nascente, além de aumentar a disponibilidade de 
matéria orgânica ao solo, favorecendo a adubação das espécies arbóreas plantadas.  
Palavras-chave: Recuperação Florestal, Capim-Elefante, Área de Preservação Permanente, 
Nascente. 
 
Absrtract:  The lost of arboreous vegetation results in problems, such as desnudation of the 
soil, water pollution, reduction of  the capability of storage of the watershed and 
consequently, reduction of the flow of water during dry seasons.  Thinking on the recovery 
actions of a degraded course of water, the wisest plan would be to think about the activities 
starting from upstream to downstream. As a result, the applied project had the aim of the 
planting of native and fruit tree species, both with spacing 2 x 2 m, to replace the exotic 
species Elephantgrass (Pennisetum purpureum, Schum.) which has dominated the area of the 
headwater, following scientific and technical models for recoverying of degraded areas and 
experimental work carried out with the same spacing used.The area where this project applies 
is not the wrole are where the Elephant Grass takes place, needing future expansion of the 
plantantion.  After the thinning of the grass, it was used for cover the soil,  proventing it from 
increased spring water turbidity, as well as increase the availability of organic matter to the 
soil, favoring the fertilization of planted tree species.. THE ACABA MUNDO POPULATION WAS 
INVOLVED THROUGHOUT THE PROCESS AS A FORM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION. 
Key-words: Forest Recovery, Elephant Grass, Headwater, Permanent Preservation Area. 
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INTRODUÇÃO 

Dentro do contexto brasileiro dos rios urbanos, pensando nas ações de recuperação de 
um curso d’água degradado, o planejamento mais sensato seria pensar nas atividades 
iniciando de montante para jusante (SILVA, M., 2013). 

Segundo South African River Health Programme (2015) e Kozlowski (2011), as matas 
ciliares e florestas desempenham importante papel no ecossistema local, tais como: regulando 
o fluxo (a mata ciliar retarda o fluxo de água, tanto fisicamente bloqueando a passagem, 
quanto absorvendo a água pelas raízes) e regulando a qualidade da água (a mata ciliar age 
como um limite entre os nutrientes, sedimentos, contaminantes e bactérias do terreno e o 
curso d’água). Cheng et al. (2008) afirma ainda que solos com cobertura vegetal retém mais 
água do que solos desnudos. 

As matas ciliares são classificadas pela Lei Nº 12.651/2012, como sendo Áreas de 
Preservação Permanente – APP e seguem delimitações de preservação estabelecidas segundo 
as características dos córregos, rios, lagos e nascentes (BRASIL, 2012). Na Lei 9.024 de 10 
de Abril de 1995, no Art. 98, expõe que fica proibido qualquer tipo de construção capaz de 
potencializar a degradação das nascentes, de forma a poluir e deixá-las inutilizáveis. 

Segundo a Food and Agriculture Organization of The United Nations – FAO (2015), o 
Capim-Elefante é nativo do Zimbabwe (África subtropical), obtendo maior crescimento em 
áreas com pluviosidade superior a 1500 mm por ano (apud RUSSELL & WEBB, 1976), não 
tolerando locais inundados, com reprodução somente através de estacamento, sendo uma das 
gramíneas de maior potencial produtivo e muito bem adaptada às condições climáticas 
brasileiras (FAO, 2015; SOBRINHO et al., 2005). 

Silva (2013) aponta que as favelas são detentoras das poucas áreas urbanas nas 
metrópoles, onde se preservaram alguns valores ambientais que a sociedade hoje estabelece e 
julga serem preciosos, como é o caso dos cursos d’água em leito natural. A comunidade do 
Acaba Mundo se enquadra a essa realidade com a presença do córrego Acaba Mundo 
(pertencente à bacia do Ribeirão Arrudas), passando pela área da vila em seu leito natural 
(CBH-VELHAS, 2012). A realidade à jusante da bacia já é totalmente diferente da 
apresentada dentro da comunidade, tendo seu curso alterado, canalizado e coberto até o final 
da década de 1970 (SILVA, M., 2013). 

Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo a recuperação florestal de um trecho 
da Área de Preservação Permanente – APP (nascente), que no ano de estudo estava dominada 
pela espécie exótica Pennisetum purpureum (Schum.), mais popularmente conhecida por 
Capim-Elefante, por meio de implementação de espécies nativas do bioma Cerrado/ Mata 
Atlântica e espécies arbóreas frutíferas; bem como promover educação ambiental com a 
população do entorno, permitindo assim que essas famílias contribuam e participem da 
recuperação da área. 

 

METODOLOGIA 
Para esta pesquisa, teve-se como métodos e técnicas os seguintes parâmetros: 

quantitativo, qualitativo, descritivo, experimental e bibliográfico (GIL, 2010). 
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Descrição da área de estudo 

Este trabalho utilizou como objeto de estudo a nascente denominada AR022 (CBH-
VELHAS, 2012). A nascente é conhecida pelos moradores como nascente da Cachoeira, que 
compõe o córrego Desenganos, pertencente à sub-bacia Acaba Mundo (PBH, 2011). A 
nascente localiza-se na comunidade Acaba Mundo, região Centro-Sul da cidade de Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais – Brasil (Figura 1), ente as coordenadas: 19º57’39.1”S/ 
43º55’37.2”W/ Elevação: 1050m (GPS Garmin, modelo eTrex® 10). O clima é classificado 
como Cwa: Tropical de Altitude (Köppen, apud ASSIS, 2012) e segundo o Instituto Nacional 
de Meteorologia – INMET, no histórico dos anos de 2000 a 2013 a temperatura média anual é 
de 23,1ºC, sendo a média no verão de 27,2ºC e no inverno de 19,1ºC. A precipitação média 
anual é de 139 milímetros (INMET, 2015). A vegetação nativa é a Floresta Estacional 
Semidecidual (VELOSO et al., 1991). Na área de aplicação o solo é classificado como sendo 
“Cambissolo Háplico Tb Distrófico” (IBGE, 2001). De acordo com o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM, 2000), a geologia estrutural da área pertence à formação Cercadinho, 
composto por rochas de quartzo, quartzito ferruginoso e dolomíticas da idade 
Paleoproterozóico (2.500 a 1.600 milhões de anos). E o relevo apresentado é formado por 
Serras do Quadrilátero Ferrífero, fortemente ondulado (IBGE, 2006). 

 

Materiais 
As ferramentas utilizadas diretamente ou indiretamente no plantio foram: boca de 

lobo, colher de jardineiro, enxada comum, alavanca, foice, regador, facão para mato, trena 50 
metros, perneira, GPS Garmin (modelo eTrex® 10) e lona plástica. 

Para a confecção do mapa utilizou-se o programa ArcMap® 10.2 2013. E na 
modelagem do croqui no delineamento da área da aplicação das parcelas e plantio, foi 
utilizado o programa AutoCad® 2014. 

Em cada cova onde foi plantada as mudas arbóreas, fez-se a adição de 100g de adubo 
orgânico PROVASO (SILVEIRA; COELHO; ROCHA, 2008) e 1 litro de hydrogel 
denominado de Hydroplan-EB. O hydrogel é considerado um polímero condicionante do solo, 
que absorve cerca de 350g de água para cada grama do produto (COSTA et al., 2014). 

335 Manejo e RecupeRação de ÁReas degRadadas



 
Figura 1: Localização da comunidade Acaba Mundo, situado na região Centro-Sul de Belo Horizonte – Minas 

Gerais, 2015. 
Fonte – Adaptado Prodabel, 2010.  

 
Foi realizada análise da água da nascente utilizando o Ecokit Técnico de Água Doce 

da empresa Alfakit Ltda, para os seguintes parâmetros: amônia, nitrato, nitrito, oxigênio 
dissolvido, ortofosfato, pH, temperatura e turbidez. Como houve o desbaste do Capim-
Elefante para plantio de mudas arbóreas, o valor obtido de turbidez será importante em 
análises futuras para identificar provável alteração na qualidade da água da nascente devido a 
essa ação. 

Elaborou-se um ofício com pedido de autorização das atividades de recuperação da 
mata no entorno da nascente AR022 (nascente da cachoeira), destinado à Secretária Municipal 
de Meio Ambiente do município de Belo Horizonte no dia 18 março de 2015. No dia 20 
março de 2015, a secretaria deu parecer favorável às atividades. Foi entregue também um 
ofício de mesmo teor à Associação de Moradores do Acaba Mundo, com a finalidade de obter 
o apoio da comunidade nos trabalhos desenvolvidos. 

Realizou-se uma visita à comunidade a fim de reconhecimento do local onde foi 
desenvolvido o trabalho de recuperação arbórea da nascente. E também foi realizada uma 
visita à unidade da EMBRAPA Milho e Sorgo (Sete Lagoas – MG), para visualização de um 
trabalho de recuperação florestal em andamento, que adotou o modelo de parcelas em sua 
metodologia.  

A análise do solo foi realizada no Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, para os 
testes de matéria orgânica; CTC – Capacidade de Troca de Cátions (fertilidade, sódio, 
capacidade efetiva de troca de cátions, capacidade de troca de cátions, índice de saturação de 
base, índice de saturação de alumínio), seguindo os padrões indicados pelo IMA. Para a 
análise, o solo foi coletado a uma profundidade de 30 cm (IMA, 2015).  

Em campo, foram realizados os testes das características morfológicas dos horizontes: 
estrutura (tipo, classe de tamanho, grau de estrutura); consistência (quando seco, quando 
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úmido, quando molhado – plasticidade e pegajosidade); e porosidade (SANTOSet al., 2013), 
com a finalidade de descrever as características morfológicas do horizonte “A” e “O” do solo 
presente na área de estudo e observar sua constituição: arenosa, siltosa ou argilosa, que 
determinará se este reterá maior quantidade de água e minerais, contribuindo para sua 
fertilidade. Para os testes em campo, foram coletadas duas amostras: uma na parcela 
delimitada com espécies frutíferas e uma amostra nas parcelas com espécies nativas, ambas 
em ambientes secos e afastados da área encharcada da nascente, para não haver interferência 
nos resultados. 

Foi mensurada a vazão da nascente a uma distância de 8 metros do afloramento 
d’água, utilizando o modelo de medição indireta, método manual para análise de vazão 
(adaptado de SILVA, C., 2003; PINTO et al., 2004). Para a medição foi utilizado uma trena 
(3 metros), cronômetro digital e um pedaço de isopor, e a partir da equação de vazão descrita 
por Fox e MacDonald (2001), pode-se estimar a vazão da nascente. 

Como forma de promover a integração do projeto e a comunidade, foram realizados 
convites aos moradores para participarem do processo de plantio na área de aplicação, através 
do presidente da Associação dos Moradores do Acaba Mundo, a fim de englobar a 
comunidade no presente projeto, tornando-os parte importante do processo de recuperação 
desse bem. 

 

Delineamento experimental  
O trabalho estabeleceu duas diretrizes no que diz respeito às espécies utilizadas na 

recuperação da mata arbórea do entorno da nascente: introdução de espécies nativas ao 
ecossistema local com espaçamento de 2 x 2 m e introdução de espécies arbóreas frutíferas de 
interesse dos moradores, seguindo o mesmo padrão de espaçamento das espécies nativas, 
conforme modelo descrito por Crestana; Toledo Filho; Campos (1993) e Daronco; Melo; 
Machado (2012). Foi realizado a demarcação de três parcelas com as seguintes medidas: 10 x 
6 m, 20 x 10 m e 6 x 2 m (comprimento e largura), no qual em cada parcela citada foram 
plantadas respectivamente espécies frutíferas, nativas de áreas bem drenadas, nativas de áreas 
com inundação temporária e permanentemente. Como o terreno apresentou bastante 
pedregosidade e enormes touceiras optou-se pela divisão da parcela 20 x 10 m em outras 
cinco menores (Figura 2). 

O plantio foi realizado de forma manual. As covas tiveram a dimensão de 0,50 x 0,20 
m – profundidade e diâmetro (adaptado de MARTINS, 2013; SILVEIRA; COELHO; 
ROCHA, 2008). No plantio da parcela mais próxima às nascentes (parcela 2 x 6 m), não 
houve a necessidade de utilizar o hydrogel nas covas, por ser uma área brejosa com 
afloramento de água aproximadamente a 15 cm.  Ao todo foram plantadas 42 mudas de 
espécies arbóreas nativas da Floresta Mata Atlântica e Cerrado e 21 mudas de espécies 
frutíferas. As mudas arbóreas nativas foram obtidas através da parceria com o setor de 
reprodução de mudas do Parque das Mangabeiras – Belo Horizonte. Já as mudas de plantas 
frutíferas foram obtidas através da doação dos moradores locais.  

O levantamento das espécies nativas e as características das espécies arbóreas 
adquiridas se basearam nos estudos de Lorenzi (2011) e de Silveira; Coelho; Rocha (2008). 
As técnicas de recuperação arbórea da nascente AR022 foram: plantio aleatório de espécies 
pioneiras (P), não pioneiras (NP) e secundária inicial (SI), com base nos modelos descritos 
por (MARTINS, 2013), (SILVEIRA; COELHO; ROCHA, 2008), (CRESTANA; TOLEDO 
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FILHO; CAMPOS, 1993), e trabalhos experimentais de (COSTA et al., 2014), (CASTRO; 
MELLO; POESTER, 2012), (DARONCO; MELO; MACHADO, 2012) e (BOBATO et al., 
2008). 

A escolha do local de plantio das mudas foi baseada nas características de cada espécie. 
Sendo as principais características: grupo ecológico, indicação e área apropriada, segundo 
(SILVEIRA; COELHO; ROCHA, 2008) e (LORENZI, 1998). 

O local estava dominado pelo Capim-Elefante (Pennisetum purpureum, Schum.), 
necessitando antes do plantio o desbaste da área. Para combater o Capim-Elefante presente na 
área, foi realizado roçada manual com foice nos dias 11, 18 e 25 de Abril de 2015, pois este 
foi o meio mais viável principalmente no aspecto econômico. A biomassa produzida pós 
capina serviu como cobertura natural para o solo contra possíveis processos erosivos, fonte de 
matéria orgânica e na “ciclagem de nutrientes” (SILVEIRA; COELHO; ROCHA, 2008). Nas 
áreas onde havia a presença de touceiras densas e a possibilidade de rebrota do capim, a 
técnica utilizada de combate foi o sombreamento artificial com lonas plásticas cobrindo tais 
locais. 

O plantio na parcela com as espécies frutíferas foram nos dias 02 e 09 de Maio de 
2015. As espécies nativas de área encharcada (parcela 2 x 6 m) foram plantadas nos dias 16 e 
23 de Maio de 2015, e as nativas de área seca nos dias 23 e 30 de Maio e 04 e 06 de Junho de 
2015.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Análises do solo, da água e medição da vazão 

As análises do solo feitas pelo IMA mostraram que o solo apresenta boa fertilidade e 
boa capacidade de troca de cátions – CTC. 

Os testes das características físicas do solo mostraram que o solo possui uma maior 
matriz argilosa, o que confere ao solo a estabilidade estrutural, fixando minerais como o 
cálcio, potássio e outros, além de reter maior quantidade de água, que será utilizado pelas 
plantas (DUFRANC et al., 2004). O solo apresentou uma pequena camada de 8 cm de 
coloração escura, indicando a presença de matéria orgânica. A agregação da matéria orgânica 
no solo se desenvolveu devido as constantes queimadas do Capim-Elefante, segundo relatos 
dos moradores (SILVEIRA; COELHO; ROCHA, 2008). 

As análises de água da nascente realizadas in loco, mostraram parâmetros abaixo dos 
padrões de qualidade da água de classe 1, descritos na Resolução CONAMA 357/2005 
(BRASIL, 2005), no que se refere aos compostos inorgânicos, turbidez, oxigênio dissolvido e 
padrão de pH aceitável entre 6,0 e 9,0 (Tabela 1).  
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Tabela 1: Parâmetros e resultados da análise da água 

Fonte - Resultados obtidos através de análise. 
 

*Obs.: Valor corrigido do Nitrato pelo fato da amostra conter Nitrito: 
Nitrato = (N-NO3) – (N-NO2 × 10). Fonte dos dados: Ecokit Técnico de Água 

Doce, empresa Alfakit Ltda (2015). 
 

A vazão média do fio d’água a 6 metros da nascente a partir de dois pontos coletados, 
usando a equação da vazão descrito por Fox; McDonald (2001) foi de: Qm = 8,77 x 10-4 m3 x 
s-1 ou 75,8 m3 por dia, obtida no dia 13 de Junho de 2015. O resultado da vazão da nascente 
AR022 apresentou um volume considerável, comparando o resultado obtido com o estudo 
realizado por Pinto (2004) das nascentes da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, Lavras 
- MG, levando em consideração também a estação do ano que é inverno, considerada uma 
estação fria e seca, com pouca ocorrência de precipitação. 

 

Modelo aplicado no plantio 
Várias estratégias têm sido propostas para a recuperação de matas ciliares. Os 

trabalhos realizados por (COSTA et al., 2014), (CASTRO; MELLO; POESTER, 2012), 
(DARONCO; MELO; MACHADO, 2012) e (BOBATO et al.,2008) utilizaram parcelas e 
espaçamentos definidos. 

As espécies frutíferas foram implementadas na parcela de dimensões 10 x 6m, pois 
esta parcela se encontra em um local de fácil acesso para os moradores e se localiza em uma 
área mais afastada da nascente, em respeito à Lei Nº 12.651/2012 alterada pela Lei Nº 
12.727/2012 que estabelece a recuperação de nascente no raio de 15 metros (Figura 2). Na 
parcela de 6 x 2 m foram incorporadas espécies de área permanentemente alagada, pois é a 
realidade do local e sendo assim estas espécies têm maiores chances de sucesso no seu 
desenvolvimento. Nas demais parcelas foram plantadas espécies de áreas bem drenadas e não 
alagáveis. Na Figura 2 mostra os locais das parcelas e todos os locais onde foram plantadas as 
mudas. 
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Figura 2: Croqui da delimitação das parcelas. 

Fonte – Acervo particular, 2015. 

Nas semanas subsequentes ao plantio, observou-se que não haveria a necessidade de 
realizar o combate as formigas cortadeiras, pois não foi constatado indícios da presença das 
mesmas, como corte das folhas por exemplo. 

Houve a necessidade de desbaste do Capim-Elefante no período de três em três 
semanas, devido ao seu potencial germinativo observado no local de estudo. O sombreamento 
artificial foi eficaz, mas como houve a necessidade de fazer pequenos furos na lona para não 
acumular água e consequentemente ter a proliferação de vetores de doenças como o mosquito 
Aedes aegypti (vetor da dengue). Com isso o Capim-Elefante crescia através desses orifícios, 
reduzindo a eficácia da técnica de sombreamento artificial. 

 

CONCLUSÃO 
O local onde foram plantadas as espécies arbóreas no presente projeto não abrangeu 

toda a área em que o Capim-Elefante está presente, necessitando futuramente a expansão do 
plantio. 

Após o desbaste o capim foi útil no recobrimento do solo, sendo responsável pela 
proteção do mesmo e evitando o aumento da turbidez da água da nascente, além de aumentar 
a disponibilidade de matéria orgânica no solo, favorecendo a adubação das espécies arbóreas 
plantadas. 

As relações criadas nas atividades com a população local fomentaram uma 
conscientização ambiental ainda maior pela área. Os moradores têm como objetivo futuro 
para o local, a criação de um parque, horta comunitária e área de convivência voltada para o 

340 Manejo e RecupeRação de ÁReas degRadadas



9 
 
uso da comunidade. Como comprovação da identificação com o espaço, os moradores 
pararam até o presente estudo de dispor inadequadamente resíduos domiciliares no local. 

O trabalho não finaliza neste documento, tendo em vista o interesse dos moradores em 
aumentar a área do plantio. 
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INTRODUÇÃO 
A intensificação dos processos erosivos, demandam na atualidade grande preocupação, tanto 

na área acadêmica de investigação e pesquisa, quanto na gestão e planejamento do meio, devido à 
degradação e perda de qualidade no ambiente que acarretam. As atividades humanas de uso 
intensificado e exploração dos recursos do solo, são agravantes ao processo erosivo que 
naturalmente ocorre nos sistemas ambientais físicos. Na sub bacia hidrográfica do rio Laranja 
Azeda, no município de São Carlos/SP, é expressiva a ocorrência de processos em forma de ravinas 
e voçorocas. A região tem fundamental importância por ser área de cabeceiras de drenagem que 
compõe um importante manancial urbano para a cidade, a bacia do Ribeirão Feijão, justificando a 
necessidade a nível gestor, de conservação dos recursos hídricos e uso equilibrado e ordenado do 
solo. 

A partir da sistematização de informações da estrutura da paisagem, obtidas através das 
relações que se estabelecem entre seus fatores físicos (geologia-solo-relevo), através da 
metodologia de Morfopedologia (TRICART & KILLIAN 1979; CASTRO & SALOMÃO, 2000), 
foram individualizados compartimentos representativos e homogêneos da bacia hidrográfica do 
Ribeirão Feijão e representados em um mapa (CERMINARO & OLIVEIRA, 2015, no prelo). A 
partir dos resultados desta pesquisa e se atentando ainda ao nível mais detalhado da observação das 
relações solo paisagem, foram escolhidos setores representativos para uma observação vertical, 
morfológica e estrutural da cobertura pedológica, embasada na metodologia de Análise Estrutural 
da Cobertura Pedológica (Boquier, 1973; Boulet et. al., 1982; Ruellan et al., 1985; Ruellan 1988; 
Queiroz Neto, 1988) e em técnicas da micromorfologia de solos. 

Deste compartimento, foi escolhida uma vertente representativa quanto à ocorrência de 
processos erosivos lineares e a fragilidade de recursos hídricos próximos, para estudo em escala 
detalhada. O objetivo é  identificar as transições laterais, geralmente progressivas ao longo das 
vertentes, e assim definir áreas ou zonas com maior ou menor susceptibilidade à erosão, em função 
principalmente, do arranjo dos constituintes de textura, estrutura e porosidade do solo sob escala 
micromorfológica, permitindo compreender sua gênese do microscópio à paisagem, oferecendo 
conhecimento técnico que subsidie a compreensão e tomada de decisões para ordenamento de uso 
equilibrado com as capacidades que o meio oferece. 
 
METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa está embasada nesta abordagem multiescalar, onde partiu-se da 
visão sistêmica de correlação e interdependência dos fatores físicos ambientais, que tem como 
expressão areal, o conceito de bacia hidrográfica. Definida essa mega escala, e admitindo a bacia 
hidrográfica enquanto um conjunto de unidades estruturais, destacando-se as formas do relevo 
representadas pelas vertentes, em pesquisas anteriores a paisagem da bacia hidrográfica do Ribeirão 
Feijão foi individualizada em setores representativos no que concerne a relação solo-relevo e na 
maior ocorrência de processos erosivos lineares (CERMINARO & OLIVEIRA, 2015, no prelo), 
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sob a perspectiva da Morfopedologia (TRICART & KILLIAN 1979; CASTRO & SALOMÃO, 
2000). 

Foi possível então a seleção de compartimentos representativos e a escolha de uma vertente, 
baseando-se em critérios de fragilidade ambiental. A área selecionada tem, em seus limites, uma 
nascente de um pequeno córrego, afluente do Ribeirão Laranja-Azeda. A formação geológica 
identificada no mapeamento para o local é de transição entre as Formações Botucatu, Serra Geral e 
depósitos colúvio-eluvionares (material transportado), sendo bem próximas ainda às ocorrências da 
Formação Itaqueri. No mapeamento pedológico, predominam Neossolos Litóticos e Neossolos 
Quartazênicos + Latossolo Vermelho Amarelo. As variações altimétricas, a existência de grandes 
processos erosivos lineares em pleno desenvolvimento no local, demonstram a evolução dinâmica 
do relevo, com processos de dissecação e morfogênese atuando na área. 
 
Tratamentos e amostragens 

 O levantamento topográfico e coleta de amostras indeformadas e deformadas constituíram a 
segunda etapa da pesquisa. A vertente selecionada apresenta extensão de 170 m, altitude entre 780 
m a 720 m e declividade da ordem de 14% do topo a média vertente e 20% até a ruptura de declive 
(70º) em sua base. A topografia é suavemente ondulada e convexa, com dois processos erosivos 
fortemente desenvolvidos (voçorocas). A topossequência situa-se no eixo central entre essas duas 
voçorocas, na direção E-W. Foram realizadas um total de sete tradagens, que chegaram até a 
profundidade de 4 metros e meio, com coleta a cada 10 cm e descrição no que concerne aos 
aspectos de cor e textura. 
 Com base na análise das descrições das sondagens a trado, foi possível selecionar locais 
representativos para abertura de trincheiras ao longo da vertente, que permitissem a visualização de 
variações verticais em perfis de solo e posteriormente reconhecer as variações laterais existentes. 
Foram abertas três trincheiras, no topo, meio e base da encosta, onde foram realizadas a descrição 
morfológica dos horizontes pedológicos, com base nas orientações publicadas pela EMBRAPA 
(2006). Ainda, foram coletadas amostras deformadas para análises físicas e químicas, e 
indeformadas em cada horizonte e em suas transições, para análises de umidade, densidade, 
porosidade e confecção de lâminas delgadas de solo.  Todas as amostras foram tratadas e analisadas 
nos laboratórios do Departamento de Ciência do Solo da ESALQ/USP. 

A terceira etapa da pesquisa foi de descrição micromorfológica de lâminas de solo, seguindo 
as normativas de Brewer (1984) com ênfase na observação e caracterização da microestrutura e 
sistema poroso.Quanto a porosidade, foi realizada  descrição das dimensões compreendidas em 
macroporos (75-500 u de diâmetro)  e parte dos mesoporos visíveis (30 a 75 u de diâmetros); das 
suas formas geométricas e das suas origens (pedoporos, bioporos), da sua posição (intergrãos, inter 
ou intragregado) para fins de classificação morfológica.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Com base nos resultados de caracterização do sistema pedológico, foi possível a construção 
bidimensional que representa o continuum do solo ao longo da vertente, sintetizada enquanto 
topossequência (Figura 1).  Sua interpretação, e correlação com os resultados das análises 
laboratoriais físicas e químicas, permitiu traçar alguns apontamentos preliminares da pesquisa: 
 A descrição morfológica realizada em campo, e a análise granulométrica feita em laboratório 
(Gráfico 1) demonstraram dois sistemas distintos: nas trincheiras 1 e 2 (T1 e T2), foi descrito um 
horizonte Bw diagnóstico, com maior umidade e textura ligeiramente mais argilosa, com boa 
circulação hídrica vertical e lateral.  Essa maior presença de argila, provê agregação do solo, e 
consequentemente maior estabilidade estrutural se comparado aos volumes predominantemente 
arenosos (C1 e C2) da T3. 
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Gráficos 1: Análises granulométricas Areia Total, Silte e Argila, trincheiras 1, 2 e 3. 

 

Organização: Ana Clara Cerminaro (2015). 
 

Figura 1: Representação bidimensional dos volumes pedológicos, com descrição macromorfológica e representação da 
transição de formações geológicas, Topossequência Manacá- São Carlos-SP. Organização:Ana Clara Cerminaro (2015). 
 
 A trincheira 3 (T3), apresenta mosqueamento no volume mais profundo, o que pode indicar 
tanto má drenagem no perfil, quanto mobilização de argila com ferro, oriundas tanto verticalmente 
como lateralmente dos solos à jusante. A análise micromorfológica poderá ajudar na compreensão 
com a visualização de feições pedológicas. 
 Deste modo, podemos concluir que a movimentação lateral de água, dinâmica essencial para 
compreensão dos processos erosivos, ocorre ao longo da topossequência em duas fases distintas:1) 
no terço superior da vertente, há predomínio de infiltração com boa drenagem ao longo do perfil, na 
T2, sob relevo pouco mais declivoso, predominam o escoamento superficial, mas a umidade em 
subsuperfície é também abastecida pelo fluxo lateral da porção superior e mais plana da vertente, e 
o perfil apresenta da mesma forma, boa circulação vertical, apesar de uma camada transicional mais 
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compactada entre o horizonte A e o Bw1; 2) Entre a T2 e T3, ocorre a diferenciação litológica da 
topossequência, o que consequentemente afeta o fluxo lateral subterrâneo na vertente,  que  em 
contato com os volumes mais arenosos de solos desenvolvidos sob os arenitos da Formação 
Botucatu,  encontra caminhos livres para circulação tanto vertical como lateral, devido à 
mineralogia arenosa e  com menores índices de agentes cimentantes. 
 Quanto à micromorfologia descrita, de forma geral as trincheiras 1 e 2 (topo e média 
vertente) apresentam microestuturas complexas sub angulares moderadamente desenvolvidas, com 
porosidade de câmaras e cavidades em agregados terciários, apresentando razões de material grosso 
e fino, relativamente equilibradas. A distribuição relativa dos grãos é, em sua maioria, descrita 
enquanto enaulica gefúrica, com alguns setores em profundidade, porfíricos, indicando assim a 
translocação de material fino (argila) e mesmo maior concentração e quantidade destes. Este 
cenário, contrapõe-se à trincheira 3, localizada na base da vertente, onde não há microestruturas de 
agregados terciários desenvolvidas (apedal). Quanto a razão entre material grosso e fino, 
predominam materiais grossos, sob porosidades de tipo câmaras e empilhamentos complexos de 
grãos de quartzo. A distribuição relativa é do tipo enáulica, onde os agregados de material fino, 
pouco coalescidos, estão dissociados dos grãos maiores (esqueleto). 
 Este diferencial quanto à organização micromorfológica do solo, comprova o 
comportamento diferencial das estruturas do solo ao longo da vertente, onde o fluxo subterrâneo 
lateral de água, na transição entre a média e baixa vertente, encontra caminhos mais livres, porosos 
e com poucos agentes cimentantes, criando caminhos preferenciais em subsuperficíe. Essa situação 
culmina no fenômeno de piping que provoca a desagregação do solo, deflagrando o voçorocamento 
neste terço médio-inferior da vertente. 
 As próximas etapas da pesquisa são de quantificação da porosidade funcional, através de 
imagens de fotografias das lâminas delgadas de solo, no software Visilog e sistematização da 
redação final de interpretações dos resultados e recomendações a nível de uso/ocupação do solo. 

 
CONCLUSÕES 
 Até o presente momento da pesquisa, pode-se afirmar que ocorre uma transformação vertical 
do material de origem no solo, sendo a porção superior e média da vertente associada aos depósitos 
colúvio-eluvionares, e terço inferior da vertente, corresponde a sedimentos arenosos de 
granulometria mais fina. Trata-se portanto de uma paisagem em transformação, expressa por um 
desequílibrio hidráulico do sistema vertente. O estudo morfológico das transformações verticais, 
permite correlações com as movimentações laterais de água no solo, que culminam em processos 
morfogenéticos erosivos. Assim, a busca de equilíbrio dinâmico na vertente, é induzida pela 
dinâmica genético evolutiva das formações geológicas que sustentam a paisagem. 
 O planejamento para uso e ordenação equilibradas do solo, devem estar atentos aos 
múltiplos fatores que agem e comandam a dinâmica de evolução das paisagens. A motivação inicial 
da pesquisa na presente área, perpassa pela preocupação quanto à conservação dos recursos hídricos 
e a expressiva ocorrência de erosões, que, a priori, eram atribuídas ao uso extensivo do solo. Em 
contrapartida, conclui-se que na área, o desmatamento e a falta de proteção de uma cobertura 
vegetal, são fatores que agravam e aceleram a velocidade dos processos, mas não são, sob a ótica 
genética de deflagração, os agentes causadores dos processos erosivos lineares. 
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Resumo: A cidade de Nazareno (MG) está situada na bacia do Alto Rio Grande. Essa região 
encontra-se inserida na superfície cristalina do Alto Rio Grande no sul de Minas Gerais. O 
local apresenta muitas voçorocas que originaram, de maneira geral, estão diretamente ligadas 
às estradas antigas, à atividade de mineração, à suscetibilidade dos solos, entre outros fatores. 
 Assim, nesta pesquisa, optou-se por avaliar a degradação ambiental gerada na voçoroca 
do Córrego do Cravo (Nazareno – MG). Essa voçoroca foi escolhida, pois a mesma passou por 
processos de recuperação e houve o retorno dos processos erosivos após sua estabilização. 
Desta forma, dois solos da região foram analisados, um latossolo vermelho e um cambissolo. 
Nestes solos foram realizados ensaios granulométricos, MCT, DRX, entre outros, visando 
avaliar os fatores que condicionam os processos erosivos nesta região. Neste contexto, 
constatou-se a alta concentração de silte no cambissolo, o que gera o encrostamento do solo e 
a concentração do fluxo superficial da água, fator que faz com que ele seja facilmente erodível. 
Devido ao tipo de solo presente na área, o ideal seria a realização de um disciplinamento do 
escoamento superficial da água e não somente a revegetação, como foi realizado na primeira 
tentativa de recuperação. 
Palavras-Chave: voçoroca, degradação, recuperação 
 
Abstract: The town of Nazareno (MG) is located in the basin of Alto Rio Grande. This 
region is inserted into the crystalline surface of the Alto Rio Grande in southern Minas Gerais. 
The site features many gullies that led, in general, are directly linked to the ancient roads to 
the mining activity, the susceptibility of soils, among other factors. 

Thus, in this research, it was decided to assess the environmental degradation generated 
in the Córrego do Cravo’s gully (Nazareno - MG). This gully was chosen, because it went 
through recovery processes and there was a return of erosion after its stabilization. Therefore, 
two soils of the region were analyzed, an oxisol and cambisol. These soils were conducted 
texture tests, MCT, XRD, among others, to evaluate the factors that affect the erosion in this 
region. In this context, there was a high concentration of silt in cambisol, which generates the 
soil crusting and the concentration of surface water flow, a factor which causes it to be easily 
erodible. Due to the type of soil present in the area, the ideal would be to conduct a discipline 
runoff water not only revegetation, as was done in the first recovery attempt. 
Key-Words: gully, degradation, reclamation 
 
INTRODUÇÃO 

A erosão é o processo de perda do solo por desagregação, podendo ter como agente 
deflagrador o vento, a água, o gelo e principalmente a ação antrópica. Existem dois tipos de 
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erosão hídrica: laminar e linear. Segundo Bitar (1995), a erosão linear é causada pela 
concentração das linhas de fluxo provenientes do escoamento superficial, o que resulta em 
pequenas incisões na superfície do terreno, em forma de sulcos, que pode evoluir, por 
aprofundamento, para ravinas e até mesmo voçorocas (nesse caso haverá envolvimento também 
dos fluxos de água subsuperficiais). 

Neste contexto, a região sul de Minas Gerais, apresenta inúmeras feições erosivas 
(ravinas e voçorocas), decorrentes, principalmente da susceptibilidade dos solos e do uso e 
ocupação inadequados. Nesta região, a mineração e a abertura de estradas, são um dos 
principais fatores que atuam na geração dos processos erosivos acelerados. Nos anos 50 muitas 
estradas rurais foram abertas irregularmente, na área que compreende a bacia do Alto Rio 
Grande, gerando um desequilíbrio na dinâmica do escoamento superficial da água, fazendo com 
que surgissem muitas erosões que evoluíram para voçorocas com o passar do tempo. 

Na cidade de Nazareno a situação não é diferente. Localizada na Bacia do Alto Rio 
Grande, Nazareno em 2005 contava com 57 voçorocas ativas (FERREIRA, 2005) que 
ocupavam uma área de cerca de 350 há (Figura 1). Para esse estudo apenas uma voçoroca foi 
selecionada: a Voçoroca do Córrego do Cravo. 
 

 
Figura 1: Localização de 25 voçorocas em Nazareno (MG). (FERREIRA, 2005). 

 Em 2008 essa voçoroca passou por um processo de “recuperação”, onde a prefeitura 
junto a uma ONG realizou o aplainamento, coveamento e revegetação da voçoroca, porém não 
foi dado nenhum cuidado ao escoamento superficial da região, pois o escopo inicial era 
puramente visual, ou seja, revegetar o local a fim de conter a erosão e igualar a paisagem com 
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a do entorno da erosão. Assim, no ano de 2010 o processo erosivo retornou. Baseado nesse 
cenário, esse trabalhou objetivou a caracterização geológica e geotécnica da área, visando 
compreender os principais condicionantes associados a esse processo, e desta forma, propor 
algumas medidas para a contenção dos processos erosivos.  
 
METODOLOGIA 
 Em 2012 foi realizada uma campanha de campo, onde inicialmente foram realizadas 
verificações quanto à estabilidade dos locais que passaram pelo processo de recuperação e, 
onde o processo erosivo foi retomado, realizou-se coleta de amostras para caracterização. 
Nesse trabalho duas dessas amostras foram analisadas, uma de um latossolo superficial e 
outro de um cambissolo de um horizonte inferior (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Foto da face da voçoroca com os dois solos abordados no trabalho: na parte superior o latossolo 

avermelhado e na parte inferior o cambissolo esbranquiçado.  

  
Dentre as análises realizadas estão: análise granulométrica segundo a norma NBR 6508 

e NBR 7181; ensaio de limites de consistência segundo os métodos de ensaio MB-30 e MB-31 
determinados pela ABNT; ensaio MCT – Miniatura, Compactado, Tropical com procedimento 
descrito por Nogami E Villibor (1995); ensaios de determinação de pH, condutividade elétrica 
(CE) e potencial de oxi-redução(Eh) segundo descrito pelo Manual de Laboratórios da 
EMBRAPA (2005); ensaio de determinação de capacidade de troca catiônica (CTC) e 
superfície específica (SE) segundo descrito em Pejon, (1992); difratometria de raios X (DRX) 
segundo descrito em Whittig & Allardice (1986); e análise térmica diferencial (ATD)  
utilizando o Sistemas de Análise Térmica – Modelo RB-3000-20 da BP Engenharia com 
posterior interpretação de dados baseado em Tan, Hajek & Barsha (1986); e ensaio de oxidação 
de matéria orgânica segundo Eusterhues, Rumpel e Kögel-Knabner (2005). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Após a realização dos ensaios nas amostras do latossolo e cambissolo da região pode-
se obter os valores dos parâmetros analisados, descritos nas Tabelas 1 e 2. 
 
 

Tabela 1 – Resultados de análises laboratoriais dos solos. 
Ensaios Latossolo Cambissolo 

pH 5,27 4,77 
Eh (mV) +291 +327 

CE (µS.cm-1) 40,6 36,9 
CTC (meq/100g) 2,33 1,62 

SE 18,20 12,68 
MO (%) 2,17 2,90 

ATD (minerais) Gibsita e Caulinita Caulinita 
DRX (minerais) Gibssita, Hematita e Magnetita Caulinita, Biotita e Muscovita 

 
 

Tabela 2 – Resultados de análises laboratoriais dos solos. 
Ensaios Latossolo Cambissolo 

Granulometria (%) 
Areia 22 35 
Silte 28 60 

Argila 50 5 
Limite de Plasticidade (LP) (%) 30 N.D. 

Limite de Liquidez (LL) (%) 49 49 
Índice de Plasticidade (%) 19 N.D. 

MCT (classificação) Laterítico Argiloso Não Laterítico Arenoso 
N.D. = Não Determinado 

  
Os valores de pH, Eh, CE, CTC, SE e MO obtidos para os dois tipos de solo são similares 

aos que foram determinados por Ferreira (2005), Horta (2006) e Sampaio (2014) em solos 
semelhantes da região. 
 No resultado do ensaio granulométrico nota-se a alta concentração de silte no 
cambissolo, esse fator, associado a pouca matéria orgânica, pode causar o encrostamento do 
solo, facilitando a concentração do fluxo da água e dificultando o crescimento de vegetação 
(FERREIRA, 2005 e RESENDE, 1982). Esse alto teor de silte influenciou no ensaio de 
plasticidade, onde não foi possível obter o limite de plasticidade do solo, classificando-o como 
não plástico, resultado esse que corroborou com o do ensaio MCT. Sobre o latossolo nota-se 
um alto teor de argila e boa plasticidade do mesmo, resultado que também foi encontrado em 
Sampaio (2014). Dentre os minerais encontrados nos ensaios de ATD e DRX, destacam-se a 
caulinita no cambissolo e a gibssita no latossolo. 
 Os resultados obtidos para o cambissolo indicam como esse solo é extremamente 
instável a grandes perturbações, onde pelo alto teor de silte e sua plasticidade imensurável, 
mostram que apenas o aplainamento, coveamento e revegetação não são o suficiente para que 
o solo volte a ser estável e consiga encerrar o processo erosivo. Para tanto é necessário um 
disciplinamento do escoamento superficial da água que pode ser dado de diversas formas. 
 Dentre as alternativas de controle do escoamento superficial podemos citar os cordões 
de nível, que são bancos de terra que variam de 0,5 a 2 metros de largura, dispostos ao longo 
da encosta agindo como um dissipador de energia. Além disso, é importante ressaltar que o 
fluxo superficial, uma vez redirecionado para fora da voçoroca, precisa também ser controlado 
para que não gere outra erosão, sendo assim dissipadores do tipo bacia de impacto onde o fluxo 
d’água perde velocidade quanto atinge defletores verticais e gera torvelinhos (redemoinhos). 
Outro fator importante é o controle do escoamento dentro da voçoroca. Nesse caso a instalação 
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de drenos, para controle de escoamento e barreiras para evitar a perda de material a montante 
das mesmas é essencial para que se inicie um controle da dinâmica superficial do processo 
erosivo. 
 
CONCLUSÃO 
 Os inúmeros impactos antrópicos que aconteceram na região de Nazareno-MG ao 
longo dos anos foram essenciais na geração dos processos erosivos ali presentes. O latossolo 
presente em quase toda a região tem estabilidade e boa plasticidade, porém quando erodido 
expõe um cambissolo extremamente instável e facilmente erodível, além disso, seu alto teor 
de silte dificulta o crescimento de vegetação e gera encrostamento no solo, concentrando o 
fluxo do escoamento superficial da água, principal agravante do processo erosivo de uma 
voçoroca. 
 A recuperação feita em 2008 foi ineficiente, pois cuidou apenas da revegetação local e, 
pelos fatores já citados, realmente não era a única medida que precisava ser tomada. O trabalho 
propõe a construção de controladores de fluxo superficial para que, com o controle do fluxo 
d’água, seja possível conter a perda de sedimentos dentro da voçoroca. 
 
Fonte financiadora- Bolsa institucional - USP 
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AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE SEDIMENTOS EM 
SUSPENSÃO UTILIZANDO A SONDA LISST-100X NO 

RESERVATÓRIO DE MOGI-GUAÇU (SP) 
 

Bruno Bernardo dos SANTOSa1; Renato Billia de MIRANDAa2; Marcus Vinicius 
ESTIGONIa3; Frederico Fábio MAUADa4, 

aUSP – Universidade de São Paulo. 
 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 
 
Resumo: Os processos sedimentológicos são complexos e dependem de diversos fatores. 
Entendê-los requer alto grau de especialização de mão de obra, além da utilização de 
equipamentos e técnicas ainda incipiente no País. O monitoramento hidrossedimentológico 
com dados confiáveis de concentração de sedimentos pode ser problemático quando são 
empregados métodos convencionais, pois geralmente os mesmos apresentam medições com 
quantidade de postos e frequência inferiores à desejável. Este artigo apresenta um estudo 
realizado no Reservatório da Pequena Central Hidrelétrica de Mogi-Guaçu (SP), sendo 
realizada a correlação dos dados de concentração de sedimento em suspensão mensuradas 
com dispositivo automático e por amostragem convencional. Estes dados foram analisados 
segundo os dias de amostragem, por setores do reservatório e considerando todos os pontos. 
Realizou-se regressão linear desses dados, obtendo-se para os dias 27/01/2014, 29/01/2014 e 
20/03/2014 os respectivos coeficientes de determinação (R²): 0,77; 0,73 e 0,85. Dividindo-se 
o reservatório em Entrada, Meio, Ponto 16 e Barragem, obteve-se R² superior a 0,89 em todos 
os setores, e considerando todos os pontos amostrados, obteve-se R²=0,82. Os testes 
mostraram que as correlações realizadas com os dados da sonda LISST-100X e o método 
convencional são satisfatórias, podendo-se utilizar os resultados para estimar a concentração 
de sedimentos em suspensão em todo reservatório. 
Palavras-Chave: LISST, Sedimentos em suspensão, Monitoramento hidrossedimentológico. 
 
Abstract: Sedimentological processes are complex and depend on many factors. Their 
understanding requires not only a high degree of labor specialization, but the use of equipment 
and techniques still incipient in Brazil. The hydrosedimentological monitoring with reliable 
sediment concentration data can be problematic when conventional methods are used, because 
their measurements are usually undertaken on a number of stations and frequency below what 
is desired. This paper reports on a study on the reservoir of the Mogi Guaçu (SP) Small 
Hydroelectric Plant, and the correlation between the suspended sediment sample data from an 
automatic device and the conventional sample method. The data were analyzed by according 
to each of the sampling days, by different sectors of the reservoir and also considering all 
sampling locations. A linear regression of the data was conducted and the respective 
coefficients of determination (R ²): 0.77; 0.73 and 0.85 were obtained for the days 01/27/2014, 
01/29/2014 and 03/20/2014. Dividing the reservoir into “Entry”, “Middle”, “Point 16” and 
“Dam”, R² was higher than 0.89 in all sectors, and when all sampling points were considered, 
R² = 0.82. The tests showed that the correlations performed with data from LISST and the 
conventional method were satisfactory, therefore the results can be used to estimate the 
concentration of suspended sediment across the reservoir. 

                                                           
1jomilc@gmail.com; 2 darllanamb@yahoo.com.br; 3 carlos.biagolini@posgrad.sorocaba.unesp.br; 
4albuzelu@ipt.br; 5 robertow@sorocaba.unesp.br 
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INTRODUÇÃO 
 Problemas ambientais relacionados ao sedimento são particularmente importantes nos 
países em desenvolvimento, uma vez que a taxa de crescimento da população nesses países é 
geralmente elevado e este aumento é proporcional à pressão sobre os recursos naturais, 
causando um aumento das taxas de produção de sedimento (Syvitski et al., 2005). 

Segundo Carvalho (2008) os corpos hídricos têm a capacidade de transportar uma 
determinada quantidade máxima de sedimentos, dependendo de fatores como a vazão e 
declividade do curso d’água, além do tipo e granulometria do sedimento. Portanto, a partir do 
momento que a quantidade de sedimentos transportados é maior que a capacidade de 
transporte do rio, há início do processo de sedimentação. 
 A taxa média anual de sedimentação mundial é cerca de 1% do volume de reservatórios. 
(Mahmood, 1987). Entretanto, este valor não é uniforme e depende da hidrologia e do uso da 
terra na bacia hidrográfica. Reservatórios, por exemplo, na América Central mostram taxas de 
sedimentação de até 5%, causando um problema crescente em engenharia de barragens 
(Scheuerlein, 1990). Segundo International Research and Training Center on Erosion and 
Sedimentation - IRTCES (1985 apud Wang e Hu, 2009) na China, 20 grandes reservatórios 
perderam 8 bilhões de m3 da sua capacidade de armazenamento devido à sedimentação, 
correspondendo a 66% da capacidade total dos mesmos. Neste sentido, White (2001) cita que 
a capacidade de armazenamento dos reservatórios chineses é reduzida na ordem de 2,3% ao 
ano. 
 O monitoramento da concentração de sedimentos em suspensão é importante para a 
melhor compreensão e gestão dos processos relacionados ao sedimento em sistemas aquáticos 
naturais, como rios, lagos, estuários e mares, e reservatórios, com fins de geração de energia 
elétrica, abastecimento e proteção contra inundações. No intuito de subsidiar a tomada de 
decisões quanto à gestão de recursos hídricos e a necessidade de dados consubstanciados 
sobre os regimes de operação dos reservatórios, a Resolução Conjunta da Agência Nacional 
de Águas e da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 003 (ANA-ANEEL, 2010) estabelece 
as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de 
geração de energia hidrelétrica para a instalação, operação e manutenção de estações 
hidrométricas visando o monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, 
sedimentométrico e de qualidade da água associado aos aproveitamentos hidrelétricos.  
 Os processos sedimentológicos são complexos e dependem de diversos fatores. O 
entendimento das variáveis que influenciam estes processos requer alto grau de especialização 
de mão de obra, além da utilização de equipamentos e técnicas ainda incipiente no País. 
Segundo Mendonça (2003) a análise quantitativa representa uma das atividades de maior 
importância para a tomada de decisão em relação ao planejamento, aproveitamento e controle 
dos recursos hídricos. 
 Carvalho et al. (2000) cita diversos métodos de medição da descarga em suspensão, do 
leito ou total, e os classifica em diretos (ou “in situ”) e indiretos. Com relação aos métodos 
diretos de medição da descarga sólida pode-se citar: amostragens de turbidez, de baskcatter 
acústico (com Acoustic Doppler Current Profiler - ADCP), amostragens difração a laser 
(Laser In Situ Scatterometer e Transmissometer - LISST) e Garrafa Delft. Indiretamente pode-
se medir a descarga sólida em suspensão por meio de diversos tipos de equipamentos: de 
bombeamento, que usam garrafas ou sacas, sendo pontuais instantâneos, pontuais por 
integração e integradores na vertical. Em seguida utilizam-se a concentração e a granulometria 
medida para o cálculo da descarga sólida. 
 Dentre estes equipamentos, pode-se destacar a sonda LISST que possibilita a 
mensuração da concentração e da granulometria de sedimentos em suspensão “in situ”, com 
maior velocidade e menor volume de amostras, a partir da tecnologia de difração de laser de 
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baixo ângulo (Sequoia, 2010). Entre os diversos estudos que utilizaram a LISST, merece 
destaque o trabalho de Topping et al. (2006) que utilizou a sonda LISST para determinar a 
concentração e a granulometria dos sedimentos em suspensão do rio Colorado (USA). 
 Unverricht et al. (2014) através de medições com a sonda LISST-100X e o ADCP 
(1200kHz) estudaram a dinâmica do sedimento em suspensão durante a estação inter-monção 
no delta do rio Mekong (sudeste do Vietnã). As correlações se mostraram boas, o que 
possibilitou gerar a distribuição espacial do sedimento em suspensão para a região. 
 Apesar de ser uma tecnologia ainda recente no Brasil, alguns estudos já foram 
realizados utilizando a sonda LISST. Fillipa et al. (2011) compararam, em laboratório, a 
granulometria de sedimentos em suspensão de alguns rios brasileiros, como o Amazonas e o 
Paraná, mensuradas por duas sondas LISST-25X e o equipamento Malvern Mastersizer 2000 
(Malvern Instruments Ltd.) e obtiveram correlações satisfatórias, possibilitando assim, estimar 
a granulometria do sedimento através as sonda LISST. 

As medições da concentração dos sedimentos em suspensão em volume realizadas pela 
LISST são, em geral, bem sucedidas. Entretanto, a concentração dos sedimentos em suspensão 
é normalmente apresentada em massa e não em volume. Logo, os resultados obtidos por tal 
equipamento devem ser calibrados (Xiau et al., 2014). Assim, um dos maiores desafios 
segundo Czuba et al. (2014) é a conversão da concentração em volume para concentração em 
massa. 
 Tendo em vista a potencial aplicação de técnicas a laser para medição da concentração 
de sedimentos, no âmbito do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia 
Elétrica (P&D ANEEL), o presente artigo teve como objetivo principal avaliar a possibilidade 
do uso da sonda LISST-100X para medição de sedimentos em suspensão no reservatório de 
Mogi-Guaçu, baseada na correlação dos resultados desta técnica com o método convencional 
(amostragem com Garrafa Van Dorn). 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Área de Estudo 
 O local escolhido como estudo de caso foi o reservatório de Mogi Guaçu que está 
situado na sub bacia do Alto Mogi, uma dentre as cinco sub bacias integrantes da Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 9 (Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu, 
Figura 1a). 

 
Figura 1: a) Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu (sem escala definida); b) Vista área da PCH 

Mogi-Guaçu. 
Fonte: a) Adaptado de IPT (2008) apud CBH MOGI (2008); b) CBH MOGI (2008). 
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 O barramento que represa as águas do rio que dá nome à cidade e ao empreendimento 
(Rio Mogi-Guaçu) possui uma potência instalada de 7,2 MW. A Figura 1b mostra a PCH 
Mogi-Guaçu e sua localização no estado de São Paulo. Além da geração, a barragem possui a 
finalidade de amortecimento de picos de cheia e abastecimento das cidades de Mogi - Mirim e 
Mogi-Guaçu.  
 
Equipamentos e amostragens da concentração de sedimentos em suspensão 
 O reservatório de Mogi-Guaçu foi estrategicamente dividido em 20 pontos de 
amostragem para possibilitar o estudo do comportamento do sedimento ao longo do mesmo 
onde cada um dos pontos foram localizados aproximadamente sobre o talvegue do canal 
principal de escoamento. A amostragem com a sonda LISST foi feita aproximadamente em 
cada metro na vertical (Figura 2b) por meio do método da difração a laser, na qual se mediu a 
concentração em volume do sedimento em suspensão (CSSL). Nos transectos 14, 16, 19 e 20 
(Figura 2a), por serem mais largos, também foram realizadas medições nas margens direita e 
esquerda. 
 Paralelamente às medições da sonda LISST, em alguns pontos específicos (Figura 2a) 
foram coletadas amostras de água-sedimento na superfície, à aproximadamente 1 metro de 
profundidade, e próximo ao fundo utilizando a Garrafa Van Dorn, conforme recomendações 
em Agriculture et al. (1978). As amostras coletadas foram posteriormente encaminhadas para 
laboratório do Núcleo de Hidrometria (EESC/USP) para a determinação da concentração de 
sedimentos em suspensão (CSSV) que foi obtida pelo método de filtração, conforme 
recomendado por Carvalho (2008). 
 Apesar do grande número de dados medidos durante a atividade de campo, o presente 
artigo utilizou somente os locais de medição que possuem dados da LISST-100X e do método 
convencional (Figura 2a). 

  
Figura 2: a) Identificação dos transectos onde foram realizadas as amostragens de concentração de sedimentos 

em suspensão com a Garrafa Van Dorn; b) Laser In Situ Scattering and Transmissometry (LISST-100X) utilizada 
neste trabalho. 

Fonte: a) Adaptado do Google Earth (2014); b) Autores 
 
Análise estatística 

Teoricamente a conversão da concentração volumétrica pra gravimétrica requer 
medições da densidade da amostra ou estimativas da densidade efetiva. Neste caso, optou-se 
por estimar a densidade efetiva através da regressão linear. Segundo Czuba et al. (2014) o erro 
médio gerado na estimativa da CSSv, ao multiplicar CSSL pelo Peso Específico médio 
medido (ou densidade em g.cm-3), pode chegar a 100%. 

a b 
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 Assim, realizaram-se métodos de regressão com o objetivo de verificar a existência de 
uma relação funcional entre a variável CSSL (µL/L) obtida com a sonda LISST-100X, e a 
variável CSSV (mg/L) obtida pelo método convencional, cuja metodologia segue descrita 
abaixo. 

 Representação gráfica do conjunto de dados e descarte dos possíveis pontos anômalos 
deste conjunto; 

 Regressão quanto ao dia de coleta (27/01/2014; 29/01/2014 e 20/03/2014); 
 Regressão por “setor” do reservatório. Neste caso, o reservatório foi dividido em 

“Entrada” (Pontos 1, 6 e 8), “Meio” (Pontos 11, 12 e 14), “Ponto 16”, e “Barragem” 
(Pontos 19 e 20); 

 Regressão considerando todos os pontos amostrados; 
 E por fim, representação gráfica da distribuição do erro relativo para as regressões 

abordadas nesse estudo, confirmando o melhor método de estimativa. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 A Tabela 1 apresenta os dados de concentração de sedimentos em suspensão (CSSL), em 
volume, obtidos com a LISST-100X, e a concentração em massa (CSSV) obtida através da 
amostragem convencional que foi realizada com a garrafa Van Dorn. Os dados apresentados 
correspondem às coletas de campo realizadas nos dias 27 e 29 de janeiro de 2014 (1ª 
campanha) e 20 de março de 2014 (2ª campanha). 
 

Tabela 1. Concentrações de sedimentos em suspensão (em volume e massa) 
27/01/2014 29/01/2014 20/03/2014 

Ponto Prof. 
(m) 

CSSL 
(µL/L) 

CSSV 
(mg/L) Ponto Prof. 

(m) 
CSSL 

(µL/L) 
CSSV 

(mg/L) Ponto Prof. 
(m) 

CSSL 
(µL/L) 

CSSV 
(mg/L) 

P01 1,0 98,5 63,0 P01 1,0 70,7 42,0 P1 1,0 26,2 12,7 
P11 1,0 55,5 28,0 P06 1,0 59,9 35,0 P1 7,0 63,8 27,3 
P14 1,0 70,7 49,0 P08 7,0 139,5 61,0 P6 1,1 21,2 10,0 

P14ME 1,0 70,2 34,0 P12 1,0 59,5 27,0 P8 1,0 31,0 14,0 
P16 1,1 49,9 39,0 P12 8,0 98,3 44,0 P12 1,0 40,5 16,0 
P16 5,1 67,8 46,0 P16 1,0 52,7 30,0 P12 8,0 51,1 25,0 

P16ME 5,0 56,0 37,0 P16 4,9 50,3 30,0 P14 0,9 12,4 9,3 
P16MD 1,0 41,7 36,0 P16MD 0,9 53,9 25,0 P16 1,0 38,9 20,0 
P16MD 3,9 72,0 38,0 P16MD 2,0 47,6 25,0 P16 6,0 33,6 18,0 

P20 1,0 29,4 24,0 P16ME 1,0 27,0 19,0 P19 1,0 16,2 6,8 
P20MD 1,0 28,1 17,0 P20 1,1 27,9 19,0 P19 5,0 25,2 14,0 
P20MD 5,2 75,8 45,0 P20ME 1,0 19,9 18,0 P14ME 1,0 33,3 18,8 
P20ME 1,0 33,3 22,0 P20ME 2,0 56,9 21,0 P14ME 2,0 47,3 18,8 
P20ME 3,1 46,4 28,0 P20MD 1,0 23,5 16,0 P16MD 1,0 37,1 19,7 

Legenda:  

MD: Margem Direita 

ME: Margem Esquerda 

P20MD 5,0 45,2 18,0 P16ME 1,0 14,9 7,8 

 
 P16ME 4,0 20,5 8,8 

 
P19MD 1,0 13,3 6,6 
P19MD 8,0 20,4 11,2 

 
P19ME 1,0 11,9 6,8 
P19ME 4,6 17,8 14,0 

 
Fonte: Autores 
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Para estudar a correlação entre os dados, desprezaram-se os pontos em que a sonda 

LISST-100X não conseguiu medir, devido à alta turbidez. Posteriormente, também foram 
desconsiderados outros pontos anômalos, principalmente os que apresentavam valores 
maiores ao esperado. 
 Tendo em vista que a relação funcional entre a Concentração em massa e volume é 
linear, sendo a densidade como fator de correlação, testou-se a Regressão Linear. É 
importante enfatizar que não foi considerado a Regressão Logarítmica e Exponencial pelo fato 
da linha de tendência obrigatoriamente ter intersecção na origem (0,0). Caso a concentração 
de sedimentos em suspensão CSSL (µL/L) for zero, implicando na ausência de sedimentos, 
CSSV (mg/L) deverá ser zero. 

Conforme a Figura 3, a medição do dia 20/03/2014 apresentou melhor correlação com 
R² igual a 0,85. É importante ressaltar que essa medição apresentou valores de concentração 
inferiores às outras duas. Logo, utilizar essa correlação poderá subestimar concentrações mais 
altas. A correlação do dia 27/01/2014 pode ter apresentado coeficiente de determinação R² 
igual a 0,77, ou seja, inferior aos demais, por ser o primeiro dia de medição na qual ainda 
estavam sendo feito ajustes e determinando os pontos a serem amostrados, além da forte 
intensidade do vento que dificultaram as últimas medições do dia. 

 

 
Figura 3: Correlações entre a concentração em volume de sedimentos em suspensão (CSSL) e a concentração 

amostrada (CSSV) em relação ao dia de coleta e com seus respectivos coeficientes de determinação: a) 
27/01/2014; b) 29/01/2014; c) 20/03/2014. 

Fonte: Autores 
 
 Na Figura 4 são apresentadas as correlações para os setores do reservatório: Entrada 
(P01, P06 e P08), Meio (P11, P12 e P14); Ponto 16 e Barragem (P19 e P20). Novamente as 
correlações se apresentaram boas com coeficientes de determinação R² superiores a 0,89 em 
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todos os setores. Neste caso, para estimar a concentração de sedimentos em suspensão, a 
equação a ser empregada dependerá do setor na qual foi realizada a medição.  
 Assume-se que ao longo do reservatório, a característica da população de sedimento 
amostrada vai se alterando em função da deposição dos sedimentos mais grosseiros ao passo 
que a velocidade do escoamento diminui. 
 

 
Figura 4: Correlações entre a concentração em volume de sedimentos em suspensão (CSSL) e a Concentração 

amostrada (CSSV) em relação aos “setores” do reservatório e com seus respectivos coeficientes de determinação: 
a) Setor 1 do reservatório; b) Setor 2 do reservatório; c) Setor 3 do reservatório; d) Setor 4 do reservatório. 

Fonte: Autores 
 
 Por fim, correlacionando CSSL e CSSV considerando todos os pontos, obteve-se um 
coeficiente de determinação R² igual a 0,82 (Figura 5). 

 
Figura 5: Correlações entre a concentração em volume de sedimentos em suspensão (CSSL) e a Concentração 

em massa (CSSV) considerando todos os pontos 
Fonte: Autores 
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 Para facilitar a diferenciação das regressões lineares a serem testadas, apresenta-se na 
Tabela 2 um resumo das divisões realizadas, mostrando a equação e seu respectivo coeficiente 
de determinação R².  

Tabela 2: Resumo das regressões lineares, equações e respectivos R² 

Método Legenda Equação 
Coeficiente de 
Determinação 

(R²) 
Regressão por 

data de 
amostragem 

27/01/2014 Caso 1a y = 0,6257x 0,7750 
29/01/2014 Caso 1b y = 0,5299x 0,7287 
20/03/2014 Caso 1c y = 0,4770x 0,8506 

Regressão por 
seção do 

reservatório 

Setor 1 (P1, P6, P8) 

Caso 2 

y = 0,5721x 0,9302 
Setor 2 (P11, P12, P14) y = 0,4637x 0,9382 

Setor 3 (P16) y = 0,5723x 0,8943 
Setor 4 (P19 e P20) y = 0,6274x 0,9234 

Regressão considerando todos os pontos Caso 3 y = 0,5293x 0,8763 
Fonte: Autores 

 Com base nas regressões lineares obtidas anteriormente, com o intuito de definir o 
melhor método para estimar a concentração de sedimentos em suspensão, aquele cujo erro 
seja menor, estimaram-se as concentrações de sedimentos em suspensão (CSSE) a partir das 
concentrações em volume (CSSL). Assim, realizou-se o cálculo do erro relativo entre as 
concentrações medidas com o método convencional e as estimadas, gerando-se o gráfico de 
distribuição. 
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Figura 6: Distribuição do Erro Relativo para todos os casos 

Fonte: Autores 
 

Analisando o gráfico na Figura 6, percebe-se que o caso 2 é o que apresenta maior 
porcentagem de amostras com erro relativo inferior a 10%, correspondendo a 50% das 
amostras. Os casos 1a e 3 apresentaram os piores erros relativos, chegando a 
aproximadamente 60%. Entretanto, adotando como referência erro inferior a 20%, os casos 
1b, 1c e 2 tiveram mesma porcentagem de amostras (70%). 
 De modo geral, a regressão linear se adequou para todas as correlações testadas. 
Entretanto, recomenda-se a utilização do método de regressão por setor do reservatório que 
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apresentou melhores erros e coeficientes de determinação R². A partir destas correlações, é 
possível estimar a concentração dos sedimentos em suspensão usando apenas a sonda LISST-
100X para o reservatório de Mogi-Guaçu. O sucesso da utilização da LISST-100X 
possibilitará a aquisição de uma elevada quantidade de dados de concentração de sedimentos 
em suspensão, possibilitando a calibração e validação de um modelo complexo de transporte 
de sedimentos. 
 
CONCLUSÃO 
 Pelos resultados das regressões lineares, as correlações mostraram-se satisfatórias, 
levando em consideração os dados dos dias de amostragem, os setores do reservatório e todos 
os pontos amostrados. Comparando-se os três tipos de correlação, a setorização do 
reservatório obteve maiores coeficientes de determinação R² e melhores erros relativos. Com 
isso, infere-se que a concentração do sedimento em suspensão possui um comportamento 
característico ao segmento do reservatório. 
 O uso da sonda LISST-100X para a medição de sedimentos em suspensão se mostrou 
viável para o estudo de caso. Ressalta-se que utilização da sonda LISST-100X possibilita a 
obtenção de um número maior de dados que os obtidos por meio do emprego de técnicas 
convencionais, possibilitando uma análise mais completa do reservatório. Espera-se, 
posteriormente, com os resultados obtidos através desse estudo, estimar a concentração de 
sedimento em todo o reservatório, sendo estes dados utilizados para a calibração e validação 
de um modelo de transporte e deposição de sedimentos. 
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Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 

RESUMO 

A popularização da aquisição de imagens a partir de câmeras embarcadas em veículos 
aéreos não tripulado – VANT tem levantado discussão quanto a precisão dos produtos 
gerados a partir dessa tecnologia. Assim como na aerofotogrametria convencional, em 
que se faz necessário implantação de pontos de apoio georreferenciados para correções 
das atitudes de vôo e geração de imagens ortorretificadas, as imagens adquiridas com 
VANT devem ser corrigidas a partir de uma rede de pontos de apoio georreferenciados. 
A tecnologia de posicionamento GNSS – RTK oferece precisão, rapidez e 
confiabilidade no posicionamento de pontos de apoio. O trabalho foi realizado no 
reservatório do Lobo onde foram implantados 36 pontos de referência, os quais foram 
georreferenciados com receptor GS-15 da Leica RTK. Foram determinadas a latitude, 
longitude e altitude ortométrica de cada ponto, e comprimentos de base de até 5 km e 
um número mínimo de observação para garantir precisão desejada.  

Palavras-chave: Batimetria; georreferenciamento, mapeamento. 

RESUMEM 

La popularización de la adquisición de imágenes de las cámaras incorporadas en los 
vehículos aéreos no tripulados - UAV ha planteado la discusión acerca de la precisión 
de los productos generados a partir de esta tecnología. Al igual que en la fotografía 
aérea convencional, en donde es necesario implantar puntos geo referenciados para la 
corrección de actitudes de vuelo y generar imágenes orto rectificadas, imágenes 
adquiridas con UAV debe corregirse apartir de una red de puntos geo referenciados. La 
tecnología de posicionamiento GNSS - RTK ofrece precisión, velocidad y fiabilidad en 
geolocalización de los puntos de control. El estudio se realizó en la represa del Lobo 
donde se implantanran 36 puntos que fueron geo referenciados con receptor GS-15 
Leica RTK. Asi, se determinaron latitud, longitud y altitud orto métrica de cada punto, y 
el largo de hasta 5 km entre la base y punto, y una quantidad de observación para 
garantizar la precisión deseada. 
 
Palabras clave: Batimetría; Georeferenciamiento; La cartografía. 
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INTRODUÇÃO 

O Sistema Geodésico Brasileiro - SGB é composto pelas redes altimétrica, 
planimétrica e gravimétrica. A rede planimétrica, de acordo com o método em que 
foram estabelecidas, podem ser clássicas ou de rastreio por satélite passiva ou ativa. A 
rede ativa, RBMC – Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, conta com o rastreio 
permanente do sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) em que os dados 
coletados diariamente são transferidos automaticamente e disponibilizados aos usuários 
no formato RINEX (Receiver INdependent Exchange) para que realizem o pós processamento 
de seus dados. O Sistema de referência vigente no Brasil é o SIRGAS,2000 - Sistema de 
Geocêntrico para as Américas em que participam países da América Latina e Caribe. 
(IBGE, 2015). 

Pontos de controle para uso em fotogrametria devem ser materializados no 
terreno, georreferenciados e devem ser facilmente identificados nas imagens, pois 
servem ao georreferenciamento dos ortomosaicos. A precisão horizontal do MDT – 
Modelo Digital do Terreno tecnologia de posicionamento utilizada. Atualmente, o 
posicionamento GNSS RTK garante precisões superiores a 5mm + 1 ppm no modo 
estático rápido, enquanto a qualidade vertical é dependente da existência de uma 
referência de nível, RN próxima a área a ser mapeada para que se possa fazer o 
nivelamento dos pontos (BRAZ et al, 2015; HARWIN; LUCIEER, 2012, MOLINA, 
2014; MONICO, 2008).  

As áreas seca e rasa do reservatório sofrem alterações decorrentes das mudanças 
de uso do solo, por exemplo, conversão de áreas agrícolas para urbanas, dos processos 
erosivos e assoreamentos na foz dos rios afluentes. Essas alterações modificam as 
características físicas dos reservatórios e por consequência, o volume de 
armazenamento. Assim, o monitoramento periódico das características topográficas e 
batimétricas dessas áreas são importantes para a gestão dos usos da água, bem como, 
dos usos do solo (CEYLAN; EKIZOGLU, 2014) 

O levantamento topobatimétrico das áreas seca e rasa do reservatório pode ser 
feito com topografia clássica, GNSS, interferometria a laser e fotogrametria 
(ANA,2013). Neste último método, é necessária a materialização de pontos de apoio 
para retificar as imagens coletadas a partir de aeronaves. Atualmente, tem-se se 
difundido a coleta de imagens aéreas a partir de câmera fotográfica de alta resolução 
embarcada em veículo aéreo não tripulado, VANT em que se faz necessário fixar um 
número redundante de pontos de apoio, para corrigir os erros de atitude. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) recomenda que as coordenadas dos pontos 
da rede de apoio sejam transportadas a partir de pontos oficiais do IBGE por topografia 
clássica ou GNSS. Enquanto, a rede vertical geodésica deverá ser transportada por 
duplo nivelamento com precisão de 3 cm/ km, podendo ser realizado por GNSS e 
utilizado o modelo geoidal oficial – MAPGEO2010, apenas nos locais onde o erro 
estimado nesse modelo for inferior a 0,20 m (ANA, 2013). 

Neste trabalho apresenta-se a rede geodésica de apoio estabelecida nas margens 
da represa do Lobo para georreferenciamento de imagens a serem coletadas com 
VANT, as quais serão utilizadas para construção do MDT – Modelo Digital do Terreno 
da área seca do reservatório. 
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METODOLOGIA 

A rede de apoio geodésica foi implantada nas margens no reservatório Carlos 
Botelho, também conhecido como represa do Lobo que está localizado entre as 
coordenadas geográficas 22º13'42"S e 47º53'05" O e 22º09'45" S e 47º53'25" O, 
abrangendo os municípios de Itirapina e Brotas-SP.  

Antes de se iniciar a implantação dos marcos foi realizado planejamento 
utilizando imagens do Google Earth® de modo que os vértices formassem triângulos 
com ângulos não obtusos, arestas menores que 2 Km e que fosse possível a 
intervisibilidade para permitir uso de equipamentos da topografia clássica, como estação 
total e nível geométrico.  

Os marcos em vigas de madeira tratada com Neutrol com diâmetro médio de 10 
cm e altura de 50 cm e pinturas no solo nos locais pavimentados e piers e não há uma 
especificação geral para os marcos. Para serem identificados na imagem a ser coletada 
pelo VANT, estes recebem uma pintura em X no solo de aproximadamente 1 m de 
extensão. O georreferenciamento foi realizado com um par de receptores GS15, Leica, 
L1/L2 e GLONASS, dotado de rádio interno modelo SATEL para RTK e controladora, 
Figura 1. A precisão horizontal estimada no modo rápido estático (fase) é de 5 mm + 
0,5 ppm e a precisão vertical é de 10 mm + 0,5 ppm.  

 

Figura 1: Rastreio de ponto de apoio utilizando receptor Leica GS 15. Detalhe 
para alvo implantado em rampa de marina. 
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Para o georreferenciamento dos marcos foram adotadas duas bases em função do 
alcance do sinal do rádio interno, de até 5 Km, sendo a primeira base EC001 localizada 
na estação hidrometeorológica do CRHEA – Centro de Recursos Hídricos e Engenharia 
Aplicada da EESC/USP – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo. Esta base consiste em marco de concreto quadrado com parafuso fixado no topo, 
cujas coordenadas UTM 23S no sistema de referência SIRGAS, 2000 são 201049,049 
m E,  7545453,239 m N, 732,959 m de altitude. A segunda base foi implantada na 
tampa de uma caixa de passagem na marina do Eco Resort Broa, na margem direita da 
represa do Lobo, cujas coordenadas são 203397,438 m E, 7541659,408 m N, 706,737 m 
de altitude. 

Feitas as configurações iniciais do projeto em que são definidos os formatos dos 
dados, taxa de coleta, inicializa-se o rastreio da base com a controladora, em seguida 
desloca-se para o local da estação móvel e então inicializa-se a medição do ponto de 
apoio. Os dados adquiridos pelos  receptores base e móvel são gravados do cartão SD 
no formato Leica ou RINEX e posteriormente transferidos para o software LGO – Leica 
Geosystems Office.  

O modelo geoidal deve ser introduzido na controladora de dados antes do início 
das atividades de campo para que se obtenha a altura ortométrica em campo. Neste 
trabalho foi adotado o MAPGEO2010 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, cuja discrepância para área de estudo é de 0,20 m. 

O acesso aos locais de medição dos pontos se deu com embarcação e veículo. 
No local em que o ponto está demarcado, instala-se a antena móvel sobre tripé nivelado, 
verifica-se a comunicação com a base e introduz-se a altura da antena. Foram adotados 
1000 observações,  a uma taxa de rastreio de 1s, totalizando 16’40” no modo estático 
em cada ponto.  

RESULTADO 

A rede geodésica de apoio ao levantamento topobatimétrico implantada na 
represa do Lobo conta com 36 pontos conforme mostrada na Figura 2. Nesta 
configuração, a linha de base mais longa foi de 3,2 Km, dentro do limite operacional da 
estação RTK. A precisão planimétrica nos vértices é maior que 5 mm e altimétrica, 13 
mm. 
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Figura 2: Rede geodésica de apoio para 
levantamento topobatimétrico implantada nas 
margens da represa do Lobo. Coordenadas 
UTM 23S, SIRGAS, 2000 
 

 
Figura 3: Visualização dos pontos na imagem 
do programa Google Earth® 

 

CONCLUSÕES 

O georreferenciamento dos pontos de apoio utilizando a tecnologia GNSS-RTK 
com base curta, menor que 5 Km, garantiu posicionamento planimétrico com precisão 
maior que 5 mm e 13 mm no posicionamento altimétrico com altitudes ortométricas 
obtidas através do MAPGEO2010. 

Observou-se que os principais fatores que restringem o alcance de comunicação 
do rádio interno dos receptores GNSS é relevo e locais de vegetação densa com grupos 
arbóreos de grande porte. Nestas condições, o posicionamento preciso RTK é 
conseguido com a mudança de base ou através do pós processamento dos dados brutos. 

 A próxima etapa deste trabalho consistirá no aerolevantamento com o VANT e 
verificação da eficiência da rede de apoio implantada na ortorretificação das imagens e 
geração do modelo digital do terreno. 
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INTRODUÇÃO 

A estimativa de perda de solo provocado pela erosão hídrica pode ser obtida por 
modelos empíricos ou matemáticos, sendo que sua aplicação no planejamento do uso do solo 
e cobertura vegetal é muito útil, pois possibilita comparar as perdas efetivas de solo com a 
tolerância de perda permitida para determinado solo, tanto do ponto de vista agrícola, quanto 
ambiental (BERTOL et al., 2001). 

A equação universal de perda de solo revisada (RUSLE) é um modelo empírico que 
possibilita estimar a perda média anual de solo por erosão hídrica, com base no conhecimento 
de fatores locais que influenciam a erosão com a erosividade da chuva, susceptibilidade 
natural do solo à erosão, associação do comprimento da rampa e porcentagem do declive, 
cobertura e manejo do solo e práticas conservacionistas de suporte (RENARD et al., 1997).  

No Brasil, a RUSLE não é sistematicamente usada para identificar os pontos críticos 
de perda de solo, tão pouco como ferramenta de planejamento e gestão, certamente pela falta 
de dados, o que dificulta a alimentação do modelo. Dentre os fatores da RUSLE, o fator C é 
aquele que trata da gestão do uso do solo praticado em uma determinada área e o principal 
fator que pode ser planejado a fim de selecionar as áreas mais aptas a determinadas atividades 
antrópicas, pois representa o efeito da cobertura e manejo do solo na redução da erosão 
hídrica (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2012). 

Segundo Medeiros et al. (2010), dentre os fatores que compõem a RUSLE, o fator C é 
o que apresenta maiores incertezas, uma vez que, encontraram em seus estudos, uma grande 
variabilidade em comparação aos outros fatores para uma mesma área de estudo, com valores 
máximos e mínimos variando 74 vezes, enquanto que, outros fatores como o de erodibilidade 
e topográfico variaram até 2 e 5 vezes respectivamente. Bertoni e Lombardi Neto et al. (2012) 
atribui a essa incerteza, a dinâmica do uso do solo agrícola e a necessidade de determinar com 
precisão a cultura e o manejo praticado. Amorim et al. (2010) corroborando com essas 
afirmações, concluíram em seus estudos que os maiores desvios encontrados nas estimativas 
da RUSLE são explicados, em parte, pela falta de dados para a determinação precisa deste 
fator no Brasil. 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo buscar valores conhecidos do Fator 
C na literatura para determinados manejos e uso do solo e utilizar técnicas de 
geoprocessamento para calcular o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) e 
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estabelecer uma equação de correlação para associar os valores de NDVI com os valores do 
Fator C buscados na literatura. 

 
METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa tem-se como área de estudo a Bacia Hidrográfica 
do Rio Una, que está inserida na décima Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
Alto Sorocaba (UGRHI-10), localizada no Estado de São Paulo, no município de Ibiúna a 
aproximadamente 75 km da capital do Estado. Suas águas juntamente com as dos Rios 
Sorocabuçu e o Sorocamirim desembocam no reservatório de Itupararanga, o qual possui 
grande importância regional, sendo o principal manancial de captação de água para o 
município de Sorocaba e região, além de irrigar centenas de propriedades agrícolas nos 
arredores (SMA, 2014; SMITH et al., 2005). 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Una foi escolhida por estar sob influência de diversas 
atividades antrópicas que estão fragmentando a paisagem e ignorando a aptidão do uso e 
cobertura do solo, o que possibilita trabalhar diferentes unidades da paisagem e assim obter 
diferentes valores para o Fator C.  

Para determinar o fator C foi utilizado Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI), visto a relação que há entre eles, onde o fator C aumenta à medida que o NDVI 
diminui, fato observado em função da diminuição da proteção oferecida pela cobertura 
vegetal, indicada pela diminuição no NDVI. Karaburun (2010) e Anache et al. (2014) 
estudaram a correlação e formulação de uma equação entre o fator C e o NDVI obtendo 
resultados expressivos em seus estudos, enquanto que, Carvalho et al. (2014) escalonou os 
valores do NDVI a partir de valores conhecidos do fator C obtendo resultados significativos 
para a distribuição do fator C em seus estudos, razão pela qual foi utilizado nesse estudo. 

O NDVI foi gerado a partir da banda espectral do infravermelho próximo (IP) e a 
banda do vermelho (V) do satélite SPOT5 como mostrado na equação (1): 

 
Após gerar a imagem do NDVI, utilizou-se o mapa de uso do solo e cobertura vegetal, 

que foi gerado a partir da imagem do satélite SPOT5 pelo método da classificação 
supervisionada multivariada de Máxima Verossimilhança do software ArcGIS 10.1, para 
identificar e segregar os usos presentes na Bacia Hidrográfica do Rio Una. Os usos 
segregados para obter os valores do fator C para utilização da imagem do NDVI foram: 
agricultura de curto e longo período, pastagens, campos sujos, matas e edificações rurais, este 
último foi considerado, pois não há uma impermeabilização do solo nessas áreas. A partir 
desses usos do solo foi gerado um plano de informação (PI) para a extração dos valores do 
NDVI dessas áreas. 

As escalas dos valores de NDVI e do fator C são inversas e não têm a mesma 
proporcionalidade, pois o NDVI varia de -1 a 1 e o fator C de 0 a 1 (Tabela 1). Para o NDVI, 
as áreas com mais cobertura vegetal apresentam valores tendendo a 1, enquanto que, para o 
fator C os valores mais próximos de 1 se referem aos locais menos vegetados.  
 

Tabela 1. Fator C para alguns usos do solo 

Usos do Solo Fator C 

Mata e vegetação nativa (3) 0,0004 
Reflorestamento de eucalipto (3) 0,0470 
Agricultura de sequeiro ou irrigada (2) 0,1800 
Pastagem degradada (1) 0,0500 
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Pastagem Nativa (1) 0,0050 
Área Urbana (1) 0,0000 
Corpos de água (lagos) (1) 0,0000 
Cursos de água (rios) (1) 0,0000 
Solo exposto (arado e ou gradeado desprovido de cobertura vegetal) (1) 1,0000 

Fonte: (1)Stein et al. (1987), (2)Silva (2004), (3)Silva et al. (2010). 

Dessa forma, foi proposta uma nova equação (2) para que os valores de NDVI 
ficassem com a mesma proporcionalidade do fator C baseando-se nos valores de mata e 
agricultura presentes na Tabela 1, uma vez que, foram utilizados os valores médios do NDVI 
de áreas com uso do solo conhecidos de 0,8974 e – 0,6923 correspondentes às áreas de mata e 
agricultura, respectivamente, identificados na área de estudo. 

                                    (2) 

Onde: 
é o valor escalonado do NDVI

Para os usos do solo classificados como edificações urbanas e lagos foi criado um PI a 
parte e atribuído o valor igual a zero, enquanto que, para o restante do PI foi atribuído o valor 
igual a 1. Posteriormente, foi utilizada a ferramenta Map Algebra do ArcGIS 10.1 para 
multiplicar o PI que contêm os valores de NDVI escalonados pelo PI que contêm os valores 
do uso do solo para edificações urbanas e lagos gerando assim o mapa do fator C para a Bacia 
Hidrográfica do Rio Una. 

 
RESUTADOS 

A Figura 1 mostra o mapa de uso do solo e cobertura vegetal gerado para obter o mapa 
do fator C da Bacia Hidrográfica do rio Una. 
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Figura 1. Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal da área de estudo 

Fonte de dados: Elaborado pelo autor 
 
A Figura 2 mostra o mapa do fator C que é número adimensional para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Una. Os maiores valores encontrados para o fator C são encontrados na 
região central da Bacia Hidrográfica do Rio Una, onde a prática da agricultura é mais intensa. 
Na região norte há presença de valores nulos devido a presença de áreas urbanizadas, uma vez 
que, essas áreas geralmente apresentam grandes percentuais de áreas impermeabilizadas, e 
desta maneira, não expõe o solo aos processos erosivos. Há outras áreas com valores do fator 
C nulo espalhadas por toda a bacia hidrográfica que correspondem aos corpos de água, sendo 
que, juntas, as áreas urbanizadas e os corpos de água correspondem a aproximadamente 
3,56% da área total da bacia.  
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Figura 2. Mapa do Fator C para área de estudo 

Fonte de dados: Elaborado pelo autor 
 
O valor médio do fator C para a área de estudo foi 0,079, isto é, baixo se comparado 

ao fator C obtido por outros estudos em bacias hidrográficas como os de Karaburun (2010) 
que variou de 0,2 a 0,4 ou de Anache et al. (2014) que ficou acima de 0,23 para todos os 
modelos testados. 

CONCLUSÃO 

A utilização do ArcGIS 10.1 para a obtenção do Fator C da RUSLE demonstrou-se 
bastante eficaz, e apresentou coerência com dados obtidos por outros autores que utilizaram 
outros softwares em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) e métodos 
diretos (SILVA, 2004; FARINASSO et al., 2006; FREITAS et al., 2007).  

O grande percentual de áreas cobertas por matas e área urbana foi o responsável por 
manter os valores do fator C baixos para grande parte da área de estudo. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar as mudanças do uso e ocupação da bacia 
hidrográfica do Córrego Santa Maria Madalena localizada no Munícipio de São Carlos, 
Estado de São Paulo, e verificar os tipos de usos que ocorrem na bacia e a mudança que 
ocorreu na área no período entre 1984, 2000 e 2015.  A área de estudo apresenta 
características de uso rural e urbano, e tais atividades podem contribuir com a degradação 
ambiental da área. Para elaboração das cartas de uso e ocupação da terra foram utilizadas 
folhas topográficas de São Carlos e Ibaté, imagens de satélite LandSat 8, e LandSat 5 e o 
Software de processamento de dados, ArcGis 10.0. Para definição das classes de uso e 
ocupação fez-se uma adaptação da proposta sugerida pelo IBGE (2006) em relação à 
nomenclatura e cores de legenda.  De maneira geral os resultados indicam o crescimento de 
preparo para o plantio e solo exposto bem como da área urbanizada, entretanto houve a 
expressiva diminuição da mata e vegetação natural. Cabe destacar a existência com menor 
expressão de agricultura perene e temporária, que em partes foi substituída por área 
urbanizada. Desta forma, espera-se que este trabalho apresente a necessidade de planejamento 
urbano para a bacia hidrográfica visando a melhor relação entre a sociedade e o meio 
ambiente. 
Palavras chaves: Bacia Hidrográfica; Uso e Ocupação; Córrego Santa Maria Madalena. 
 
Abstract: This research aims to analyze the changes in the use and occupation of Santa Maria 
Madalena Watershed, located in São Carlos, São Paulo, and to verify the types of uses that 
occur in the basin and the change that occurred in the area in between 1984, 2000 and 2015. 
The study area has rural and urban uses, and such activities can contribute to environmental 
degradation of the basin. For preparing the map land uses and occupation were used 
topographic sheets of São Carlos and Ibaté, Landsat 8 and Landsat 5 satellite imagery and 
software ArcGIS 10.0  for image processing. To define the uses classes was made an 
adaptation of the proposal suggested by the IBGE (2006) with respect to naming and legend 
colors. In general the results indicate the growth of preparation for planting and bare soil and 
the urbanized area, however there was a significant reduction of the forest and natural 
vegetation. It should be noted the existence of permanent and temporary agriculture, which in 
part has been replaced by urbanized area. Thus, it is expected that this paper presents the need 
for urban planning aimed at better relationship between society and the environment. 
Key-words: Watershed; Use and occupation; Santa Maria Madalena Stream. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A demanda por recursos naturais é crescente em nossa sociedade. A água é um recurso 
natural essencial e indispensável como componente bioquímico de seres vivos, meio de vida 
de várias espécies vegetais e animais, elemento representativo de valores sociais e culturais e 
insumo indispensável à produção. 
                                                           
1jomilc@gmail.com; 2 darllanamb@yahoo.com.br; 3 carlos.biagolini@posgrad.sorocaba.unesp.br; 
4albuzelu@ipt.br; 5 robertow@sorocaba.unesp.br 
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A qualidade da água, assim como a quantidade, é influenciada diretamente de maneira 
espacial e temporal por características naturais do meio, como o clima a geomorfologia, a 
vegetação e as condições geoquímicas da sua bacia de drenagem e do aquífero que a alimenta, 
assim como por intervenções antrópicas, como desmatamento de áreas adjacentes aos corpos 
d’água, mudanças no uso do solo urbano e rural, lançamento de cargas poluentes nos 
sistemas, e modificação no sistema fluvial (SHRESTHA; KAZAMA, 2007). 
 As atividades antrópicas realizadas de maneira inadequada modificam as caraterísticas 
físicas naturais da bacia e promovem uma degradação intensa e prolongada da qualidade da 
água. Em contrapartida, a presença da cobertura vegetal contribui com a proteção do solo 
contra a erosão, a sedimentação, a lixiviação excessiva de nutrientes e outros processos que 
comprometem a qualidade da água.  

Desta forma a intervenção das atividades antrópicas ao meio ambiente tem repercutido 
na estrutura e funções dos ecossistemas, tendo como consequência uma expressiva 
diminuição da qualidade da água e perda de biodiversidade aquática. 
 Montaño; Souza (2005) ressaltam que o processo de degradação da qualidade da água 
é reflexo da exploração dos recursos naturais e da ocupação humana em determinadas áreas.   

Nesse contexto, a degradação da qualidade das águas pode ocorrer através de fontes 
pontuais, tais como lançamentos individualizados como esgotos sanitários ou efluentes 
industriais, e de fontes não pontuais, tais como escoamento de águas pluviais em área urbana 
e/ou em terras agrícolas (WANG, 2001). 

O desmatamento e agricultura intensiva, bem como a área urbana, provoca um 
aumento no escoamento superficial e consequente diminuição da infiltração, dando início a 
processos erosivos intensos (MONTAÑO; SOUZA, 2005). De acordo com Vanzela, 
Hernandez e Franco (2010), este processo acarreta o carregamento de grandes quantidades de 
sedimentos, matéria orgânica e insumos agrícolas para os cursos d’água, especialmente em 
períodos chuvosos. 

Para Coelho et al. (2014) o monitoramento do uso e da cobertura da terra pode 
contribuir com a mitigação destes impactos, através da utilização de informações das 
modificações espaciais e temporais ocorridas na paisagem ao longo do tempo. 

Segundo Alemayehu et al. (2009) a determinação do histórico de uso e ocupação da 
terra é fundamental na avaliação dos possíveis processos de degradação e suas consequências 
ambientais, afim de realizar projeções de tendências futuras em relação as atividades 
antrópicas e aos tipos de uso e ocupação. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) auxiliam na determinação dos tipos 
de uso e ocupação, além de proporcionar informações fundamentais sobre os processos de 
degradação, a partir do processamento de dados espaciais e temporais, bem como simulação 
de cenários de uso e ocupação. 
 A análise das mudanças no uso e ocupação na bacia hidrográfica do Córrego Santa 
Maria Madalalena (São Carlos/SP) tem substancial relevância para inferir sobre a ocorrência 
de processos de degradação diagnosticados por estudos realizados na mesma área de pesquisa, 
tendo em vista a recuperação e preservação de área. 

Nesse sentido, este estudo poderá contribuir para a melhoria da situação atual da área e 
para o planejamento do uso e ocupação da área que tenha em vista o aproveitamento dos 
recursos existentes, tendo em vista o beneficiamento da população do entorno e dos 
ecossistemas envolvidos. 

O objetivo principal deste trabalho é analisar as mudanças de uso e ocupação da terra 
na bacia hidrográfica do Córrego Santa Maria Madalena (São Carlos/SP) ocorridas entre os 
anos 1984, 2000 e 2015. Desta forma, é possível analisar a diminuição da vegetação nativa, o 
crescimento de áreas como solo exposto, bem como a área urbana em constante expansão em 
parte da bacia hidrográfica. 
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2. METODOLOGIA 
 
2.1. Área de estudo 
A Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Maria Madalena possui área de 10,69 km². 
Localizada no município de São Carlos/SP pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos – UGRHI 13 – Tietê-Jacaré, na região central do Estado de São Paulo. A Figura 1 
apresenta a localização desta bacia hidrográfica. Sua localização Geográfica fica entre os 
paralelos 21º 57’ e 22º 06’ de latitude sul e entre os meridianos 47º 50’ e 48º 05’ de longitude 
oeste, Fuso 23 S, SIRGAS 2000. 

 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 
O Córrego Santa Maria Madalena é afluente direto do Rio do Monjolinho que apresenta 

uma extensão de aproximadamente 43,25 km² e nasce no planalto de São Carlos, a leste do 
município.  

Segundo Costa, Dupas e Pons (2012) a bacia hidrográfica do Rio do Monjolinho possui 
parte significativa desmatada e utilizada para pastagem, avicultura e expansão urbana. De 
acordo com os autores, este cenário, em curto espaço de tempo, poderá condenar o manancial 
com despejos das águas pluviais urbanas, esgotos domésticos e industriais. 

De modo geral, de acordo com dados do SIGRH (2014) a situação dos recursos hídricos 
na UGRHI 13 está longe do ideal devido a um grande remanescente de material orgânico, 
industrial e urbano, lançado dos corpos d'água prejudicando sua qualidade e de uma 
considerável vulnerabilidade de contaminação das águas subterrâneas. 

Estes problemas de degradação ambiental da bacia hidrográfica do Córrego Santa Maria 
Madalena já foram apresentados por Junqueira; Silva (2006), Junqueira; Silva (2007), 
Anjinho; Campos (2014), Faresin; Lins (2014), Faustino; Moschini (2014), Felício (2014) e 
Guerra-Tão; Faustino; Hanai (2014), cujos trabalhos objetivaram diagnosticar a qualidade 
ambiental e qualidade da água da bacia, promover a preservação e a recuperação da cobertura 
vegetal das nascentes e APP’s e estabelecer diretrizes para uma urbanização de baixo impacto 
socioambiental. 

A bacia do córrego Santa Maria Madalena (Figura 2) encontra-se em uma área de 
transição entre o rural e o urbano, de forte pressão imobiliária para sua ocupação e 
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adensamento antrópico, condição esta reforçada pelo Plano Diretor do Município de São 
Carlos, lei municipal n°13691 de 25 de novembro de 2005 (São Carlos, 2005).  

Percebe-se que a localização da bacia em relação à área urbana de São Carlos cria uma 
situação crítica, pois parte da área da bacia se situa em área urbana. A ocupação da terra 
possui parte da população localizada próximo aos cursos d’água e suas nascentes 
possibilitando o carregamento de sedimentos para os cursos d’água, o que pode prejudicar a 
qualidade e quantidade dos recursos hídricos. 

 

 
Figura 2: Córrego Santa Maria Madalena em Relação à área urbana. 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Carlos – 2004. 
 

Atualmente, na área de pesquisa existem iniciativas e projetos com intuito de melhorar e 
recuperar a qualidade ambiental desta bacia hidrográfica e de seu entorno, dentre eles 
podemos citar o “Projeto plantando água” cujo objetivo é adequar propriedades rurais do 
estado de São Paulo de acordo com o que estabelece o "novo" Código Florestal para recuperar 
e conservar os recursos hídricos, “Projeto Conservador das Águas” cujo objetivo é garantir a 
sustentabilidade dos manejos e práticas implantadas por meio do Pagamento por Serviços 
Ambientais e a Organização Não Governamental – VEREDAS, com o objetivo de conservar e 
preservar as Áreas de Proteção Permanente - as APP’s e promover ações para sua 
sustentabilidade, envolvendo os bairros situados na bacia hidrográfica do Córrego Santa 
Maria Madalena e Cambuí. 

Nesse contexto, estes projetos vêm ao encontro de iniciativas que visam garantir maior 
sustentabilidade às áreas de mananciais. E se faz necessário cada vez mais estudos que 
contribuam com essa perspectiva e a implantação de medidas eficazes que tenham em vista a 
qualidade ambiental da bacia hidrográfica. 
 
2.2. Cartas de uso e ocupação da terra 
 Para elaboração das cartas de uso e ocupação da terra foram utilizadas imagens de 
satélite atuais e antigas da área de pesquisa para verificação do cenário de uso e ocupação 
passado e futuro e influencias dessa modificação na degradação do ambiente. Desta forma, 
foram utilizados os seguintes materiais: 
- Cartas topográficas do IBGE em Escala 1: 50.000, São Carlos - SF-23-Y-A-I-1 e Ibaté - SF-
23-V-C-IV-3; 
- Imagem fusionada Landsat 8, resolução espacial de 15 metros, instrumento OLI, órbita: 220, 
ponto: 075, data do imageamento: 29 de agosto de 2015; 
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-Imagem Lansat 5, órbita: 220, ponto: 075, data de imageamento: 06 de julho de 1984.-
Imagem Landsat 5, órbita: 220, ponto: 075, data do imageamento: 16 de julho de 2000. 
- Software ArcGis 10.0: SIG com funções de processamento de imagens, análise espacial, 
modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. 

As imagens Landsat foram disponibilizadas gratuitamente pelo INPE, através do sítio 
online: http://www.dgi.inpe.br/CDSR/. 

 A classificação recente do uso e ocupação da terra foi realizada a partir da imagem 
Landsat 8 do ano de 2015. Para fusionar a banda PAN (tons de Cinza) de 15 metros de 
resolução espacial com outras bandas multiespectrais (coloridas) de 30 metros e obter a 
resolução espacial final de 15 metros foi adotado o processo chamado Pan-Sharpening 
desenvolvido no Software ArcGis 10. 

Do mesmo modo, para a classificação referente ao passado foram utilizadas imagens 
Landsat 5 do ano 2000, e do ano de 1984, no qual foram obtidas imagens mais antigas da 
bacia hidrográfica. 

 
2.3. Georreferenciamento da carta topográfica 
 O georreferenciamento da carta topográfica obtida através do sítio online do IBGE tem 
como objetivo compor a base para o registro da imagem de satélite descrito no item 2.4. 

O procedimento é simples, primeiramente se verifica qual a projeção e o datum da 
carta em questão. No ArcCatalog do Software ArcGis 10.0 se pode definir a projeção e datum 
utilizando a ferramenta Define Projection. 

Em seguida, é necessário obter coordenadas (pertencentes ao sistema no qual se 
pretende georreferenciar) de pontos da carta, conhecidos como pontos de controle. Neste 
trabalho foi utilizado o SIRGAS 2000 como Sistema de Referência para elaboração das cartas 
de uso e ocupação. 

 
2.4. Processamento das imagens: realce e registro de imagens  
2.4.1. Realce 
 A técnica de Realce de Contraste da imagem tem por objetivo melhorar a qualidade 
das imagens para facilitar a visualização de feições nas mesmas. Desta forma, no ArcGis, 
pode-se realizar o realce das feições da imagem através das funções Properties – Simbology – 
RGB composite > Strentch. 
 A alteração de contraste de composições coloridas deve ser precedida pela seleção do 
canal R, G ou B para escolha da camada a ser contrastada. 
 
2.4.2. Registro de imagens 
 As imagens adquiridas para a realização da carta de uso e ocupação da terra não se 
encontram georreferenciadas a um sistema de projeção conhecido. O módulo para 
georreferenciamento, também conhecido como Registro de Imagens, disponível nos softwares 
de Processamento de Imagens Orbitais, tais como o ArcGis 10.0, possibilita a realização desta 
função. Ao passar por este processamento, a imagem pode ser integrada a outros tipos de 
informações (mapas vetoriais ou matriciais) em Sistemas de Informações Geográficas. 
 Ao georreferenciar as imagens cada um dos seus pontos (ou pixels), passa a estar 
atrelados a um par de coordenadas, de um sistema de coordenadas conhecido. 
 O procedimento para o registro da imagem no ArcGis 10.0 utiliza como base as cartas 
topográficas dos municípios de São Carlos e Ibaté, georreferenciadas anteriormente. 

O registro das cartas é realizado a partir do Toolbar Georeferencing, pelo qual são 
selecionados 4 ou 5 pontos bem distribuídos na carta e que sejam bem identificados também 
na imagem. Desta forma, cria-se um novo arquivo de imagem registrada. 
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2.5. Processamento digital de imagens: classificação supervisionada 
 A técnica empregada para a classificação da imagem foi à classificação 
supervisionada. Este processo consiste na extração de amostras de pixel (Valor ND) que 
representem o tipo de alvo de interesse na imagem, permitindo que o software cometa menos 
erros no processo de classificação automática. 
 Na classificação supervisionada, definem-se primeiro as assinaturas espectrais das 
categorias utilizadas na classificação, tais como a área urbanizada, pastagem ou corpos 
d’água. Em seguida, a partir de um software para o processamento digital de imagem, por 
exemplo: ArcGis 10.0, associa-se a cada pixel a assinatura espectral mais similar. A 
classificação supervisionada compreende os seguintes passos: localizar exemplos 
representativos de cada tipo de cobertura que pode ser identificado na imagem (definição das 
áreas de treino); digitalizar polígonos em torno de cada área de treino, atribuindo um único 
identificador para tipo de cobertura; analisar os pixels contidos nas áreas de treinos e criação 
de assinaturas espectrais para tipo de cobertura, e; classificar toda a imagem, considerando 
cada pixel individualmente, comparando a sua assinatura particular com cada uma das 
assinaturas conhecidas.  

A preferência pela classificação supervisionada se deu porque nos testes realizados 
com a classificação não supervisionada (onde são agrupados os pixels, segundo as suas 
características espectrais sem a influência do intérprete) os resultados não foram adequados 
aos reconhecimentos das classes de uso de interesse, não distinguindo, por exemplo, 
agricultura e pastagem, solo exposto e estradas, o que não ocorreu com a classificação 
supervisionada pela qual foi obtida uma classificação mais fiel do uso e ocupação da terra. 

 
2.6. Elaboração do layout do mapa temático 
 A elaboração do mapa temático mostra a evolução das formas de uso e ocupação da 
terra na bacia hidrográfica do Córrego Santa Maria Madalena. A legenda proposta para este 
mapa adequou-se à nomenclatura e cores sugeridas pelo IBGE (2006) organizada segundo 
quatro níveis hierárquicos, comportando desdobramentos para níveis de maior detalhe 
dependendo da escala de trabalho. 
 As classes foram determinadas de acordo com os objetivos do estudo, isto é, 
identificar as coberturas em diferentes períodos, sendo assim cinco classes foram 
identificadas: agricultura perene e temporária, mata e vegetação natural, pastagem, preparo 
para plantio e solo exposto e área urbanizada. Além disso, trabalhos de campo foram 
realizados para verificação da existência dessas classes. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização de uso e ocupação da terra teve como objetivo identificar quais tipos 
de usos dados à bacia hidrográfica, constatados atualmente com imagens de satélite do ano de 
2015 e comparar com as cartas elaboradas com imagens dos anos de 1984 e 2000. Esta 
comparação permitiu verificar as modificações e substituições de coberturas, bem como suas 
influências nos processos de degradação associados. 

Nas cartas de uso e ocupação da terra dos anos de 1984 e 2000, representadas pelas 
figuras 3 e 4, foram identificadas cinco classes de uso e ocupação que incluem: agricultura 
perene e temporária, área urbanizada, mata e vegetação natural, pastagem, e preparo para o 
plantio e solo exposto. 

A carta de uso e ocupação da terra de 2015, representada pela figura 5, apresenta sete 
classes identificadas de uso e ocupação da terra que incluem: agricultura perene e temporária, 
estradas, área urbanizada, mata e vegetação natural, pastagem, preparo para o plantio e solo 
exposto e água. 
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Através da figura 6 observa-se a quantificação das classes de uso e cobertura da terra 
para os três períodos de análise, onde se constata, além da diminuição da “mata e vegetação 
natural”, uma redução na área ocupada por “pastagens”, o aumento significante das classes 
“preparo para o plantio e solo exposto” e o crescimento da área urbanizada principalmente 
entre os anos de 1984 e 2015. 

 
Figura 3 – Carta de uso e ocupação da terra (1984). 

 
Figura 4 – Carta de uso e ocupação da terra (2000). 
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Figura 5 – Carta de uso e ocupação da terra (2015). 

 

 
Figura 6 – Classes de Uso e Ocupação - 1984, 2000 e 2015. 

 
A partir das cartas de uso e ocupação pode-se observar que o aumento de área 

urbanizada no período estudado ocorreu principalmente em áreas de nascentes e fundos de 
vales. Este fato contribui com aumento do escoamento superficial, que pode influenciar em 
processos de degradação, como erosões a jusante e o assoreamento das margens do córrego. 

As áreas identificadas com “Agricultura perene e temporária”, foram substituídas por 
áreas urbanizadas (entre 1984 e 2000), sendo pouco representativa na área no ano 2000, com 
pequeno aumento no ano de 2015, o que demonstra a especulação imobiliária que ocorre na 
região, e a tendência para expansão urbana. 

As Áreas de Preservação Permanente - APPs diminuíram em trechos dos Córregos 
localizados em área urbana principalmente entre os anos de 1984 e 2000. Sendo que, algumas 
áreas já foram recuperadas pela participação da Organização Não Governamental – ONG: 
VEREDAS – “Caminho das nascentes”, que envolve os bairros situados na Bacia hidrográfica 
do Córrego Santa Maria Madalena e Cambuí, com o objetivo de conservar e preservar as 
Áreas de Proteção Permanente - as APP’s e promover ações para sua sustentabilidade. 

A ONG atua desde o início de 2010, nos arredores do Bosque Santa Marta, única 
reserva de Mata Atlântica nativa dentro do perímetro urbano do Município de São Carlos com 
área de 26.838 m², e tem sido objeto de atividades socioambientais. Com regularidade são 
realizadas atividades de preservação, mutirões de limpeza, eventos culturais de 
conscientização ambiental, plantio de árvores nas áreas periféricas, visitas monitoradas de 
várias escolas da cidade, entre outros. 
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Porém, apesar destas iniciativas, em algumas áreas com “mata e vegetação natural”, a 
população pratica o constante depósito de resíduos, o que contribui com o assoreamento dos 
rios e poluição da rede de drenagem. Estas áreas devem ser conservadas e protegidas a fim de 
evitar estes processos de degradação. 

A Figura 7 apresenta um trecho do Córrego Santa Maria Madalena próximo da área 
urbana, onde o depósito de resíduos pela população é constante. A Figura 8 apresenta um 
trecho do Córrego localizado próximo a Rodovia Washington Luís, em não há mata ciliar e 
ocorre a movimentação de terras, possivelmente para implantação de um novo 
empreendimento. 

A rodovia Washington Luís – SP 310 – atravessa a bacia hidrográfica, e juntamente 
com ruas pavimentadas nas áreas urbanas, foi classificada como “estradas”, na carta de uso do 
ano de 2015. 

As áreas com “solo exposto e preparo para o plantio” poderiam ser substituídos por 
“mata e vegetação natural”, para fins de conservação da área e melhoria da qualidade 
ambiental. No entanto, a ocupação urbana em algumas áreas é expressiva e o crescimento ao 
longo do período estudado (1985 e 2015) demonstra a provável tendência de expansão nos 
próximos anos. 

 

  
Figura 7 – Depósito de resíduos no Córrego 
Santa Maria Madalena (2015). 

Figura 8 – Ausência de mata ciliar e 
movimentação de terras nas margens do 
Córrego Santa Maria Madalena (2015). 

4. CONCLUSÃO 
A utilização das imagens de satélite gratuitas (Landsat 5 e Landsat 8) mostrou-se 

eficiente para a identificação das classes de uso e ocupação da terra de 1984, 2000 e 2015, 
porém para próximos trabalhos indica-se, sempre que possível, a classificação a partir de 
imagens de alta resolução. As imagens de alta resolução permitem um mapeamento com 
maior nível de detalhes que contribuem com as análises. 

Neste sentido, a classe “estradas”, da carta de uso e ocupação da terra de 2015 não foi 
detalhada nas cartas de 1984 e 2000, devido aos níveis de detalhes das imagens utilizadas, 
com resolução espacial de 30 metros, não permitir tal detalhamento na classificação 
supervisionada.  

Este detalhamento foi possível na carta de 2015 devido ao fusionamento de imagens 
(multiespactral e pancromática), pelo qual pode-se obter resolução espacial de 15 metros. 

Em relação as carta de uso e ocupação da terra do período estudado, de maneira geral 
os resultados indicam o crescimento da classe preparo para o plantio e solo exposto bem 
como da área urbanizada, entretanto houve a expressiva diminuição da mata e vegetação 
natural. Cabe destacar a existência com menor expressão de agricultura perene e temporária, 
que em partes foi substituída por área urbanizada entre os anos de 1984 e 2000. 

A área urbana e de expansão urbana encontra-se próximo dos cursos d’água e de suas 
nascentes o que pode prejudicar a qualidade e quantidade de água. Uma sugestão é que seja 
aplicada a educação ambiental com objetivo de orientar a população sobre a importância do 
manejo de bacias hidrográficas, e do planejamento urbano visando a melhor relação entre a 
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sociedade e o meio ambiente. Nesse sentido, é importante destacar que a participação pública 
é de suma importância para exigir ações e projetos dos órgãos públicos para melhoria da 
situação ambiental da bacia. 
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Resumo: Os sedimentos são um importante componente dos ecossistemas aquáticos. No 
passado, foram considerados um sumidouro para nutrientes e contaminantes ambientais. 
Atualmente, sabe-se que existe um equilíbrio dinâmico na interface entre o sedimento e a 
coluna de água. Desta forma, os sedimentos podem representar uma fonte de nutrientes e 
contaminantes, tanto para a coluna de água, quanto para uma variedade de organismos. 
Podem, portanto, representar um potencial latente de degradação continuada, mesmo que a 
coluna de água e a própria biota não apresentem concentrações acima daquelas estabelecidas 
pelas legislações vigentes, referentes à qualidade de águas. A remobilização de espécies 
associadas aos sedimentos é uma função complexa influenciada por fatores como 
granulometria e a presença de matéria orgânica, entre outros. Nesse contexto, este estudo 
caracterizou amostras de sedimentos do Rio Barigüi, região metropolitana de Curitiba-PR, 
quanto às frações granulométricas, umidade (%) e caracterizou-se a matéria orgânica por meio 
de análises térmicas. 
Palavras-chave: Sedimentos, Análises Térmicas, Matéria Orgânica. 

 
 

Abstract: The sediments are an important component of aquatic ecosystems. In the past, they 
were considered a sink for nutrients and environmental contaminants. Currently, it is known 
that there is a dynamic equilibrium at the interface between the sediment and the water 
column. Thus, the pellets may represent a source of nutrients and contaminants, both the 
water column as well as for a variety of organisms. May therefore represent a latent potential 
for continued degradation, even though the water column and the very biota do not show 
concentrations above those established by current legislation, relating to water quality. The 
remobilization of species associated with sediment is a complex function influenced by 
factors such as particle size and the presence of organic matter, among others. In this context, 
this study characterized the Barigüi River sediment samples, metropolitan region of Curitiba-
PR, for the size fractions, moisture (%) and was characterized organic matter by means of 
thermal analysis. 
Key-Words: Sediments, Thermal Analysis, Organic Matter. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Sedimentos são matrizes ambientais complexas, multielementares, de estrutura granular e 
porosos formados por frações: sólidas (orgânicas e inorgânicas), líquidas (água intersticial) e 
gasosas (ESTEVES; GUARIENTO, 2011; MOZETO; ZAGATTO, 2008). Os sedimentos 
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destacam-se como compartimentos ativos, capazes de armazenar, concentrar e intercambiar 
espécies químicas com a coluna d’água de ecossistemas aquáticos influenciando sua 
qualidade (HORTELLANI et al, 2013; FAGNANI et al, 2011). 
Os sedimentos são considerados de grande importância na avaliação do nível de 
contaminação dos ecossistemas aquáticos, devido sua possível atuação como estressor 
ambiental (BURTON; JOHNSTON, 2010; ARAÚJO et al., 2008). Estudos na área ambiental 
têm demonstrado a associação de poluentes a sedimentos presentes nos corpos d’água de 
modo a interferir nos ecossistemas aquáticos causando efeitos deletérios sobre as 
comunidades (MARTÍNES; POLETO, 2014; ANCION et al 2013).  
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A resuspensão de elementos dos sedimentos para a coluna de água é independente da sua 
abundância e depende de uma complexa combinação de fatores como granulometria, 
solubilidade, alterações de pH, mudanças no potencial redox, presença de carbonatos e da 
suscetibilidade dos compostos para serem complexados em matéria orgânica (MELO et al, 
2012; FROEHNER; MARTINS, 2008). Embora constituam uma parte essencial e dinâmica 
das bacias hidrográficas, os sedimentos podem causar problemas de ordem física 
(instabilidade da calha fluvial, assoreamento e inundações) e química (transferência de 
poluentes e nutrientes) nos corpos d’água (TANG et al, 2014; SANTOS et al, 2012; 
POLETO; MARTÍNES, 2010).  
Mesmo quando cessadas as atividades impactantes em um determinado manancial, os 
sedimentos deste podem continuar exportando contaminantes para a coluna d’água por um 
longo período de tempo (FAGNANI et al., 2011; BURTON; JOHNSTON, 2010). A poluição 
dos sedimentos por espécies químicas em bacias urbanas é reconhecida como um dos 
problemas mais desafiadores para as agências ambientais, já que estes são facilmente 
acumulados nas frações finas (< 63 µm) e transportados para regiões à jusante do sistema 
hídrico (MÀRTINEZ; POLETO, 2014, MOZETO et al, 2006). 
A reatividade das espécies químicas inorgânicas nos sedimentos será tanto maior quanto mais 
fina forem às partículas que o compõe, isto é, quanto maior a área superficial (MELO et al., 
2012; MOZETO; ZAGATTO, 2008). Nessa perspectiva as frações finas que compõe os 
sedimentos possuem maior potencial deletério como agentes toxicantes (BURTON; 
JOHNSTON, 2010; MOZETO et al., 2006). 
A Resolução 344 de 2004 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) adota a 
classificação granulométrica de sedimentos proposta por Wentworth em 1922, que classifica 
os sedimentos em Areia, Silte e Argila (BRASIL, 2012). O teor de umidade de amostras de 
sedimentos indica a presença de substâncias higroscópicas, sendo que valores elevados estão 
geralmente associados a sedimentos finos (silte e argila), resultando em uma maior 
possibilidade de retenção de matéria orgânica, nutrientes e contaminantes, presentes na bacia 
de drenagem e que potencialmente tenham atingido essa matriz (CETESB, 2014). 
Informações sobre o comportamento da matéria orgânica presente nas frações finas dos 
sedimentos podem ser obtidas pela análise térmica, que representa um conjunto de técnicas 
que envolvem a medição de propriedades físicas de materiais capazes de sofrer variações em 
função da temperatura e fornecem (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009; CAPEL et al 
2006). A Análise Termogravimétrica (TGA) tem sido empregada na distinção da matéria 
orgânica lábil devido à perda de massa ocasionada pelo aquecimento da matriz em faixas 
específicas de temperatura (OIKONOMOPOULOS et al 2013; CAPEL et al 2006); já a 
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) fornece resultados relativos aos processos de 
fluxo de energia sobre a matriz, diferenciando processos endotérmicos relacionados com a 
decomposição da matéria orgânica e com a quebra de ligações do carbono (CAPEL et al 
2006; PLANTE et al 2005). 
Nesse contexto, este estudo avaliou-se amostras de sedimentos do Rio Barigüi, região 
metropolitana de Curitiba-PR, quanto às frações granulométricas, determinou-se a umidade 
(%) e caracterizou-se a matéria orgânica por meio de Análise Térmica (termogravimetria e 
calorimentria exploratória diferencial). 
 
METODOLOGIA 
 
Área de Estudo 
 
A sub-bacia hidrográfica do rio Barigüi localiza-se na região metropolitana de Curitiba, 
Estado do Paraná, sul do Brasil. Possui uma área de 279 km², com 66 km de extensão,  
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cruzando os limites dos municípios de Almirante Tamandaré (AT), onde se encontra sua 
nascente Curitiba, bairro de Santa Felicidade (SF), e Araucária (A), onde se encontra sua foz 
(MACHADO et al., 2014; SEMA 2013; IAP 2009). A Figura 1 apresenta a sub-bacia do rio 
Barigüi - PR e as indicações das estações amostrais das coletas de água e sedimentos 
superficiais. 
 

 
Figura 1: Localização geográfica dos pontos amostrais de Araucária (A); Santa Felicidade (SF);  
Almirante Tamandaré (AT) e limites da área de estudo na sub-bacia do rio Barigüi. 
Fonte: Autor 
 

A ocupação da região a montante da sub-bacia, no município de Almirante Tamandaré (25° 
22’ 49,5” S e 49° 18’ 03,7” W), é preponderantemente rural, mas ocorrem núcleos urbanos 
pequenos e dispersos. A parte média da sub-bacia, no município de Curitiba, localizada no 
bairro de Santa Felicidade (25° 24’ 37,4” S e 49° 18’ 24,7” W), foi escolhida por ser uma 
região de densidade de alta ocupação urbana, com vários estabelecimentos comerciais e 
serviços. A região a jusante, no município de Araucária (25° 33’ 20,56” S e 49° 20’ 32,70” 
W) tem predomínio do uso industrial e é onde está localizada a Cidade Industrial de Curitiba 
(CIC), parte da Cidade Industrial de Araucária (CIAR) e a Refinaria da Petrobrás (REPAR). 
Somado a isto, as zonas indústrias atraíram várias ocupações regulares e irregulares, pequenas 
metalúrgicas e empresas prestadoras de serviço (SEMA 2013; IAP 2009; FROEHNER; 
MARTINS 2008).  
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Procedimento de Amostragem 
 
Amostras de sedimentos superficiais foram coletadas segundo protocolos de técnicas limpas, 
nos pontos amostrais utilizando uma draga Petersen; armazenadas em sacos duplos de 
polipropileno, identificadas com etiquetas e preservadas em caixa térmica refrigerada até a 
chegada ao laboratório (APHA, 2005; CETESB, 2011). Os procedimentos de coleta 
respeitaram a representatividade da região, com amostragem na seção transversal do rio 
(margens e centro) e posterior formação de amostras compostas homogeneizadas em bandejas 
de polipropileno com auxílio de espátulas plásticas no laboratório. 
 
Frações Granulométricas das Amostras de Sedimentos 
 
A preparação para separação das frações granulométricas (triplicata) seguiu protocolo de 
secagem de 0,2 kg de amostra em estufa de circulação de ar a 50ºC de temperatura, por um 
período de 48 horas. Após este período, as amostras foram desagregadas com o auxílio de 
grau e pistilo e fracionadas em sistema de agitação eletromagnético (60 Hz, 15 minutos) com 
malhas de peneiras de diferentes dimensões (250, 150, 106, 53, 45, 38 μm). 
 
Umidade (%) das Amostras de Sedimentos 
 

O teor de umidade associado aos sedimentos foi determinado por técnica gravimétrica, 
onde uma massa de 50 g das amostras de sedimento foi aferida sobre cadinhos em balança 
analítica. Após a pesagem foi encaminhado para a etapa de secagem em estufa de circulação, 
a 105ºC por 24 horas. 

As amostras foram retiradas da estufa e depositadas em dissecador contendo sílica em 
gel até atingirem a temperatura ambiente, sendo sua massa novamente determinada na balança 
analítica até massa constante (triplicata). Assim o teor de umidade pode ser calculado pela 
expressão: 

 

𝑢𝑢(%) =  (𝑚𝑚1 − 𝑚𝑚2
𝑚𝑚2

)  𝑥𝑥 100 
 

onde m1 é a massa de sedimento úmida e m2 a massa do sedimento seco. 
 
Análise Térmica 
 
As análises Térmicas (TGA/DSC) foram realizadas em equipamento simultâneo marca 
Netzsch (modelo STA 449 F3 Jupter), com faixa de temperatura de 30 a 1200ºC, taxa de 
aquecimento de 20 K/min e atmosfera de nitrogênio sobre 1 grama de amostra. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A separação das frações dos sedimentos do rio Barigüi oriundos dos pontos amostrais de 
Araucária (A), Santa Felicidade (SF) e Almirante Tamandaré (AT) em diferentes malhas 
granulométricas é apresentada na Figura 2. Na imagem destaca-se o predomínio de frações ≥ 
250 µm, correspondentes a frações areia sob as demais nos distintos pontos amostrais e 
somado a isso, pode-se destacar o ponto amostral (SF) as frações granulométricas de maior 
dimensão em relação à malha 250 µm (Fração Areia). 
Já para o ponto de coleta (AT) houve uma maior massa (%) ligada a aberturas menores que 53 
µm (frações finas) que é mais adsorvente e reativa.  
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Figura 2: Separação das frações das amostras de sedimentos nas diferentes malhas 

 
A classificação de umidade (%) dos sedimentos da sub-bacia do rio Barigüi oriundos dos 
pontos amostras de Araucária (A), Santa Felicidade (SF) e Almirante Tamandaré (AT), é 
apresentada na Figura 3. 
 

 
Figura 3: Umidade (%) nos sedimentos dos pontos amostrais (A), (SF) e (AT). 

 
Nela pode-se destacar o ponto amostral (AT) como o de maior umidade (%), em relação aos 
demais pontos de coleta. Esse resultado está em consonância com o apresentado na Figura 2, 
que revela o predomínio das frações silte e argila na classificação granulométrica desse local. 
A análise térmica tem sido empregada em sedimentos na distinção da matéria orgânica lábil 
(entre 300 e 350ºC) como estruturas alifáticas e hidratos de carbono, da matéria orgânica 
recalcitrante (400 e 530ºC) estruturas do tipo aromáticas como ligninas e carbonos 
recalcitrantes e estruturas policondensadas (700 e 900ºC) como lipídios e aromáticos 
(OIKONOMOPOULOS et al, 2013; SCHNITZLER, 2008; CAPEL et al, 2006). Os resultados 
da Termogravimetria (TGA) são detalhados na Figura 4.  
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Figura 4: Análise termogravimétrica das frações finas das amostras de sedimento. 

 
Para melhor compreensão deste foi feita uma avaliação de cada evento térmico de perda de 
massa, estes resultados são discriminados na Tabela 1. 
 

Tabela1: Análises das Curvas Termogravimétricas das Amostras de Sedimentos. 

Ponto Temperatura (ºC) Perda de Massa (mg) Perda de Massa (%) 

(A) 

37,9 – 222,2 
222,2 – 440,5 
440,5 – 517,6 
517,6 – 645,8 
645,8 – 738,6 
738,6 – 993,3 

0,83 
2,83 
1,84 
1,20 
1,75 
0,34 

4,16 
14,18 
9,22 
6,01 
8,77 
1,70 

TOTAL 6 eventos 8,79 44,04 

(SF) 

39,4 – 103,8 
103,8 – 230,9 
230,9 – 364,1 
364,1 – 457,4 
457,4 – 512,6 
512,6 – 612, 5 
612,5 – 662,4 
662,4 – 998,9 

0,30 
0,33 
0,94 
0,88 
0,83 
0,75 
0,37 
0,40 

1,30 
1,43 
4,08 
2,43 
3,60 
3,26 
1,61 
1,74 

TOTAL 8 eventos 4,80 19,45 

(AT) 

61,15 – 212,7 
212,7 – 379,5 
379,5 – 526,1 
526,1 – 642,2 
642,2 – 718,5 
718,5 – 807,6 
807,6 – 987,3 

987,3 – 1089,0 

0,30 
0,61 
0,89 
0,50 
0,46 
0,14 
-0,13 
0,16 

1,70 
3,41 
5,06 
2,84 
2,61 
0,79 
-0,74 
0,91 

TOTAL 8 eventos 2,93 16,58 
 
A redução de massa acima de temperaturas de 100ºC corresponde à perda de água dos 
sedimentos e desidratação de compostos orgânicos. Nas temperaturas superiores, entre as 
faixas de 200°C e 400°C ocorrem os maiores eventos de perda de massa, que correspondem à 
decomposição da matéria orgânica (OIKONOMOPOULOS et al, 2013; SANTANA, et al 
2013; CAPEL et al, 2006; PLANTE et al, 2005).  
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Nota-se que os ambientes de Santa Felicidade (SF) e Almirante Tamandaré (AT) 
apresentaram o mesmo número de eventos de perda de massa. Já Araucária (A) apresentou 
seis eventos. Apesar de (A) apresentar um menor número de eventos, foi o ambiente que 
apresentou a maior perda de massa, 44,04 % principalmente em regiões características da 
presença de matéria orgânica lábil que pode estar associada ao aporte de efluentes. Nota-se 
em (A) uma distinção do comportamento em relação à (SF) e (AT), evidenciada entre as 
temperaturas de 222,2 a 440,5ºC, referente à queima de matéria orgânica jovem. 
A análise térmica (DSC) apresenta resultados relativos aos processos de fluxo de energia 
sobre a matriz e é apresentada na figura 5. 

 

 
 

 
 

 
Figura 5: Análises Térmicas (TGA/DSC) das amostras de sedimentos.  
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Na figura 5 podemos observar processos endotérmicos que iniciam em torno de 50ºC e vão 
até 675ºC, estão relacionados com o decrescimento de massa de sedimentos 
(OIKONOMOPOULOS, et al 2013; PLANTE et al, 2005). A absorção de energia neste 
sistema está relacionada com a decomposição da matéria orgânica e com a quebra de ligações 
do carbono, tanto ligado às frações lábeis, quanto as frações recalcitrantes. Já os processos 
exotérmicos (iniciam entre 675ºC e 700ºC) estão de alguma forma, relacionados à combustão 
de compostos aromáticos e ao rompimento de ligações entre carbonos presentes nas amostras 
de sedimentos (SCHNITZLER, 2008). 
 
CONCLUSÃO 
 
O ponto amostral (AT) apresenta predomínio das frações finas, bem como este apresenta 
maior umidade (%), das amostras de sedimentos em relação aos pontos amostrais (A) e (SF) 
criando com isso a expectativa da maior presença de matéria orgânica ligada a essas frações. 
No entanto, as análises térmicas demonstram percentuais de perdas de massas mais 
significativas em (A), na ordem de 44 %, em relação aos pontos amostrais (SF), na ordem de 
19,5 %, e (AT), na ordem de 16,5 %. 
Tal fato sugere a possibilidade de aporte de compostos orgânicos por meio do despejo de 
efluentes no sistema hídrico em (A) e evidencia elevada presença de matéria orgânica lábil em 
relação aos demais ambientes estudados. Dessa forma, a caracterização física das amostras de 
sedimentos evidenciou diferenças espaciais significativas entre as regiões amostrais do rio 
Barigüi.  
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Resumo: As mudanças climáticas ocasionadas pelo aumento da concentração de GEEs na 
atmosfera poderão ocasionar impactos significativos na dinâmica das bacias hidrográficas. 
Nesse sentido, o modelo SWAT foi aplicado para avaliar os impactos destas mudanças na 
produção de sedimentos da bacia do Ribeirão do Feijão, localizada no interior do Estado de 
São Paulo. Utilizou-se o gerador climático estocástico LARS-WG para gerar séries sintéticas 
diárias sob os cenários B1, A1B e A2 do IPCC. Tais séries foram inseridas no modelo SWAT 
calibrado com o objetivo de avaliar o comportamento da bacia nos períodos de 2050–2059 e 
2090–2099. A calibração do modelo para vazão diária gerou valores de NSE de 0,57 e 0,63, 
considerados satisfatórios. Para a década de 2050 foram simulados acréscimos da produção 
média de sedimentos na bacia de 33,8%, 29,5% e 26% nos cenários A1B, B1 e A2, 
respectivamente, enquanto na década de 2090 foram observados acréscimos menores (5%, 
25,2% e 12,1%). As projeções mostraram-se muito superiores aos padrões de produção de 
sedimentos atuais, evidenciando a necessidade de elaboração de políticas de mitigação de 
impactos decorrentes da mudança do clima. 
Palavras-chave: SWAT, produção de sedimentos, mudanças climáticas. 
 
Abstract: Climate changes brought on by increasing greenhouse gases in the atmosphere are 
expected to have a significant effect on small and medium watersheds during the 21st century. 
The distributed hydrological model SWAT has been used with the aim of evaluating the 
impact of climate change on the sediment yield of the Feijão River basin, in São Paulo State, 
Brazil. Stochastic weather generator LARS-WG was used to simulate time-series of daily 
weather under climate scenarios B1, A1B and A2 of IPCC. These data were used at calibrated 
SWAT model to simulate basin behavior over the period 2050–2059 and 2090–2099.  Model 
calibration and validation resulted in Nash–Sutcliffe coefficients 0,57 and 0.63, for daily flow. 
For 2050’s, sediment yield increased 33,8%, 29,5% e 26% at A1B, B1 e A2 scenarios, while 
at 2090’s it increased 5%, 25,2% e 12,1%. These projections are greater than current sediment 
yield, showing the need of policies to mitigate climate change. 
Key-Words: SWAT, sediment yield, climate change. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O contínuo desenvolvimento da sociedade e a intensa utilização de combustíveis 
fósseis ocorrida após a Revolução Industrial ocasionaram um aumento considerável dos gases 
de efeito estufa (GEEs) na atmosfera do planeta. Com base nos dados do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), desde o ano de 1750 constata-se um 
aumento contínuo das concentrações atmosféricas de gases como CO2 e CH4, sendo tal 
aumento atribuído às atividades humanas. No ano de 2011 as concentrações destes GEEs 
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foram de 391 ppm e 1803 ppb, respectivamente, o que representa um acréscimo de 40% e 
150% em relação a era pré-industrial (IPCC, 2013). 

Vários estudos apontam que este aumento de GEEs da atmosfera é o principal 
responsável pelas alterações no equilíbrio energético do sistema climático, atribuindo ao 
acúmulo destes gases um aquecimento atmosférico adicional que resulta no aumento da 
temperatura global. Pesquisadores do IPCC estimam que a temperatura média do planeta 
aumentou em 0,85°C entre os anos de 1880 e 2012, e projetam para os próximos anos um 
aquecimento de 0,12ºC por década. Além disso, tais mudanças acarretariam verões mais secos 
e quentes e significativas alterações nos volumes e distribuição das chuvas, concentrando as 
precipitações em algumas regiões e tornando-as escassas em outras (IPCC, 2013). 

Nesse contexto, é crescente a preocupação de órgãos gestores e círculos científicos 
com relação aos impactos destas mudanças sobre os recursos hídricos. Com o aumento da 
temperatura espera-se que as alterações no ciclo hidrológico tornem-se cada vez mais 
acentuadas. Os montantes pluviométricos e sua distribuição temporal e espacial, bem como o 
processo de evapotranspiração, serão diretamente influenciados, ocasionando mudanças nas 
taxas de infiltração e de geração de escoamento superficial (Marengo, 2008; Tucci, 2007). 
Além disso, espera-se que haja um aumento nos processos erosivos e na produção de 
sedimentos decorrente de eventos de chuva extremos, o que pode agravar problemas 
relacionados à qualidade da água e assoreamento em reservatórios. Tais impactos 
acarretariam implicações consideráveis nos sistemas operacionais, no planejamento e no 
gerenciamento das bacias hidrográficas, principalmente em países como o Brasil, onde a 
disponibilidade de água é bastante influenciada pelo clima. 

Nesse sentido, para avaliar os impactos dessas mudanças sobre os processos 
hidrológicos e sedimentológicos na escala de bacia, torna-se necessário o uso de modelos que 
operem a partir de uma concepção de base física dos processos envolvidos. Dentre estes 
modelos, o Soil and Water Assessment Tool (SWAT), desenvolvido pela Texas A&M 
University, destaca-se por incluir em suas rotinas de simulação componentes hidrológicos, 
climáticos, pedológicos e de uso da terra, permitindo avaliar os impactos de diferentes 
cenários na qualidade e quantidade dos recursos hídricos. O SWAT possui rotinas que 
permitem descrever como as alterações na temperatura e na precipitação afetam os processos 
de evapotranspiração, de geração de escoamento, de recarga subterrânea e outros elementos 
hidrológicos, configurando-se, portanto, como uma ferramenta de grande potencial para 
investigação de impactos decorrentes da mudança do clima. 

No Brasil, são poucos os trabalhos utilizando o modelo SWAT no contexto de 
mudanças climáticas. Lelis et al. (2011) aplicou o modelo na bacia hidrográfica do ribeirão 
São Bartolomeu (MG), realizando a calibração para a produção de sedimentos e escoamento 
superficial. A autora efetuou simulações tendo como base o cenário A1B e suas respectivas 
previsões de aumento de temperatura e modificações de precipitação. Perazzoli et al. (2013) 
aplicou o SWAT na Bacia do Rio Concórdia (SC), visando simular os impactos na vazão e na 
produção de sedimentos. Os autores utilizaram os dados do modelo regional HadRM3P para 
representar o clima futuro com base nos cenários A2 e B2 do IPCC, realizando simulações 
para 2071–2100.  

O presente trabalho visa avaliar o impacto das mudanças climáticas na vazão e na 
produção de sedimentos da bacia do Ribeirão do Feijão, localizada no interior do Estado de 
São Paulo, por meio do simulador SWAT. Os resultados gerados poderão contribuir para o 
entendimento dos impactos das mudanças climáticas em nível de bacia hidrográfica, 
fornecendo informações que possam subsidiar o planejamento dos recursos hídricos e o 
gerenciamento não somente da bacia em estudo, mas também de outras bacias cujas 
condições sejam semelhantes. 
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METODOLOGIA 
 
Área de estudo 
 

A bacia do Ribeirão do Feijão está localizada no interior do Estado de São Paulo e 
pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 13 - Tietê/Jacaré, situando-se no 
alto curso do Rio Jacaré-Guaçu, conforme exposto na Figura 1. Com aproximadamente 241 
km² de extensão, tal bacia abrange parte dos municípios de São Carlos, Analândia e Itirapina, 
e tem como curso d’água principal o Ribeirão do Feijão, o qual possui aproximadamente 23,7 
km de comprimento desde sua nascente principal até seu deságue no Rio Jacaré-Guaçu. O 
Ribeirão do Feijão é utilizado como manancial de captação desde a década de 70, tendo 
grande importância no abastecimento de água de São Carlos, além de ter importância regional 
por estar situado em área considerada como de recarga direta do Aquífero Guarani. 
 

 
Figura 1 – Localização da Bacia do Ribeirão do Feijão e suas estações de monitoramento 

 
A bacia apresenta uma elevação média de 814 m, onde a amplitude altimétrica é de 

375 m (variação entre 650 m e 1025 m). O uso da terra é voltado para atividade agrícola e 
pecuária, havendo também áreas de ocorrência de silvicultura. As áreas de pastagem 
correspondem a 29,7% da área da bacia, seguidas pelas áreas florestadas (26,1%), plantio de 
cana de açúcar (17,4%), plantações de eucalipto (13,6%), dentre outros usos de menor 
ocorrência. Segundo Oliveira & Prado (1984), os Neossolos Quartzarênicos são os solos 
predominantes na bacia, ocorrendo em mais de 40% da área, havendo também presença 
significativa de Latossolos Vermelho-Amarelos (36%) e, em menor ocorrência, manchas 
isoladas de Latossolos Vermelhos (10,9%) e Neossolos Litólicos (6,1%). 

O clima da área de estudo é, segundo a classificação climática de Köppen, do tipo 
Cwa, ou seja, mesotérmico com inverno seco. A precipitação média anual é de 1.515 mm, 
com mais de 78% das chuvas ocorrendo na estação chuvosa (outubro a março) e os 22% 
restantes no período seco (abril a setembro) (Arroio Junior, 2013). 
 
Aplicação, calibração e validação do modelo SWAT para a bacia do Ribeirão do Feijão 
 

Para as operações de modelagem utilizou-se a versão 2009.93.7b do SWAT, a qual 
permite integração com o software ArcGIS 9.3. Tal modelo trabalha com uma grande 
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quantidade de dados espaciais e não espaciais referentes à topografia, aos tipos de solo, ao uso 
da terra, ao clima, dentre outros. 

A etapa inicial de simulação consiste na delimitação da bacia de drenagem e na sua 
divisão em sub-bacias. Para tal, o simulador requer como dado de entrada o Modelo Digital 
de Elevação (DEM), o qual foi gerado a partir da interpolação de curvas de nível de 
equidistância de 5 metros oriundas do mapeamento planialtimétrico realizado pelo Instituto 
Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC), escala 1:10.000. 

Em relação aos dados referentes aos solos, são necessários tanto dados espaciais 
quanto dados tabulares. Para a caracterização espacial foi utilizada a carta de solos da 
Quadrícula de São Carlos, folha SF 23-Y-A-I, referente ao levantamento pedológico semi-
detalhado do Estado de São Paulo, publicado pela EMBRAPA, na escala de 1:100.000. Os 
dados tabulares: número de camadas, profundidade máxima, porosidade, densidade aparente, 
teor de carbono orgânico, granulometria, dentre outros, foram extraídos do memorial 
descritivo referente ao mapa de solos utilizado (Oliveira & Prado, 1984). 

Para obtenção do mapa de uso da terra recorreu-se ao processo de classificação de 
imagens multiespectrais, no qual utilizou-se uma cena obtida a partir do satélite CBERS-2B, 
cuja resolução espacial é de 20 metros. A imagem foi disponibilizada pelo INPE, sendo 
datada de 2 de fevereiro de 2010, na órbita 155/ponto 125. O mapa foi gerado no software 
Spring 5.2, por meio do método supervisionado por pixel utilizando o classificador Maxver. 
Em relação aos dados tabulares, o modelo trabalha com uma grande quantidade de 
informações relacionadas ao crescimento das culturas, à ciclagem de nutrientes, bem como 
parâmetros hidrológicos relacionados ao escoamento e infiltração. Optou-se por utilizar os 
parâmetros definidos como default pelo modelo, visto que tais atributos são de caracterização 
complexa e de grande dificuldade de obtenção na literatura nacional. 

Após a delimitação das sub-bacias e inserção dos dados pedológicos e de uso da terra, 
foi realizada a definição das Unidades de Resposta Hidrológica (HRU). Neste trabalho, 
utilizou-se a opção de múltiplas HRU por sub-bacia, com o intuito de manter um maior 
detalhamento e evitar a perda ou alteração das informações de entrada, tendo-se ao final a 
geração de 236 HRUs, distribuídas por um total de 53 sub-bacias. 

Os dados climáticos utilizados foram obtidos a partir de seis estações meteorológicas e 
postos pluviométricos localizados no interior e entorno da área de estudo, cuja localização 
pode ser observada na Figura 1. As séries climáticas necessárias incluem dados diários de 
precipitação, temperatura, radiação solar, umidade relativa e velocidade do vento. Foram 
utilizadas séries temporais compreendendo o período entre 1998 e 2010, representando um 
total de 13 anos contínuos.  

Para as etapas de calibração e validação dos resultados de vazão, utilizou-se uma série 
histórica de 11 anos (2000 a 2010) obtida em um posto fluviométrico operado pela 
COHIDRO, localizado nas proximidades do exutório da bacia (ver Figura 1). Deste total, sete 
anos foram usados para calibração (2000 a 2006) e quatro anos para a validação (2007 a 
2010).  A seleção dos parâmetros a serem utilizados na calibração foi realizada a partir de 
uma análise de sensibilidade utilizando o método LHS-OAT (Morris, 1991), visando avaliar a 
influência de cada um destes parâmetros nas respostas do modelo. O processo de calibração 
foi realizado no software SWAT-CUP utilizando a técnica de otimização Sequential 
Uncertainty Fitting (SUFI-2), sendo este realizado em passo diário. Para avaliar o ajuste entre 
os dados simulados e os dados observados foram utilizados o Coeficiente de Nash-Sutcliffe 
Efficiency (NSE), o Coeficiente de Determinação (R²) e o Percentual de Tendência (PBIAS). 
 
Simulação do impacto das mudanças climáticas na bacia do Ribeirão do Feijão 
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O Quarto Relatório de Avaliação das Mudanças Climáticas (IPCC, 2007) apresenta 
uma projeção para o aquecimento médio global da superfície terrestre de acordo com 
diferentes famílias de cenários, obtidos a partir de tendências estimadas de emissão de CO2. 
Na Tabela 1 são apresentadas as estimativas e prováveis faixas de incerteza avaliadas para o 
aquecimento projetado para o final do século XXI para diferentes cenários, considerando-se 
como referência as temperaturas observadas entre 1980 e 1999. 

Em relação às alterações na precipitação, as projeções realizadas pelo IPCC apontam a 
ocorrência de verões mais chuvosos e invernos mais secos nas regiões de latitudes médias, 
especialmente no Sudeste e Sul do Brasil. Para o cenário A1B, por exemplo, estima-se que 
possa ocorrer um aumento da precipitação entre os meses de dezembro a fevereiro nos 
últimos anos do século XXI, enquanto nos meses de junho a agosto pode haver uma redução 
no total precipitado, considerando-se as precipitações atuais como referência. 
 
Tabela 1 - Projeção do aquecimento médio global da superfície terrestre (°C) para o período 
de 2090 - 2099, em relação à temperatura observada em 1980 - 1999 nos diferentes cenários 

Cenários de emissões utilizados neste trabalho Melhor 
estimativa  

Faixa 
provável 

B1 – Apresenta rápidas mudanças na estrutura econômica mundial, com ênfase em 
soluções globais, na sustentabilidade ambiental e na inserção de tecnologias limpas 1,8 1,1 – 2,9 

A1B – Representa um mundo futuro onde a globalização é dominante, apresentando 
crescimento econômico muito rápido, população atingindo o pico em meados do século 
e desenvolvimento rápido de tecnologias eficientes, havendo um equilíbrio entre fontes 
de energia fósseis e não fósseis 

2,8 1,7 – 4,4 

A2 – Descreve um mundo futuro heterogêneo onde a regionalização é dominante, com 
alto crescimento populacional, lento desenvolvimento econômico e mudanças 
tecnológicas lentas 

3,4 2,0 – 5,4 

 
As projeções de temperatura e precipitação obtidas pelos GCMs são realizadas 

utilizando um "grid" tridimensional sobre o planeta, tendo resolução global variando entre 
250 e 600 km. Desse modo, devido à baixa resolução destes dados, torna-se necessária a 
realização de procedimentos de downscaling para a aplicação destas projeções em escalas 
menores. Neste trabalho, optou-se por utilizar um método de downscaling estatístico baseado 
no gerador climático estocástico Long Ashton Research Station Weather Generator (LARS-
WG), desenvolvido por Semenov & Brooks (1999). O LARS-WG permite gerar séries 
meteorológicas para localizações específicas através de distribuições de probabilidade semi-
empíricas e correlações entre elementos meteorológicos, mantendo-se fiel às estatísticas de 
uma dada série observada. Para simulação de climas futuros, o gerador é compatível com 15 
GMCs utilizados pelo IPCC em suas projeções climáticas, sendo possível realizar simulações 
tendo como base os cenários de emissões B1, A1B e A2. 

Para simulação no LARS-WG foram utilizadas séries históricas de precipitação, 
temperatura e radiação solar obtidas nas três estações climatológicas da área de estudo (Figura 
1). Os dados sintéticos foram gerados aplicando-se transformações tendo como base o modelo 
de clima global HadCM3. Foram geradas séries sintéticas para três cenários de emissões 
distintos, sendo eles B1, A1B e A2, nos períodos de 2050 a 2059 e de 2090 a 2099. Além 
disso, foi também gerada uma série sintética não perturbada, de modo a manter os parâmetros 
originais dos dados observados nas estações, permitindo servir como baseline. 

As séries sintéticas geradas foram utilizadas para alimentar o modelo SWAT calibrado 
para a bacia do Ribeirão do Feijão, de modo a avaliar os impactos das mudanças de 
precipitação e temperatura na produção de sedimentos da bacia. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Calibração e validação do modelo SWAT para a bacia do Ribeirão do Feijão 
 

Na Figura 2 é apresentado o hidrograma da simulação de vazão diária, onde é possível 
visualizar o ajuste dos dados simulados em relação à série observada. Os métodos estatísticos 
utilizados para avaliar o desempenho do modelo são apresentados na Tabela 2. 

Os valores de NSE obtidos foram de 0,57 para a calibração e 0,63 para a validação, 
sendo ambos considerados como ‘satisfatórios’. Em relação ao PBIAS, o período de 
calibração apresentou uma subestimativa de vazões de -6,6%, o qual pode ser observado tanto 
nos períodos secos de alguns anos como em alguns eventos de cheia subestimados. Já o 
período de validação apresentou PBIAS de 10,7%, indicando superestimação de vazões, a 
qual pode ser facilmente observada pelo hidrograma no período compreendido entre o final de 
2009 e início de 2010, onde os valores simulados foram notadamente superiores aos 
observados. Para a calibração o desempenho do índice PBIAS foi considerado ‘muito bom’, 
enquanto para a validação foi considerado ‘bom’. 
 

Tabela 2 – Estatísticas de verificação do ajuste do modelo para vazão diária nas etapas de 
calibração/validação e classificação dos resultados de acordo com Moriasi et al. (2007) 

 NSE PBIAS R2 

Calibração 0,57 
(Satisfatório) 

-6,6% 
(Muito Bom) 0,57 

Validação 0,63 
(Satisfatório) 

10,7% 
(Bom) 0,75 

 

 
Figura 2 – Simulação de vazões diárias nos períodos de calibração e validação 

 
Com base no desempenho observado nas simulações sob passo de tempo diário, 

considera-se que o modelo SWAT apresentou uma boa adequação para sua utilização na 
bacia, obtendo-se estimativas de boa precisão e sem tendências enviesadas, tornando-o apto 
para realizar simulações sob diferentes cenários de mudança climática. 
 
Simulação da produção de sedimentos atual para a bacia do Ribeirão do Feijão 

 
Mesmo não tendo sido realizada a calibração para a produção de sedimentos na bacia, 

os resultados envolvendo estimativas de sedimentos para o período atual foram trabalhados de 
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modo a permitir comparações com as simulações de cenários de mudanças climáticas. Na 
Figura 3 são apresentados os resultados da produção média anual de sedimentos por sub-bacia 
para o período de 2000 a 2010, os quais foram gerados a partir do modelo já calibrado para a 
vazão. 

Verifica-se que um grande número de sub-bacias apresenta produção de sedimentos 
inferior a 3 t.ha-1.ano-1, enquanto poucas apresentaram valores superiores a 25 t.ha-1.ano-1. O 
valor máximo foi observado na sub-bacia de número 25, sendo de 44,3 t.ha-1.ano-1. As sub-
bacias de maior produção encontram-se localizadas majoritariamente nas áreas mais elevadas 
da bacia, visto que fatores como a declividade são condicionantes que levam a uma maior 
perda de solo durante os eventos de precipitação, o que acarreta maior transporte de 
sedimentos para a rede de drenagem. 
 

 
Figura 3 – Mapa da produção anual de sedimentos nas sub-bacias (período de 2000-2010) 

 
O valor médio de produção de sedimentos para toda a bacia do Ribeirão do Feijão foi 

de 7,8 t.ha-1.ano-1, o qual é considerado alto quando comparado a outros estudos utilizando o 
SWAT realizados em bacias próximas. Minotti (2011) obteve uma produção de sedimentos 
média de 2,05 t.ha-1.ano-1 para a bacia do Ribeirão das Guabirobas, a qual possui 47 km² e 
localiza-se cerca de 36 km. Já Arroio Junior (2013) obteve o valor de 3,5 t.ha-1.ano-1 para a 
bacia do Rio Itaqueri (226 km²), a qual é adjacente à bacia do Ribeirão do Feijão. 
 
Simulação dos impactos das mudanças climáticas na produção de sedimentos 
 

Na Figura 4 são apresentados os acréscimos na temperatura média mensal visando 
simular as condições climáticas nas décadas de 2050 e 2090, enquanto a Figura 5 apresenta os 
percentuais de variação da precipitação para estes mesmos períodos. Tais estimativas foram 
geradas no software LARS-WG a partir do modelo de clima global HadCM3, tendo como 
base os cenários de emissões B1 (baixas emissões), A1B (moderado) e A2 (altas emissões). 
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Figura 4 – Acréscimos na temperatura média mensal, tendo como referência os padrões atuais 
 

Em relação à temperatura, verifica-se que em todos os cenários os maiores acréscimos 
ocorreram nos meses de julho, agosto e setembro, chegando a quase 6°C para a década de 
2090 no cenário A2. Para a década de 2050, as alterações variaram entre 1°C e 3°C, sendo os 
menores valores observados no cenário B1 e os maiores no A2. 
 

 
Figura 5 – Alterações percentuais na precipitação média mensal 

 
Com relação às mudanças na precipitação, verificou-se um acréscimo nos totais de 

chuva para os meses de outubro a janeiro em todos os cenários. Nos demais meses, alguns 
cenários apontaram incremento na quantidade de chuvas enquanto outros mostraram uma 
redução. Para o mês de agosto apenas o cenário 2050-B1 apresentou acréscimo, enquanto nos 
outros cenários houve redução, sendo esta de 33% no cenário 2090-A1B. Outros cenários que 
apontaram alta redução das chuvas nos meses mais secos foram 2050-A2 e 2090-B1. 

Tais modificações nos padrões de temperatura e precipitação foram aplicadas às séries 
diárias obtidas nas estações do Ribeirão do Feijão, de modo a obter séries sintéticas 
representativas do clima nas décadas de 2050 e 2090. Tais séries sintéticas foram utilizadas 
como dado de entrada no modelo SWAT já calibrado para a bacia, permitindo-se obter 
estimativas do impacto das mudanças climáticas sobre a produção de sedimentos. 

A Figura 6 apesenta a variação percentual da produção anual média de sedimentos 
para as 53 sub-bacias utilizadas na modelagem, tendo como valor de referência a produção de 
sedimentos obtida na simulação para as condições atuais (Figura 3). 

 

409Planejamento e Gerenciamento de recursos Hídricos



 
Figura 6 – Variação percentual na produção anual média de sedimentos por sub-bacia. 

 
As maiores variações percentuais ocorreram nas simulações para a década de 2050, 

sendo a mais notável no cenário A1B, onde em determinadas sub-bacias ocorreu um 
acréscimo de até 75% nos sedimentos produzidos. Em termos de aumento da produção média 
para toda a bacia do Ribeirão do Feijão, foi constatado um acréscimo de 33,8% da produção 
total para este cenário. Tais valores são atribuídos aos maiores valores de precipitação 
ocorrentes no cenário A1B, contribuindo para maior ação dos processos de erosão do solo e, 
consequentemente, maior geração de sedimentos. Outro cenário que se destacou devido aos 
elevados acréscimos nos sedimentos foi o B1, o qual resultou num acréscimo de até 29,5% 
para toda a bacia, também influenciado pelos aumentos de precipitação previstos para este 
cenário. Já no cenário A2 de 2050, a produção total média da bacia foi de 26,0%. 
 Verifica-se que as simulações referentes à década de 2090 geraram variações 
percentuais de produção significativamente menores do que as simulações de 2050, nos três 
cenários simulados. No cenário de emissões intermediárias A1B a produção total média da 
bacia apresentou variação de 5,0%, a menor dentre todos os cenários. Ainda neste cenário, 
verifica-se que os valores máximos para as sub-bacias situam-se na faixa de aumento de 12 a 
30%, e ainda é possível constatar quem em um grande número delas observou-se um 
decréscimo na produção, sendo este de até -6%. O cenário de altas emissões A2 também 
apresentou baixos acréscimos no percentual dos sedimentos, sendo o total para a bacia de 
12,1%, havendo também a ocorrência de diminuição da produção em algumas sub-bacias. Por 
fim, para o cenário B1, a produção média para toda a bacia foi de 25,2% na década de 2090. 
 
CONCLUSÃO 
 

O modelo SWAT foi aplicado e calibrado para a bacia do Ribeirão do Feijão em passo 
diário. Os resultados indicaram que o modelo conseguiu prever com uma boa faixa de 
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precisão as vazões ocorrentes na bacia, mostrando-se, portanto, apto à realização de 
simulações sob diferentes cenários de mudanças climáticas. 

As simulações realizadas permitiram constatar a alta sensibilidade do modelo em 
relação às perturbações realizadas nas séries climáticas originais, permitindo-se quantificar 
numericamente os possíveis impactos das mudanças climáticas na produção de sedimentos da 
bacia do Ribeirão do Feijão. Constatou-se que as simulações para a década de 2050 
apresentaram um aumento considerável na produção de sedimentos, atribuído em grande parte 
ao aumento das precipitações projetado para esta década. Já nas simulações para o final do 
século, devido à redução na precipitação, a produção de sedimentos mostrou-se menor do que 
na década de 2050, porém ainda muito superior aos padrões de produção de sedimentos 
atuais.  

Tais predições da bacia às mudanças projetadas no clima futuro podem fornecer 
subsídios para elaboração de novas estratégias de gestão dos recursos hídricos e no 
gerenciamento das bacias hidrográficas, podendo auxiliar na elaboração de políticas de 
mitigação de impactos decorrentes da mudança do clima. 
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INTRODUÇÃO 

A cultura da cana-de-açúcar é a segunda maior movimentação econômica na cadeia do 
agronegócio no Brasil. Gera riquezas através da fabricação de açúcar, etanol e cogeração de 
energia elétrica, além de outros subprodutos. 

Considerada fonte de energia renovável, a cana-de-açúcar a princípio tinha sua 
imagem associada a impactos negativos principalmente devido às queimadas realizadas nas 
lavouras para colheita manual. 

Nos últimos anos, baseado em decretos e no Protocolo Agro-ambiental, essa prática 
vem sendo abolida. Para se manter e até mesmo aumentar o rendimento das colhedoras nos 
canaviais, os gestores têm adotado práticas para reduzir os terraços agrícolas, com impacto 
nos sistemas de conservação de solos. 

Desse modo, este estudo teve como objetivo realizar uma análise da Equação 
Universal de Perdas de Solo (EUPS) como ferramenta para o dimensionamento de terraços 
agrícolas para a cultura da cana-de-açúcar. 

 
METODOLOGIA 

A área de estudo para o desenvolvimento desse trabalho está localizada no município 
de Bocaina-SP, denominada microbacia do Ribeirão da Bocaina, afluente do rio Jacaré Pepira. 
Portanto, acondicionada na bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré – UGRHi-13 (Figura 1). 

 

 
Figura 1:Croqui de localização da microbacia do Ribeirão da Bocaina 

 
O método empregado para análise e dimensionamento dos terraços agrícolas foi a 

partir da EUPS.Também conhecida pela sigla USLE (Universal Soil Loss Equation), 
desenvolvida pelos pesquisadores Wischmeier e Smith em 1965 e posteriormente aprimorada 
por outros estudiosos. A equação superou as restrições climáticas e geográficas próprias dos 
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estudos iniciais, recebendo o nome de Equação Universal de Perdas de Solo devido sua 
aplicação generalizada, e também pela sua contribuição no aspecto conservacionista do 
solo(BERTONI e LOMBARDI NETO, 2012). 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (2012), tal equação exprime a ação dos principais 
fatores que sabidamente influenciam a erosão pela chuva, sendo expressa pela Equação 1. 
 PCLSKRA  [Equação 1] 
Em que: 
A - Perdas anuais de solos (t.ha-1.ano-1); 
R - Fator de erosividade da chuva (MJ.ha-1.mm.ha-1); 
K - Fator de erodibilidade dos solos (MJ.ha-1.mm.ha-1); 
LS - Fator topográfico que expressa o comprimento (em metros) e a declividade do terreno em 
porcentagem (adimensional); 
C - Fator que expressa o uso e manejo do solo e cultura (adimensional); 
P - Fator que expressa a prática conservacionista do solo (adimensional). 
Sendo: 

SLKR  - Fatores dependentes das condições naturais e; 
PC  - Fatores relacionados à forma de ocupação. 

Bertoni e Lombardi Neto (2012, p.65), destacam que “[...] para áreas terraceadas, o 
comprimento do declive a usar na determinação do valor de LS na equação é o intervalo do 
terraço”. Com base nesta afirmação será realizado o dimensionamento dos terraços agrícolas.  

A determinação dos fatores da EUPS foi desenvolvida de tal forma a serem 
trabalhados em ambiente computacional, organizados e manipulados em SIG, através do 
software ArcView 10.0. Portanto, os dados referentes a cada fator foi caracterizado como 
planos de informações, de forma vetorial, matricial ou tabular, conforme consta no Quadro 1. 

 
Quadro 1:Base de dados para os fatores da EUPS. 

Plano de 
informação 

Fator 
EUPS Base de dados 

Perda de solos A Tolerância de perda de solos (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2012) 

Erosividade R Estação Hidrometeorológica FATEC-JAHU; Equação (BERTONI e 
LOMBARDI NETO, 2012) 

Erodibilidade K (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2012) 

Cobertura do solo C Correlação NDVI; Imagens de Satélite (EMPLASA, 2015) 
Dados imagem: Resolução espacial 0,45m; Ano: 2010/2011. 

Conservação P (SILVA, SCHULZ e CAMARGO, 2007) 
 
Com a determinação dos planos de informações, criou-se uma Nuvem de Pontos (NP) 

dentro dos limites da microbacia Ribeirão da Bocaina, com um gride de 0,10 ha/ponto. 
O gride de 0,10 ha/ponto foi escolhido arbitrariamente para determinar a variabilidade 

de comportamento amostral da área. À medida que este valor se aproxima de valores 
infinitesimais, mais precisos se tornaram os valores do comportamento da área. 

Os pontos gerados foram interseccionados com cada plano de informação (A, R, K, C, 
P), deste modo a NP contém em sua tabela de atributos, individualizado por coluna, o valor 
correspondente a cada variável de cálculo da EUPS. Dos quais serão trabalhados para geração 
do fator topográfico.Isolando as variáveis LS da Equação 1, tem-se a Equação 2. 

P) x CK x  x (RA / =LS  [Equação 2] 
Como as variáveis da direita da Equação 2 são conhecidas (em função dos planos de 

informação em SIG), deste modo, surge um nova incógnita denominado neste caso pela letra 
“t” (menção a terraços), fruto da resultante entre seus fatores, conforme Equação 3. 

t=LS   [Equação3] 
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Na nuvem de pontos com as informações em SIG, existem tabelas com os atributos dos 
respectivos fatores que compõem a EUPS, destes foi calculado o valor de “t” em uma nova 
coluna. 

De posse desta condição, a bacia foi planejada para cada desnível vertical (DV), 
conforme as três condições apresentadas a seguir: 

a) LS <t - permissível, resulta em uma perda de solo abaixo do tolerável; 
b) LS = t - permissível, resulta em uma perda de solo tolerável; 
c) LS >t - não permissível, resulta em uma perda de solo acima do tolerável; 
A Figura 2 representa as três condições que podem ocorrer segundo a proposta do 

estudo, sendo a área e os terraços hipoteticamente criados no exemplo somente para 
exemplificação do assunto. 

 
Figura 2:Representação das situações variando o termo “t”. 

 

Na situação “a”, existem cinco terraços, dispostos a cada 1,0 m em desnível vertical 
(DV = 1). Neste caso há um super dimensionamento (LS < t). Na situação “b”, os terraços 2 e 
4 foram retirados (DV = 2), representando o que ocorre nas áreas agrícolas das usinas 
sucroalcooleiras, não necessariamente nesta ordem de grandeza, neste caso LS = t. Portanto, 
não há processos erosivos. Por fim, na situação “c”, os terraços 2 e 3 são retirados (DV = 3), 
neste caso LS > t, assimresulta em uma perda de solo acima do tolerável. 

Para o desenvolvimento desta modelagem foi desenvolvida uma rotina em ambiente 
computacional (plataforma AUTOCAD 2009), que analisa isoladamente cada uma das linhas 
de contorno referente às curvas de níveis, por meio de triangulação na busca de LS≤ t. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a elaboração dos resultados, cada variável foi tratada independente de tal forma a 
compor os dados de entrada para tratamento em SIG. 

Para o cálculo do Fator de erosividade, ou seja, a chuva como agente erosivo, foi 
utilizado o histórico de dados pluviométricos da região de estudo. Deste modo, coletou-se a 
série histórica de dados disponibilizada pela estação hidrometeorológica da FATEC Jahu. 

Através da vetorização realizada por meio das imagens de satélite, foi possível mapear 
uso e ocupação do solo para determinação do Fator de Cobertura (Fator C). Quanto aos dados 
pedológicos (Fator K) da região de estudo foram adquiridos por meio da unidade 
sucroalcooleira que está inserida na microbacia, conforme ilustra a Figura 3. 
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Figura 3:Dados da microbacia Ribeirão da Bocaina: (a) Mapa de uso e ocupação; (b) Mapa das classes de solo. 

 

Também como forma de integração de dados para geração das matrizes de cálculo em 
SIG, foi aplicado às classes de declividade na área de estudo, segundo metodologia de Santos 
et al. (2005), conforme ilustra a Figura 4 que identifica o relevo com base na correlação com a 
declividade da microbacia do Ribeirão da Bocaina. 

 

 
Figura 4: Descrição de relevo com base no intervalo de porcentagem de inclinação. 

 
Para os valores de nível de tolerância agronômica, fatores físicos e econômicos são 

levados em consideração, estreitamente ligados a quantidade de nutrientes perdidos sobre a 
taxa de formação do solo. Portanto, quanto mais nutrientes o solo possuir mais sedimentos 
poderá ser erodido, conforme pode ser observada na Tabela 1. 
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Tabela 1:Tolerância de perdas de solo por erosão para alguns solos do Estado de São Paulo. 
Classe de Solo Tolerância (t.ha1.ano1) 

Podzólico Vermelho-amarelo 7,90 
Podzólico Vermelho escuro 6,60 
Terra Roxa estruturada 13,4 

Latossolo Roxo 12,00 

Latossolo Vermelho Ácrico típico A moderado textura muito argilosa 9,47 
Fontes: Adaptado de Miller eGardiner (1997); Silva, Schulz e Camargo (2007); Mannigel et al. (2008); Bertoni 

e Lombardi Neto (2012). 
 

O resultado do cruzamento entre os planos de informação em ambiente SIG é 
representado pela Figura 5 queilustra o dimensionamento dos terraços que devem existir 
baseados no modelo de predição de erosão EUPS – (tolerância agronômica); ao fundo uma 
projeção altimétrica, a partir do modelo digital do terreno, como forma de referencial 
altimétrico, os polígonos de cor azulada identificam as áreas não agrícolas, locais que 
usualmente não se aplicam a construção de terraços tais como: edificações, APP’s, matas. 

Cabe ressaltar que este conceito visa os aspectos agronômicos, influenciados pelos 
níveis de fertilidade do solo. Nesta condição, foi proposta através deste dimensionamento a 
construção de cerca 570 km de terraços a fim de garantir a inexistência de processos erosivos 
ou a minimização de seus efeitos, com desníveis verticais variando a uma média de 4,50 m. 

 

 
Figura 5: Dimensionamento de terraços agrícolas mediante conceito de tolerância de perda de solos agronômico 

 
CONCLUSÃO 

A proposta do estudo obteve sucesso na identificação da variabilidade amostral do 
solo para o dimensionamento conservacionista, gerando curvas de nível com DVs 
desuniformes, contrariando a sistemática atual de terraços que respeita cotas múltiplas ou 
mesmo dimensionamentos empiristas, segundo o conhecimento local e o histórico recente da 
área.Assim, o modelo proposto gerencia a composição dos terraços na área de interesse, a fim 
de arquitetar a melhor posição geográfica dos terraços, eliminando (ou minimizando) os 
processos erosivos. 

Este trabalho alcançou o objetivo maior, o fomento pela busca de métodos alternativos 
de dimensionamento de terraços na cultura da cana-de-açúcar, chegando-se no entendimento 
que a adoção da EUPS pode ser atribuída a essa finalidade. 
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Por fim, a metodologia foi satisfatória, no que tange a compreensão pelos meios de 
correlação entre as práticas conservacionistas e modelos de predição de perda de solo, 
trazendo luz à ciência na interpretação das ferramentas existentes e as lacunas a serem 
preenchidas. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de aumentar a produção de alimentos, fibras e combustíveis, motivada pelos 
atuais níveis de crescimento populacional, tem alterado a paisagem em uma escala sem 
precedentes, resultando em diversos impactos ao meio ambiente (MINELLA et al., 2010). 
Entre os vários fatores relacionados a degradação ambiental, a erosão hídrica destaca-se como 
sendo uma das principais causas da degradação dos solos tropicais e subtropicais úmidos, e 
dos corpos d’água (HERNANI et al., 2002; OWENS; PETTICREW; VAN DER PERK, 
2010). Em zonas agrícolas, a ação da erosão hídrica geralmente remove a camada mais fértil 
do solo, composta por nutrientes, húmus e alguns fertilizantes (BERTONI; LOMBARDI 
NETO, 1990). Assim, o cultivo nesses solos erodidos consome mais fertilizantes, que ainda 
assim, muitas vezes não consegue suprir as necessidades vitais das plantas, deixando-as mais 
vulnerável ao ataque de pragas e doenças (EHLERS, 1999). No meio aquático o aporte de 
sedimentos altera a qualidade da água por atuarem como portadores de poluentes, reduz a 
atividade fotossintética, provoca o assoreamento nos corpos d’água e reservatórios, além de 
causar alterações nos ecossistemas aquáticos como: eliminação de habitat, mudanças na 
comunidade e insucesso reprodutivo (HENLEY et al, 2000; CARVALHO, 2008). Diante 
desses problemas ocasionados pelos processos erosivos, nas fases de desagregação, transporte 
e deposição, e seus impactos sobre as atividades econômicas e ao meio ambiente, existe uma 
grande demanda por informações referentes as taxas de erosão e produção de sedimentos. O 
conhecimento das taxas de erosão e do fluxo de sedimentos e poluentes são informações 
essenciais para realizar o gerenciamento e planejamento de uma bacia hidrográfica. Nesse 
contexto, a utilização de modelos matemáticos de predição de erosão e produção de 
sedimentos tem se mostrado como uma forma eficiente de se gerar informações pertinentes 
para a tomada de decisão. A discretização espaço-temporal fornecida pelos modelos 
distribuídos, permite identificar as áreas mais susceptíveis aos processos erosivos, 
contribuindo para aplicação de ações corretivas e/ou preventivas de manejo do solo de forma 
mais eficiente (TUCCI, 1998). Os modelos permitem estimar a produção de sedimentos em 
função das mudanças de uso e ocupação de uma bacia e verificar os impactos em novos 
cenários, de modo a auxiliar o monitoramento sedimentométrico (SCHULTZ; SOUZA; 
SANTOS, 2011). Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os 
potencias usos desta ferramenta para a gestão e planejamento dos recursos hídricos, suas 
limitações e dificuldades na utilização e fazer uma breve descrição dos modelos mais 
utilizados na atualidade.   
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METODOLOGIA 

Para apresentar os potenciais da ferramenta de modelagem e descrever as características dos 
modelos mais utilizados para a predição de erosão e produção de sedimentos, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica acerca do assunto e complementadas com informações de 
periódicos. As informações foram organizadas de forma a reunir o conteúdo relacionado aos 
aspectos teóricos e práticos dos modelos, permitindo uma visão geral. Segundo Rennó e 
Soares (2000), um modelo pode ser definido como um conjunto de equações e procedimentos 
que compõe um sistema que busca representar de forma simplificada a realidade. A principal 
motivação para o desenvolvimento de modelos de predição de transporte de sedimentos e 
erosão está na necessidade de disponibilizar uma ferramenta capaz de avaliar as práticas de 
controle de erosão, em diferentes cenários de uso e manejo do solo e variações climáticas 
(MINELLA et al., 2010). Os modelos de predição de erosão vêm sendo utilizados para fins 
acadêmicos e aplicados, sendo o primeiro voltado a compreender e descrever os mecanismos 
de erosão, e no segundo quantificar a erosão e identificar as áreas mais propensas aos 
processos erosivos. Minella et al. (2010) destacam alguns exemplos com enfoque acadêmico, 
tais como: interação entre os diferentes tipos de erosão e análise das três etapas da erosão em 
função das características da chuva, solo, relevo e uso e ocupação. De forma aplicada eles 
citam: quantificar a erosão para avaliar os impactos econômicos oriundos da degradação dos 
solos; ferramenta para auxiliar o planejamento integrado de bacias hidrográficas e a simulação 
de cenários para analisar os efeitos do uso e manejo do solo. Nesse sentido, os modelos 
podem dar suporte ao planejamento de ações de conservação do solo e da água, possibilitando 
reproduzir condições diferentes das observadas e prever situações futuras, além de auxiliar no 
processo de tomada de decisão (TUCCI, 1998). 
Segundo Merritt, Letcher e Jakeman (2003), de modo geral os modelos enquadram-se em três 
principais categorias: empíricos, conceituais e base física. Considerados os mais simples entre 
as três categorias, os modelos empíricos são baseados em dados obtidos por meio de 
observações para caracterizar a resposta, e apresentam as menores exigências computacionais 
e de entrada de dados em relação aos demais modelos (WHEATER et al., 1993; JAKEMAN 
et al., 1999). Os valores dos parâmetros nos modelos empíricos são obtidos utilizando 
parcelas experimentais, por meio de relações estatísticas entre fatores controladores e 
variáveis de interesse (escoamento e perda de solo), sendo úteis como uma primeira etapa na 
identificação de fontes de sedimentos (MINELLA et al., 2010; MERRITT; LETCHER; 
JAKEMAN, 2003). Geralmente, esses modelos são aplicados em situações de limitação de 
dados e entrada de parâmetros. Os modelos conceituais são baseados tipicamente na 
representação de uma bacia hidrográfica através de um conjunto de fórmulas, que representam 
os componentes interligados, incorporando em sua estrutura mecanismos de geração e 
transferência de sedimentos (MINELLA et al., 2010; MERRITT; LETCHER; JAKEMAN, 
2003). Segundo Sorooshian (1991), este tipo de modelo tende a incluir uma descrição geral 
dos processos, sem inserir informações muito detalhadas de interações entre eles, o que reduz 
significativamente a quantidade de dados de entrada. Esta categoria permite a inclusão de 
dados da variabilidade espacial e temporal com pouco detalhamento e os parâmetros de ajuste 
são obtidos a partir dos dados medidos (JAKEMAN e HORNBERGER, 1993).  
No caso dos modelos de base física, os resultados são obtidos pela solução de equações 
fundamentais da física, que descrevem os processos hidrológicos (infiltração, 
evapotranspiração e escorrimento superficial) e erosão (desagregação, transporte e deposição 
de sedimentos), gerados em uma bacia (MINELLA et al., 2010). O grande número de 
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parâmetros requeridos pelas equações é uma das maiores limitações desses modelos, 
sobretudo para aplicação em áreas extensas e heterogêneas onde não há dados ou com baixo 
nível de detalhamento, pois muitos desses parâmetros devem ser calibrados em relação aos 
dados observados (WHEATER et al., 1993).   
 No Quadro 1 são apresentados os modelos de predição de erosão e produção de sedimentos 
mais utilizados e um resumo das principais características como: base conceitual, escala 
espacial, nível de entrada e tipo de saída. 
 
 
 

Quadro 1. Modelos de Predição de Erosão e produção de sedimentos. 

Modelo Base 
conceitual 

Escala 
Espacial 

Nível 
entrada 
de dados 

Tipo de saída 

RUSLE Empírico Gleba Alta Erosão 

SEDNET Empírico/ 
Conceitual Bacia Moderada 

Sedimento em suspensão, 
escoamento, erosão canal e 

fluvial. 

SWAT Empírico/ 
Físico Bacia Alta 

Erosão, sedimento em 
suspensão, vazão, nutriente e 

pesticida 

GUEST Físico Parcela Alta Vazão, concentração de 
sedimento 

WEPP Físico Rampa/ 
Bacia Alta Erosão, vazão e concentração 

de sedimento 

LISEM Físico Pequena 
Bacia Alta Erosão, vazão e concentração 

de sedimento 

KINEROS Físico Pequena 
Bacia Alta Erosão e escoamento 

superficial 
Fonte: Adaptado de Minella et al. (2010); Merritt; Letcher; Jakeman (2003); Aksoy e Kavvas (2005) 
 
O modelo RUSLE – equação universal de perdas de solo revisada, quando acoplado a um 
sistema de informação geográfica SIG, permite calcular as perdas anuais de solo, 
considerando a variabilidade da área. Os valores são obtidos pela seguinte Equação: A= R. K. 
LS. C. P, onde A corresponde a perda anual de solo (ton.ha-1.ano-1), R é o índice de 
erosividade, K é o erodibilidade do solo, LS a declividade e comprimento da vertente, C é 
relativo a prática de cultura e P às práticas conservacionistas. De acordo com Zhang, O’neill e 
Lacy (1995) as maiores limitações do modelo são: não ser baseado em eventos, 
impossibilitando estimas isoladas de erosão e não considerar o processo de deposição na 
modelagem. O Sediment River Network (SEDNET) foi desenvolvido para aplicação em escala 
continental. Sua maior limitação está relacionada ao grande número de parâmetros de entrada, 
que na maioria das vezes são obtidos da literatura, levantando incertezas nos valores dos 
parâmetros e limitando a confiança na saída do modelo (AKSOY; KAVVAS, 2005). Outro 
modelo muito utilizado é o Soil and Water Assessment Tools (SWAT) disp em: 
<http://www.ars.usda.gov/> que foi desenvolvido nos EUA a partir da junção dos modelos: 
Simulator for Water Resources in Rural Basins – SWRRB e Routing Outputs to Outlet – 
ROTO para simular processos hidrológicos, sedimentação, nutrientes e pesticidas em grades 
bacias hidrográficas rurais. A alta exigência de dados de entrada corresponde a maior 
limitação do modelo (MERRITT; LETCHER; JAKEMAN, 2003). O modelo Griffith 
University Erosion System Template (GUEST) disp em: < http://www98.griffith.edu.au/> foi 
desenvolvido para interpretar as flutuações temporais da concentração de sedimentos em 

422Planejamento e Gerenciamento de recursos Hídricos



eventos de erosão em parcelas. Sua maior limitação decai sobre o número de dados 
solicitados e o alto grau de detalhamento, exigindo um levantamento detalhado antes da 
modelagem. O Watershed Erosion Prediction Project (WEPP) disp em: 
<http://www.ars.usda.gov/> foi desenvolvido nos EUA, com o objetivo de determinar e/ou 
avaliar os mecanismos essenciais que controlam a erosão. Suas limitações referem-se a grande 
quantidade de dados de entrada, exigindo muitas vezes a calibração de alguns parâmetros e a 
perda de confiabilidade das saídas na escala de bacia, devido a adaptação de alguns processos 
da escala de rampa para a escala de bacia. Ainda na escala de bacia o modelo Limburg Soil 
Erosion Model (LISEM) disp em: < http://blogs.itc.nl/lisem/>, foi projetado para simular o 
escoamento superficial e a erosão em pequenas bacias hidrográficas com área de 0,01 km² a 
aproximadamente 100 km², sendo totalmente distribuído e incorporado a um SIG. O alto 
detalhamento dos dados espaciais de entrada é uma das principais limitações do modelo. Por 
fim, o Kinematic Erosion Simulation (KINEROS) disp em: <http://www.tucson.ars.ag.gov/> é 
um modelo de base física, orientado a eventos que simula o escoamento superficial e erosão 
em pequenas bacias hidrográficas. Sua maior limitação também está associada a grande 
quantidade de dados de entrada requeridos pelo modelo.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após uma breve descrição dos modelos, nota-se um número considerável de opções, que em 
grande parte descrevem os processos de geração e movimento dos sedimentos na paisagem na 
escala de bacia hidrográfica. Observa-se uma grande variação dos modelos em função dos 
processos que representam, o modo pelo qual esses processos são representados bem como as 
escalas espaciais e temporais para a qual foram desenvolvidos. A modelagem na escala de 
bacia, dentro das condições de refletir ao máximo a realidade, exige um número maior de 
componentes a serem modelados. Os modelos que atendem a esta demanda, normalmente são 
constituídos pela mistura de empíricos, conceituais e de componentes físicos, que exigem uma 
elevada quantidade de dados de entrada, como por exemplo: SWAT, WEPP, LISEM e 
KINEROS. A aplicação desses modelos tende a se restringir a bacias onde existem muitas 
informações ou houve um considerável trabalho de gerar todos os inputs necessários. Desta 
forma, dois caminhos podem ser seguidos para estudos de erosão e movimento de sedimentos 
em bacias, sendo modelos de base física que necessitam de uma série de dados de entrada ou 
conceituais, que simplificam consideravelmente a representação dos processos. Para órgãos 
governamentais que atuam na gestão de recursos hídricos em escala nacional ou regional, os 
modelos mais complexos são inviáveis de ser implementados. Neste contexto, a área de 
pesquisa direcionada a criar modelos que consigam representar os processos utilizando o 
menor número de variáveis, concentrando-se apenas nos processos chave tem sido muito 
desenvolvida. Para Minella et al. (2010) a modelagem tem se tornado uma ferramenta 
imprescindível no auxílio da gestão dos recursos naturais, sobretudo na escala de bacia.  

CONCLUSÃO 

Apresentados os modelos de predição de erosão e produção de sedimentos, pôde-se concluir 
que estas ferramentas podem exercer um papel importante para a conservação do solo e da 
água. No entanto, os modelos devem ser aplicados de forma adequada, considerando os 
objetivos da modelagem, à disponibilidade e qualidade dos dados de entrada e por fim, 
quando possível, comparar os resultados simulados com valores observados, visando avaliar a 
simulação e ajustar a modelagem através dos procedimentos de calibração e verificação. 
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Sociologia Ambiental e Sociologia dos Desastres 
 
Resumo: As inundações frequentes no município de São Carlos têm acarretado diversos danos 
aos munícipes. O presente trabalho objetivou caracterizar a área de estudo, a qual 
frequentemente sofre com eventos de inundações, na região central da Bacia do Córrego do 
Gregório e realizar um levantamento histórico desses acontecimentos. A caracterização da área 
demonstrou a potencialidade de ocupação da região, o clima com alta pluviosidade, a 
distribuição da rede hídrica dentro da microbacia e a relação conflitante com a ocupação urbana 
que se instalou de forma acelerada no local. O histórico levantado mostrou-nos que as enchentes 
na região ocorrem há muitos anos, e que apesar de inconstantes, nunca cessaram, mas que de 
tempos em tempos existe a ocorrência de algumas mais marcantes, sendo que estas trazem mais 
danos à população. 
Palavras-chave: Inundações; Desastres; Impermeabilização do solo; Planejamento urbano. 
 
Abstract: The frequent flooding at São Carlos municipality has caused several damages to 
residents. This study intended to characterize the study area, which often suffers from flooding 
events, in the central of  Bacia do Córrego do Gregório and survey a historical survey of these 
events. The characterization of this area demonstrated the potencial of urban settlement that has 
developed rapidly in the place, the climate with high rainfall, the  distribution of water net inside 
the  watershed and the conflicting relationship with the urban settlement that has developed 
rapidly in the local. The history showed the flood in the region occurs for a many years, and 
despite shifting, never ceased, but that time to time some of the most remarkable happened, and 
those that bring more damage to the population. 
 Keywords: Floods; Disasters; Soil sealing; Urban Planning. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O crescimento das cidades ocorrido nas últimas décadas transformou o Brasil em um país 
essencialmente urbano (83% de população urbana) (TUCCI, 2008). Grande parte desse 
crescimento deu-se, e ainda se dá, de forma desordenada e sem planejamento, em que parte da 
população acaba ocupando áreas ambientalmente frágeis e com topografia inapropriada para 
construir (áreas de encosta e de inundação de corpos hídricos, por exemplo). 
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Nesse contexto, destacamos as inundações, que representam o transbordamento das águas de 
um curso d’água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea (DEFESA CIVIL DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013). Vinculadas a um processo natural de cheia dos corpos 
hídricos, essas áreas de inundação deveriam ser evitadas durante o processo de uso e ocupação 
do solo; entretanto, devido a processos sociais relacionados com a dinâmica do mercado de 
terras (como segregação social e falta de terra urbanizada a preços acessíveis) e com a ausência 
de planejamento urbano (GONÇALVES, 2010), a ocupação de áreas inundáveis torna-se a 
regra, não a exceção. Assim, os problemas gerados por uma inundação dependem 
fundamentalmente da forma e grau de ocupação das áreas ribeirinhas e da frequência de 
ocorrência das cheias (MMA et al, 2004).  
 
As inundações por vezes são consideradas desastres naturais, entretanto Valencio e 
colaboradores (2004), dentro da matriz teórica da Sociologia, considera que todos os desastres 
são sociais. Para tanto, se faz necessário conhecer um pouco mais os modelos e definições por 
trás deste conceito. Gilbert (1998) elenca três paradigmas que, para ele, agrupam o conceito de 
desastre: o desastre como um agente externo ameaçador; o desastre como expressão social da 
vulnerabilidade; e, por fim, o desastre como um estado de incertezas geradas pelas próprias 
instituições. O segundo e o terceiro paradigmas nortearão a análise no decorrer deste trabalho. 
Gilbert (1998) ressalta, no segundo paradigma, que os desastres são processos sociais com uma 
realidade historicamente construída que as vulnerabilidades revelam, e, no terceiro paradigma, 
que os desastres nas sociedades complexas seriam criados pelas frágeis articulações entre as 
especialidades científicas que não permitem uma orientação mais abrangente da rotina da vida 
social gerando desorientação na sociedade pela ausência e, também, pelo excesso de informação 
e comunicação. Outro autor que norteia a análise é Beck (2010, p. 23, grifo do autor), que afirma 
que a “produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social de 
riscos”. O fundamento dos riscos está na “transformação de ameaças civilizacionais à natureza 
em ameaças sociais, econômicas e políticas sistêmicas que representa o real desafio do presente 
e do futuro, o que justifica o conceito de sociedade de risco” (BECK, 2010, p. 99). Por conta 
disso é que os problemas ambientais são antes de tudo, problemas sociais advindos de uma 
determinada visão de mundo e de uma relação com a natureza (BECK, 2010). Quando, nesta 
relação do homem com a natureza, uma ameaça hidrometeorológica (como a chuva, por 
exemplo) encontra – se realiza sobre – uma vulnerabilidade socioambiental (uma determinada 
exposição à ameaça derivada de aspectos sociais e ambientais como a ocupação de áreas 
próximas aos corpos hídricos) temos um desastre. Assim, o desastre significa a disrupção da 
vida social (VALENCIO, 2009) e está ligado a uma conjuntura de processos sociais, ambientais 
e tecnológicos. 
 
A Sub-bacia do córrego do Gregório, situada no Município de São Carlos – SP, é uma região 
caracterizada pela frequente ocorrência de inundações. Nessa sub-bacia, os processos sociais, 
ambientais e tecnológicos podem ser observados no contexto das inundações, as quais, ao 
atingirem diretamente a população que ali reside ou trabalha, se constituem em desastre que 
afeta a vida social do município, pois se trata de uma região central com predominância 
comercial. 
 
O presente artigo tem por objetivo caracterizar a área de estudo, a qual frequentemente sofre 
com eventos de inundações, na região central da Bacia Córrego do Gregório e realizar um 
levantamento histórico desses acontecimentos, dando maior atenção ao período mais recente, 
de 2007 à 2013. 
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METODOLOGIA 
 
A realização da presente pesquisa deu-se por meio de 2 (duas) etapas:  
Etapa 1: delimitação e caracterização da área de estudo realizada através de levantamento 
bibliográfico e uso do software MapInfo nas análises espaciais da sub bacia como a 
espacialização dos corpos hídricos e a verificação das classes de declividade. 
Etapa 2: coleta de informações relacionadas ao histórico de inundações ocorridas na área de 
estudo dando enfoque nas mais recentes, em um período de 5 anos -2007 à 2013, a partir de 
registros da Defesa Civil de São Carlos e aos artigos relacionados. Complementarmente, foi 
consultada a mídia local, com o objetivo de buscar notícias registradas nesse período referente 
às inundações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Etapa 1 – Delimitação e caracterização da área de estudo. 
 
O município de São Carlos, localizado no interior do estado de São Paulo, conta com uma 
população de cerca de 230.000 habitantes. O vigor acadêmico, tecnológico e industrial conferiu 
à cidade o título de Capital da Tecnologia.  (IBGE – Cidades; site da Prefeitura Municipal de 
São Carlos, 2015). O bioma predominante é o Cerrado, e apresenta manchas de Mata Atlântica. 
Está localizado em uma área com relevo de Cuestas, caraterizado por terrenos sedimentares 
com derrames basálticos, é caracterizado por uma região chamada de "front", na qual o relevo 
é muito íngreme, e o reverso, onde o terreno é mais plano e inclinado. São Carlos está inserido 
na Bacia Hidrográfica do Rio Monjolinho, a qual pertence Bacia Hidrográfica do Rio Tietê. A 
hidrografia é composta basicamente pelos rios Monjolinho, Gregório e Santa Maria do Leme, 
e pelos córregos, Tijuco Preto, Simeão, Água Quente e Água Fria. (PEREZ JUNIOR, 2015). 
 
A Bacia do Córrego do Gregório, localizada no município de São Carlos, possui área total de 
15,6 km² (Figura 1). Seu clima é o Tropical de Altitude, com verões chuvosos e invernos secos, 
com seis meses quentes e úmidos e seis meses frios e secos. A temperatura diária máxima anual 
é de 26,9ºC e a mínima anual de 16,2ºC. A precipitação pluvial média anual é aproximadamente 
1500 mm (RIGHETTO, 2005). Seu principal corpo hídrico, o córrego do Gregório, tem uma 
extensão de aproximadamente 7 km (SALVADOR et al, 2013), percorre a área urbana no 
sentido leste – oeste, atravessa a região central e deságua no Rio Monjolinho, na rotatória em 
frente ao shopping center, conhecida como “Rotatória do Cristo”. Com relação aos corpos 
hídricos que compõem a bacia, nota-se que os afluentes do córrego do Gregório só estão 
presentes em um dos lados. Os outros afluentes foram suprimidos pela ação antrópica, ou estão 
totalmente canalizados, de forma que não constam nas cartas topográficas. É o caso do Córrego 
do Simeão, que se une ao Gregório na região central, que também influencia os eventos de 
enchentes (Figura 2). 
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Figura 1: Localização da Sub-Bacia do Córrego do Gregório em São Carlos/SP 

 

 
Figura 2: Hidrografia da Sub-bacia do Córrego do Gregório em São Carlos/SP 

 
Quanto ao seu aspecto de relevo, consultando bibliografias disponíveis, nota-se que o terreno 
não apresenta variações muito acentuadas, o que propicia a ocupação dessa área. Segundo Biasi 
(1992), as classes de declividades < 5% referem-se ao limite utilizado internacionalmente para 
uso urbano-industrial e em trabalhos de planejamento urbano; 5-12% definem o limite máximo 
do emprego da mecanização na agricultura; e as de 12-30% compreendem o limite máximo de 
acordo com a legislação – Lei 6766/79 – que o define como o limite máximo para urbanização 
sem restrições. Para efeito didático, foram desconsideradas as duas demais classes citadas pelo 
autor, visto que a maior taxa de declividade encontrada na área de estudo foi de 22% (Figura 
3). 
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Figura 3: Declividade da Sub-bacia do Córrego do Gregório em São Carlos/SP. 

 
 

 
Segundo Mendes; Mendionto,2007, analisando o processo de expansão urbana de São Carlos, 
indica que a intensa ocupação urbana nas margens do Córrego do Gregório já ocorre desde de 
1940, sendo que no período de 1950-1970 a urbanização se deu de forma muito rápida, o que 
gerou grandes impactos no seu sistema de escoamento. Para solucionar o problema, adotou-se 
a canalização do Córrego. O processo de ocupação continuou a crescer, porém de forma mais 
lenta, até se estabilizar por volta dos anos 2000. A área central da Bacia do Gregório é 
intrinsicamente comercial e com grande fluxo de pessoas. 
 
Como consequência direta da urbanização da microbacia tem-se o aumento da 
impermeabilização do solo, que leva a uma diminuição da quantidade de água precipitada que 
se infiltra na área e a um aumento do volume que escoa superficialmente. Nucci (1999) de forma 
complementar, diz que toda a água precipitada e não infiltrada acaba sendo drenada rapidamente 
para os corpos hídricos, que acabam não tendo capacidade para escoar todo o volume que 
recebido, problema que ainda é agravado pelo depósito de resíduos sólidos que impedem um 
melhor fluxo da água. 
 
Dessa forma, o aumento da área urbanizada observado ao longo do tempo e consequentemente 
a diminuição das áreas permeáveis, agravam e potencializam os eventos danosos das enchentes 
na região central da microbacia, que ocorrem quase desde a fundação do município. 
 
Etapa 2 – Histórico de Inundações. 
 
O Córrego do Gregório, desde a fundação do município, sofreu intervenções humanas que, 
associadas à crescente urbanização e à impermeabilização da microbacia, acarretaram e ainda 
acarretam várias enchentes na região central da cidade, no entorno do Mercado Municipal. Esta 
seção discute a história das inundações no Córrego do Gregório, na primeira subseção, e 
também os danos a que são submetidos os comerciantes da região central do município de São 
Carlos, na segunda subseção. 
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A história de São Carlos iniciou-se em 1831 com a demarcação da Sesmaria do Pinhal. Contudo, 
só em 4 de novembro de 1857 é que foi fundado o município, cuja população era composta por 
algumas pequenas casas ao redor da capela. Hoje, a Matriz da cidade localiza-se a cerca de 2 
quarteirões acima do córrego do Gregório (PMSC, s/d). 
 
A cidade atualmente conta com um órgão que atua em ações preventivas, de socorro, 
assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar desastres, sejam estes de causa 
natural ou não, como, por exemplo, as enchentes. É a chamada Defesa Civil, seu início se deu 
no ano 1987 como Comissão Municipal, e suas atividades se limitavam a reuniões periódicas e 
à campanhas do agasalho e de vacinação, no ano de 1989, com o advento de algumas 
inundações, um grupo de especialistas foi inserido à comissão, e em 1991, entrou um grupo 
administrativo, passando a ser a Coordenação de Defesa Civil. Entre os anos de 1994 à 2000, 
se estruturou através de doações e investimentos da prefeitura. A Coordenação de Defesa Civil 
de São Carlos foi uma das poucas e pioneira no Brasil de ser integrada apenas por voluntários. 
(CAMPOS, 2005). A Defesa Civil foi criada em 2005 por meio da Lei Municipal 13.557 
(PMSC, s/d).  
 
A época em que ela mais atua, ou seja, é acionada mais frequentemente, é no período do verão 
ou na época mais intensa de chuvas, englobando os meses de dezembro a abril, 
aproximadamente (BORGES, 2006). 
 
Segundo Borges (2006), o primeiro registro de inundação do Córrego do Gregório na área da 
região central do município data do ano de 1905, o ano em que se começa a registrar esse tipo 
de evento, ou seja, mesmo antes desse ano é possível que se tenha tido outros casos de enchentes 
no local. 
 
Em 1974, foi realizada a construção de avenidas marginais ao córrego que contou com a 
adaptação da hidrografia ao sistema de mobilidade urbana, fazendo com que de maneira geral 
o córrego sofresse várias intervenções e retificação de seus meandros. A intensa ocupação 
adjacente ocorreu no período de 1950 a 1970. Contudo, já em 1940 as margens já apresentavam 
considerável ocupação (MENDES; MENDIONDO, 2007). 
 
De acordo com um levantamento histórico realizado por Mendes e Mendiondo (2007) sobre 
registros de inundações ou alagamentos na área no período de 1940 a 2004, os anos de 1947, 
1953, 1955, 1957, 1960, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1981, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1996, 2002, 2003 e 2004 apresentaram esses eventos. Ou seja, em um 
período de 64 anos, em 23 deles alagamentos foram registrados, sendo que em alguns desses, 
foram observados mais de um alagamento, mostrando que a área é bem suscetível de 
enchentes e que esse é um problema antigo que, mesmo com todos os projetos de contenção e 
minimização das enchentes, persiste. O recorte de jornal (Figura 6), abaixo, e uma foto 
(Figura 7) retratam eventos de inundação naquela época. 
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Figura 6: Inundação na Bacia do Gregório, em 1932 (MENDES E MENDIONDO, 2007). 

 
 

 
Figura 7: Pavimento de paralelepípedo da Rua Geminiano Costa destruído por inundação em 1940 (Fonte: 

FotoArte in MENDES e MENDIONDO, 2007). 
 
O levantamento do histórico das inundações ocorridas no período de 2007 – 2013 foi realizado, 
em sua maior parte, de pesquisas em portais eletrônicos, uma vez que os dados oferecidos pela 
Defesa Civil estavam incompletos e muitas vezes indisponíveis para consulta. 
Para tanto, as principais fontes utilizadas foram o portal de notícias São Carlos Agora e algumas 
matérias cedidas pela emissora local de televisão (retransmissora da Rede Globo de Televisão) 
EPTV. 
 
A partir da busca no site São Carlos Agora, foram encontradas 14 (catorze) publicações 
noticiando as inundações na região do Mercado Municipal no período mencionado (2007 – 
2013). 
 
Foi então contabilizado um total de 3 (três) eventos de enchentes no ano de 2013, apenas 1 (um) 
em 2011, 2 (dois) no ano de 2010 e somente 1 (um) em 2008 e 2007, cada. 
Abaixo, exemplificaram-se duas notícias, uma datada do ano de 2007 (Figura 8) e outra de 2013 
(Figura 9): 
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Figura 8: Manchete do portal São Carlos Agora (09/12/2007). 

 
 

 
Figura 9: Manchete do portal São Carlos Agora (04/11/2013). 

 
É importante ressaltar que a conceituação de desastre presente nas figuras 6,8 e 9 coloca a 
ameaça externa, as chuvas, como o elemento causador do desastre. Sendo assim, aspectos como 
planejamento urbano, impermeabilização urbana, ocupação de áreas de várzea, segregação 
urbana e o mercado de terras não seriam alvo de qualquer análise, visto que não causam 
desastres. No entanto, a recorrência do desastre, como pode ser visto na descrição da frequência 
dos eventos de inundação, não permite alegar desconhecimento e despreparo frente a uma chuva 
maior que a média do período. O desastre passa a ser estrutural, e não conjuntural, e revela que 
o local está vulnerável à espera da ameaça (as chuvas) que se encontram no território para iniciar 
um desastre. 
 
Já os episódios de inundações e/ou alagamentos que atingiram a região de estudo e que foram 
transmitidos pela emissora de TV, EPTV, contabilizam, aproximadamente, 9 (nove) grandes 
eventos durante o período abordado (2007-2013). 
 
No ano de 2010, no mês de março, choveu cerca de 32 mm em 7 horas; mesmo sendo uma 
quantia considerada normal de precipitação, foi suficiente para elevar em níveis consideráveis 
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o Córrego do Gregório, deixando os comerciantes em alerta, e causando danos em certos pontos 
da cidade. Temos também o que aconteceu em 05 de abril do mesmo ano, dia em que, em certas 
lojas, o prejuízo foi de, no mínimo, R$ 15.000 (quinze mil reais), cerca de US$ 7.000 (sete mil 
dólares), de acordo com câmbio monetário do período. 
 
Mesmo não causando danos materiais, as inundações ocorridas no mês de fevereiro de 2011 
causaram transtornos aos comerciantes da região da baixada do Mercado Municipal, levando 
alguns funcionários a modificarem seu horário de trabalho. Chegavam mais cedo ao local de 
serviço para poder limpar os estragos provocados pelas inundações, e mesmo assim atrasavam 
o atendimento ao público. 
 
E por fim, um dos últimos grandes eventos que causou grandes prejuízos e pegou os 
comerciantes da região do Mercado Municipal de surpresa foi o de 22 de outubro de 2013. A 
força da água arrancou os muros de proteção do Córrego do Gregório na altura da Rua Dom 
Pedro com a Avenida Comendador Alfredo Maffei; um carro que estava no pátio de uma 
revendedora foi arrastado para dentro do córrego, por cerca de 3 km, além de outros danos que 
foram registrados através de câmeras de celular por comerciantes da região, como motos sendo 
levadas pela correnteza. 
 
Temos também os danos causados às lojas da redondeza; uma do ramo de cosméticos precisou 
se desfazer de grandes quantias de mercadorias que foram prejudicadas e invalidadas devido à 
inundação. O prejuízo foi de cerca de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), cerca de US$ 22.000 
(vinte e dois mil dólares), de acordo com câmbio monetário do período. 
 
CONCLUSÕES 
 
Concluiu-se que a região central da Bacia do Córrego do Gregório, de acordo com sua 
caracterização, era própria para a ocupação humana, devido à proximidade ao corpo hídrico e a 
declividade apresentada, apresenta períodos de verões chuvosos, e seu córrego principal, do 
Gregório, atravessa a área urbana do município.  
 
As inundações na região ocorrem desde os primeiros relatos de 1905 até os dias de hoje e 
provocam muitos prejuízos; apesar de sua longevidade histórica e das obras hídricas realizadas 
para "acabar com problema", há uma persistência do fenômeno. Na sociedade de risco, as 
ameaças operam de forma silenciosa e estão ligadas à própria forma como a sociedade atual 
busca desenvolver seu bem-estar e seu progresso. 
 
Problemas com enchentes na região central do município são eventos antigos, e ocorriam 
mesmo antes da intensa urbanização da microbacia. Porém quando se analisa o problema de 
forma mais ampla e, tendo-se em conta os paradigmas apresentados por Gilbert (1998), pode-
se dizer que a ameaça externa (enchentes decorrentes da grande quantidade de chuva precipitada 
em um curto espaço de tempo) sempre esteve presente, porém com um processo de ocupação 
não bem planejado e não estruturado fisicamente para suportar ou minimizar de forma 
considerável os impactos associados às incertezas das próprias instituições acabam por 
maximizar os danos causados pelas enchentes, eventos esses que podiam ser naturais antes da 
ocupação da região. 
 
A grande ocupação da população e as enchentes da bacia do Córrego do Gregório, geram as 
ameaças que deixam uma parte da população vulnerável aos desastres.  
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Por tempos vem-se tentando solucionar a problemática existente na região, dentre elas várias 
soluções técnicas, porém, há a necessidade de ir além. Isso significa a busca de soluções mais 
sistêmicas e com um alcance maior, tendo em vista que as inundações estão relacionadas com 
a macro e a micro drenagem de toda bacia do Córrego do Gregório e com a utilização do 
ecossistema próximo. A inobservância do conjunto de relações existentes no evento das 
inundações é o que fortalece a insistência em soluções pontuais ou individuais que, ao não serem 
tratadas holisticamente, estão fadadas ao fracasso ao dispender recursos em obras onerosas que 
minimizam, mas não resolvem o problema. Nesse sentido, é preciso, também, modificar e 
fortalecer a relação da população com o Córrego do Gregório, por meio de programas de 
educação ambiental que permitam uma mudança voluntária de comportamento em relação a 
como o citado córrego é tratado. 
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DO DESASTRE AO DESAFIO DAS NOVAS TERRITORIALIZAÇÕES: 
O CONTEXTO DAS INUNDAÇÕES EM URURUAÍ, CAMPO DOS 

GOYTACAZES (RJ) 

Florence Marcolino BARBOZA1  

Universidade Federal Fluminense 

Sociologia Ambiental e Sociologia dos Desastres 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir e analisar em que medidas famílias que sofrem 
com as inundações estão vivenciando o processo de dês-re-territorialização. A presente 
pesquisa está inserida no campo da Sociologia dos Desastres, que considera o chamado 
“desastre natural” como um fenômeno social e não somente natural. Busca-se, diante disto, 
analisar como as famílias (des)territorializadas após perderem suas moradias, enfrentam o 
desafio de (re) construir suas vidas em novos territórios. Portanto, propomos uma melhor 
compreensão do enfrentamento das enchentes no referido município, e assim, compreender o 
desafio das novas territorializações contemporâneas.   
Palavras chaves: Desastres, des-re-territorialização, territorialidade, Vulnerabilidade e áreas de 
risco.  
 

Abstract: This article aims to discuss and analyze to what extent families afflicted by the floods 
are experiencing the process of des-repossession. This research is inserted in the field of 
Sociology of Disasters, which considers the so-called "natural disaster" as a social phenomenon 
and not only natural. Search up in front of it, analyze how families (de) territorialized after 
losing their homes, face the challenge of (re) build their lives into new territory. Therefore, we 
propose a better understanding of coping with floods in the municipality, and thus understand 
the challenge of new contemporary territorializations. 
Key words: Disasters, des-re-possession, territoriality, vulnerability and risk areas. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Dezembro de 2008 o estado do Rio de Janeiro recebeu um alto índice pluviométrico deixando 
parte do estado em estado de emergência (MALAGODI & SIQUEIRA, 2002a). As intensas 
chuvas desencadearam intensas inundações em Campos dos Goytacazes, afetando severamente 
a cidade, com destaque para o bairro Ururaí, que leva o mesmo nome do rio que o atravessa. 

Compreendemos as inundações de Campos, em especifico no bairro de Ururaí, a partir do 
referencial teórico da Sociologia dos Desastres, que aborda os desastres como um fenômeno 
não somente natural, mas também social. Partindo desse pressuposto, as intensas chuvas que 
ocasionaram inundações em dezembro de 2008 no bairro de Ururaí, contribuem para uma 
melhor compreensão dos acontecimentos e da construção social do enfrentamento durante e 
pós-desastres por parte das famílias atingidas pelas enchentes no referido município 
(MALAGODI & SIQUEIRA, 2002b). 

                                                           
1 florence_mb27@hotmail.com 
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Sendo assim, este artigo tem como objetivo compreender o enfrentamento por parte das famílias 
que sofrem com os múltiplos processos de (des) territorialização que tais eventos em Ururaí 
revelam. A ênfase será na análise do desafio das novas territorializações que as famílias passam 
ao tentarem (re) construir suas vidas em novos territórios após perderem suas moradias nos 
desastres relacionados à água. 

DESNATURALIZANDO OS DESASTRES  

O debate em torno dos desastres ganha um novo contexto conceitual nas ciências sociais e 
humanas. A perspectiva de que os desastres não é somente um problema da natureza, mas 
resultado da relação intrínseca entre o natural e o social. De acordo com Malagodi e Sigueira 
(2012), o debate valoriza a importante análise sobre os desastres no contexto brasileiro, nos 
revelando a importância da emergência e o desafio acerca da produção interdisciplinar dos 
saberes socioambientais. 

  
Para compreender os desastres no contexto brasileiro, há de se fazer uma relação entre os 
desdobramentos da dinâmica social e o contexto das mudanças climáticas. Para tanto, um 
desastre é a concretude dos riscos, isto é, a materialidade concreta entre a integração do 
fenômeno natural e a dinâmica social de um determinado lugar. As intensas chuvas que assolam 
as cidades brasileiras desvelam a vulnerabilidade e o risco social da população atingida, gerando 
a polêmica de que algo natural expressa a natureza vulnerável de um grupo social, quando na 
verdade acreditamos que o meio social cria a vulnerabilidade, socialmente, nas relações sociais-
históricas e geográficas.  
 
O fato é que, apesar das inundações afetarem qualquer parcela da população, a dinâmica de 
enfrentamento das adversidades do desastre revelam as desigualdades socioambientais das 
cidades contemporâneas frente aos riscos, de modo que, devido à localização das suas moradias, 
os pobres estão mais expostos às enchentes em decorrer da vulnerabilidade das suas residências 
(ACSELRAD, 2010, p.01). 

Para Acselrad (2011), "a vulnerabilidade é uma noção relativa, está ligada a exposição aos 
riscos, designando maior ou menos susceptibilidade de grupos sociais, lugares, ecossistema de 
sofrerem alguma adversidade em particular". Que acaba expressando a relação histórica entre 
os diferentes grupos sociais. Ainda para o autor existem fatores objetivos de ações diferenciadas 
entre quem têm o poder de se proteger, de se tornarem menos vulneráveis, de quem não tem 
esse poder, enquanto outros constroem suas moradias como podem, ocupando lugares muito 
das vezes com vulnerabilidade ambiental. Noutros termos, é dizer " mora aonde se pode morar", 
no conjunto de " opções" dadas por essa combinação de forças que produz a cidade e suas 
segregações socioespaciais (MARCHEZINI, 2010, p.46).  

O risco ligado às intensas chuvas, “demonstram que não é este fator de perigo que torna o grupo 
vulnerável, mas sim a interação dos agentes naturais com os fixos e fluxos sociais que tal grupo 
está inserido, fora as especificidades de cada indivíduo ou do grupo” (VALENCIO et al.,2006, 
p.98, apud MARCHEZINI, 2009). Os moradores desenvolvem fixos e fluxos necessários para 
sua sobrevivência, mas não o bastante para lidar com as adversidades dos desastres relacionados 
às enchentes. O relato a seguir de uma moradora nos mostra a imagem estigmatizada de quem 
mora em “área de risco”.   
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“Eles falam que a gente mora na favela, mas meu pai comprou o único lugar que ele achou 
mais barato” (Acervo NESA, grifo do autor). Neste contexto, os desastres relacionados à 
água em Campos dos Goytacazes são compreendidos na própria dinâmica social do bairro.  
 
Deste modo, os desdobramentos do desastre são compreendidos na dinâmica social da 
organização da sociedade, na visão da sociologia dos desastres, os desastres são construídos 
socialmente. De modo que: 

 
As perdas de fixos e fluxos, públicos e privados, em vista da súbita elevada ou 
recorrente precipitação nas várias partes do país sinalizou, sem meias palavras: há um 
padrão de organização, ocupação e gestão dos territórios urbanos que predispõem sua 
população a fatalidades e há uma política de emergência ineficaz para contemporizar 
os danos sofridos. Ou seja: o desastre, no Brasil, é a estrutura social e como a mesma 
define a ocupação do território (VALENCIO et al., 2004). 

 

Para tanto, se torna necessário desnaturalizar os “desastres naturais”, de forma que as condições 
sociais passam a ser fundamentais para melhor compreendê-los. De acordo com Marchezini 
(2009, p. 49), os agentes naturais são compreendidos não como a causa principal do desastre, 
mas como a égide da crise e (des) ordem do funcionamento da rotina de uma sociedade. 

 
CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO URURAÍ, EM CAMPO DOS GOYTACAZES 

Campos dos Goytacazes está localizado no estado do Rio de Janeiro, sendo o município com 
maior área territorial do estado, com 4.026,696 km². No ano de 2010, detinha 463,731 
habitantes e uma população de 463.731 habitantes. Já no ano de 2014 a população aumentou 
para 480.648 habitantes (censo IBGE, 2010; 2014). A Formação do município de Campos se 
deu em uma planície de inundação ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul. A planície 
campista tinha sua economia centrada na produção da cana de açúcar, e mais tarde substituída 
pelas usinas sucroalcooleiras (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2010). A cidade sofreu com o 
processo de urbanização após a inserção de usinas na planície campista, gerando grandes 
transformações na dinâmica sócio espacial da municipalidade. 

Com a falência das usinas devido à modernização da agroindústria e sua mecanização, o 
processo de urbanização se intensificou por conta do deslocamento da população rural para 
cidade. Com isso, a rápida urbanização, aliada à falta de planejamento, resultou em um 
crescimento desordenado e ao processo de favelização (LOPES, 1988). Pode-se verificar a 
ocorrência dessa dinâmica em parte da população de Ururaí.  

Ururaí está localizado no município de Campos dos Goytacazes, às margens do rio que leva o 
mesmo nome, e tem aproximadamente 10 mil habitantes. Sua distância é de aproximadamente 
onze quilômetros do centro urbano de Campos através da rodovia BR-101. Ururaí não é uma 
zona rural, mas também não é um distrito, mesmo tendo uma densidade demográfica maior que 
de outras sedes distritais (MALAGODI E SIQUEIRA, 2002b); segundo o Plano Diretor do 
município, o bairro se caracteriza como um “núcleo urbano” do primeiro Distrito do Município, 
onde está situada a cidade campista (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2008). 
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Figura 1- Localização do Bairro Ururaí no Município de Campos dos Goytacazes 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quando chega a época da chuva, o medo toma conta de todos no bairro. O medo de sofrerem 
novos danos materiais, a perda de suas moradias, de doenças relacionadas às enchentes. O medo 
dessa vez, que perpassa entre os morados é maior, segundo relatos da associação dos moradores 
se acontecer outra cheia, a magnitude será pior daquela vista em 2008, pois agora não se terá 
somente água e lama invadindo as casas, mas também o esgoto devido à falta de uma estação 
de tratamento.  
 
O fato é que, muitos moradores desabrigados ou desalojados pelas cheias que afetaram o bairro, 
tem a integridade física da sua família ameaçada. Algumas famílias foram desapropriadas, 
tendo suas casas demolidas para se evitar novas ocupações, outras foram removidas em função 
da urbanização do (Programa Bairro Legal). Tal urbanização acaba provocando o deslocamento 
involuntário das famílias, o que de acordo, com Valencio e colaboradores (2004) expressam o 
processo geográfico de desterritorialização. 
 
Para Haesbaert (2004), todo território está propicio ao processo de desterritorialização. Segundo 
ele, " (...) é importante enfatizar que a desterritorialização não é um processo linear, de mão 
única, mas um processo (...) da própria globalização. Portanto, onde acontece o processo de 
desterritorialização há também o processo de reterritorialização, vista enquanto processo de 
mão dupla". 
 
As famílias atingidas sofrem com o primeiro processo de desterritorialização, quando são 
estigmatizadas como desabrigados/desalojados pela Defesa Civil (MARCHEZINI & SIENA, 
2010). Deste modo, consideramos o processo de desterritorialização imbricado aos desastres, 
pois se as moradias das famílias são afetadas ou danificadas, as mesmas sofrem com o processo 
de desterritorialização ou são desterritorializadas pelo poder público alegando que as mesmas 
estão em “áreas de risco”. 
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Pelo discurso técnico as famílias são deslocadas visando à segurança e o bem-estar da 
população que está nas “áreas de risco”. Além da imagem estigmatizada sobre a população das 
“áreas de risco”, utiliza-se o crescente interesse e jogos políticos para os deslocamentos 
compulsórios da população, os processos de desterritorialização pelo Estado em função das 
políticas públicas de remoções seguindo analise de ACSELRAD, acaba por produzir situações 
de injustiça ambiental, que acabam por vulnerabilizar as famílias atingidas pelas inundações 
em Ururaí. As famílias que são deslocadas para conjuntos habitacionais distantes do seu antigo 
local de moradia, expondo muitos a riscos sociais. 

Em relatos de moradores, o poder público não demonstra preocupação se o morador terá 
emprego, escola ou creche para as crianças, eles acham que ao dar à moradia a população não 
precisam fazer mais nada, pois já fizeram tudo. Nota-se, portanto, que os recursos urbanos são 
distribuídos de forma desigual na sociedade, que perpassam muito das vezes por inúmeros 
conflitos socioespaciais 

O fato é que, as providências em favor da vida daqueles cuja territorialidade foi ameaçada pelo 
estado não são suficientes. O rompimento de laços culturais que as mesmas estabelecem com o 
lugar, demonstra o sentimento de pertencimento que cada morador tem com seu território, o 
que mostra a dificuldade das famílias de (re) construir suas vidas em novos lugares. O lugar 
seria onde vivemos o nosso cotidiano, onde atribuímos valor, e o sentimento de porto seguro, a 
perda ou dano da moradia recorrentes das inundações traz ao morador o sentimento da perda 
do seu “porto seguro”. 

PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE AS DINÂMICAS DE ENFRENTAMENTO 
NO DIA E DURANTE O DESASTRE 

Durante o desastre, o abrigo é para muitos a única alternativa, as famílias que passam pelo 
processo de desterritorialização passam pelo desafio de (re) territorializar-se, e muitas passam 
a depender do Estado para se abrigarem". A necessidade de uma família atingida precisar ir 
para o abrigo revela um processo de desterritorialização extrema (MARCHEZINI, 2010). As 
escolas do bairro são uma medida provisória do Estado para abrigar as famílias atingidas pelas 
inundações em Ururaí, escolas que perdem sua funcionalidade para se transformarem em 
abrigos temporários (territórios forjados2). Muitas famílias passaram por mais de um abrigo, 
chegando a ficar mais tempo do que o esperado. Algumas famílias ficaram nos abrigos por até 
três meses. 
 
Entre os problemas citados pelos moradores no abrigo temporário, está a falta de privacidade 
dos alojamentos, já que em cada sala são abrigadas até três famílias, que muito das vezes nem 
se conheciam. A falta de espaço e privacidade para que as pessoas pudessem continuar suas 
vidas após os acontecimentos, revela a problemática por trás doa abrigos temporários e a 
ineficaz política de emergência para acomodar as famílias desabrigadas pelos desastres.   
 
A falta de suporte por parte da defesa civil e da prefeitura, foi relatada por muitos moradores. 
No dia do acontecimento se não fossem a solidariedade dos vizinhos, muitos não teriam 
conseguido retirar seus moveis, bens materiais e pertences a tempo de salvarem algo. Em 
depoimento uma moradora idosa da localidade da Ilha, em Ururaí, relatou que os vizinhos são 
a única família que ela tem, se não fosse a solidariedade da vizinhança a mesma não saberia o 
que seria dela 

                                                           
2 Termo utilizado por Marchezini em referência aos abrigos temporários. 
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DINÂMICAS DO ENFRENTAMENTO PÓS DESASTRE  

Após o abrigo temporário as famílias foram transferidas para as moradias do programa 
habitacional do governo Morar feliz, uma das medidas de enfrentamento integrante das políticas 
públicas para retirar as famílias das “áreas de risco”. O programa Habitacional Morar Feliz foi 
dividido em duas fases, a primeira fase 2010-2012, com a construção de 5.426 habitações, e a 
segunda fase 2013-2015 com a previsão de 4.574 habitações populares visando beneficiar 
aproximadamente 10 mil famílias (MENDES; GOMES & SIQUEIRA, 2014). O programa visa 
atender as famílias residentes nas “áreas de risco”.  Muitas famílias atingidas pelas inundações 
em Ururaí foram deslocadas para os conjuntos habitacionais Morar Feliz Tapera, Novo Jóquei 
e Penha. 

Muitos moradores deslocados para o conjunto habitacional foram privados do direito de 
escolha. Sem a oportunidade de expressar suas opiniões, muitos não tiveram a oportunidade de 
escolher para qual conjunto habitacional iriam, qual casa iriam morar, ou quem seriam seus 
vizinhos. A falta de um espaço democrático revela que os moradores não têm voz no 
planejamento e execução do programa. 

Os conjuntos habitacionais abrigam moradores de vários lugares de Campos dos Goytacazes, o 
que para muitos acaba dificultando a adaptação a novos territórios. O grande desafio da (re) 
construção das suas vidas nesses lugares mostra os fortes laços estabelecidos com a vizinhança. 
A vontade das famílias atingidas voltarem estava visivelmente declarada, para eles não terem 
nenhum conhecido por perto dificultava a adaptação ao lugar. No conjunto habitacional não 
existia a mesma solidariedade entre os vizinhos que tinham no bairro antigo. 

A Defesa Civil era o órgão responsável pelo cadastramento dos moradores no programa 
habitacional, porem o relato de uma moradora a mesma afirma que a defesa civil passou em 
sua rua para fazer o cadastramento dos moradores no programa habitacional quando a mesma 
estava trabalhando, não sendo cadastrada. Alegaram que voltariam depois, porém nunca mais 
voltaram. Segundo ela, que foi subsidiada com uma casa alugada pela prefeitura para ela e mais 
duas famílias, após o tempo no abrigo temporário para poder desocupar a escola para que 
voltasse a sua funcionalidade normal. Foi preferível voltar para sua moradia no seu antigo 
bairro. A moradora faz parte de uma parcela significante que retornou a Ururaí, devido à 
violência nos bairros para qual foram deslocados. 

A violência fez com que muitos regressassem ao seu bairro antigo, mesmo não fazendo parte 
do tráfico muitos eram marcados pelos seus bairros de origem, o conflito entre facções 
criminosas nos conjuntos habitacionais é frequente, a venda de drogas é algo quase que 
cotidiano. Em contrapartida, muitos que continuaram nos conjuntos criaram estratégias de 
segurança por causa da violência. Construindo muros e grades para se protegerem não só da 
violência, mas dos conflitos entre facções criminosas, uma forma de proteger suas crianças da 
entrada de pessoas do tráfico na casa, uma vez que as moradias do conjunto habitacional são 
entregues a população sem muros, ou qualquer tipo de proteção da rua. 

Em todo o bairro de Ururaí, nota-se que muitos moradores estão construindo o segundo andar 
em suas moradias como uma forma de enfrentamento a novas enchentes, pois teriam para onde 
levar seus moveis caso acontecesse outra cheia como a de 2008. Em meio as entrevistas, uma 
criança chama a atenção a mesma diz que a Defesa Civil não limpa os destroços das casas 
demolidas, os entulhos e restos ficam ali. A criança diz então que é muito ruim ver os destroços 
da sua casa e ver que não tem mais casa e sim só restos do que um dia já foi sua casa. 
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As inundações nas localidades Cabeça da Ponte e Ilha, acontece sempre que o bairro recebe 
chuvas intensas. Mesmo diante dessa realidade, muitas famílias atingidas, não expressaram a 
vontade de sair do bairro para outro lugar. É importante ressaltar que quando questionados os 
mesmos alegaram que moram ali há muitos anos, e o vínculo afetivo estabelecido com a 
vizinhança é muito forte, algo que não tinham nos bairros para qual foram deslocados, além de 
possuírem um sentimento de pertencimento e identidade territorial com o lugar.  

De acordo com os moradores, somente sairiam de suas moradias se fossem para um lugar perto 
dali e que tivessem por perto seus antigos vizinhos. Nota-se mais uma vez o grande vínculo que 
cada família tem com a vizinhança. 

PERCEPÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES SOBRE OS DESASTRES, 
DINÂMICA DE ENFRENTAMENTO E OS FUTUROS RISCOS 

Relatos do Presidente da Associação dos Moradores de Ururaí3 

Entrevistado: A enchente de 2008 foi a mais drástica, e teve que retirar a metade da população 
do bairro de Ururaí para outras localidades, até porque a escola que suportaria não atenderia 
parte dessa população que ficou ilhada.  

 
A cheia que veio teve o problema dos diques, que ocasionou uma proporção maior de águas 
pois, foi quando estouraram os diques criando-se toda aquela polêmica em torno dos diques. 
Mas, hoje o problema maior é a falta de uma estação de tratamento de esgoto, e por 
consequência disso se houver uma nova cheia teremos problema maior que é o esgoto, que vai 
invadir a casa dos moradores do Bairro. Antes, foi só uma água das cheias que entrava nas casas 
por cima. Hoje é água por baixo totalmente contaminada, pois irá dar um refluxo maior e irá 
atingir uma parte da população. Qualquer elevação que dá no rio já acontece um refluxo no 
vaso, nos banheiros, nos ralos de uma parcela da população, ou seja, qualquer proporção maior 
agora o problema será inevitável, pois a canalização traz tudo para dentro das casas. 

  
METODOLOGIA 

Adotou-se como metodologia a pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental a partir de 
reportagens em jornais impressos que foram noticiadas as inundações de Ururaí (incluindo 
período pós-desastre), relatórios técnicos, mapas de diferentes períodos para reflexão acerca do 
contexto ambiental e social do bairro e do município de Campos.  

Entrevistas com moradores foram (re) alocadas para outras moradias (conjunto habitacional, 
aluguel social, casa de familiares e retorno as áreas de origem).  Encontro em grupos com o 
presidente da associação dos moradores de Ururaí. Aplicação de questionários com as famílias 
de Ururaí, em conjunto com às pesquisas realizadas sobre as enchentes em Campos dos 
Goytacazes pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais (NESA). Filmagens, registros 
fotográficos que irá colaborar para a produção de material audiovisual do NESA.  

As entrevistas foram divididas em três partes, a primeira parte com moradores ao redor da praça 
do bairro, único local a não ser inundado por ser o local mais alto do bairro. A segunda parte, 

                                                           
3Transcrição da entrevista concedida ao prof. Marco Malagoli e a aluna Florence Barboza pelo presidente da 
associação dos moradores em Ururaí, Campos dos Goytacazes- RJ. O material desta entrevista foi editado de 
forma a reduzir o texto, diminuindo linguagem coloquial e retirando fragmentos de difícil compreensão da 
transcrição original.  
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com moradores do conjunto habitacional Morar Feliz Tapera 1, e a terceira parte com aplicação 
de questionários com moradores da localidade da “ Ilha e cabeça da ponte” local próximo as 
margens do rio Paraíba do Sul, (todos os moradores foram para os abrigos temporários), em 
conjunto com às pesquisas realizadas sobre as enchentes em Campos dos Goytacazes pelo 
Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais (NESA). Filmagens, registros fotográficos que 
irá colaborar para a produção de material audiovisual do NESA.  

 
CONCLUSÃO 

A partir das análises, ainda que provisórios, os primeiros resultados desta pesquisa colaboram 
para melhor compreender a questão social das enchentes em Ururaí e as complexas 
territorializações contemporâneos. Tem se a hipótese que as localidades da Ilha, Cabeça da 
Ponte e Brilhante foram as que mais sofreram com as inundações de 2008. 

O alto índice pluviométrico foi o prenúncio para o desastre, o que revela a fragilidade social e 
ambiental do bairro e município. No estado do Rio de Janeiro, os eventos de inundações 
intensas chegam a corresponder a 42% dos desastres ambientais (CEPED/UFSC, 2012). O 
acontecimento das inundações em 2008 acarretou para as famílias atingidas perdas materiais e 
a permanência de muitos em abrigos temporários por mais tempo que o esperado 

Os problemas gerados pelas enchentes em Ururaí mostra que a questão social que se desdobra 
só exemplifica a sociedade de risco em que vivemos que não reflete sobre os riscos produzidos 
na e pela modernidade e a grande problemática socioambiental. O que se vê é uma sociedade 
onde os diferentes interesses e jogos políticos esbarram nos conflitos socioespaciais gerados na 
nossa sociedade conflituosa. 

Para uma possível mudança, é preciso se ter uma reflexão sobre o que acontece e, é vivenciado 
nessa sociedade conflituosa no qual vivemos. É preciso considerar a inexistência de um espaço 
democrático das famílias atingidas pelas inundações, em relação à participação política delas 
na sociedade. 

Na ótica do Estado, os deslocamentos engendrados pelas políticas públicas é a única estratégia 
e opção de enfrentamento pós desastre. De modo que, utilizam o risco como justificativa para 
os deslocamentos compulsórios (in) voluntários que o Estado promove com as famílias em 
“áreas de risco”. O discurso oficial é utilizado para legitimar os inúmeros deslocamentos, o que 
acaba despolitizando o debate das “áreas de risco”. Tal constatação acerca do discurso oficial 
das “áreas de risco”, nos mostra que ao deslocarem as famílias para os conjuntos habitacionais 
distantes do bairro de origem, acaba expondo as famílias a riscos sociais (violência, rivalidade 
entre facções criminosas, falta de creche e escola para as crianças, trabalho). A insegurança 
toma conta das famílias, e o desafio para que as famílias possam (re) criar suas vidas em novos 
territórios é maior. 

Compreendemos que os desastres revelam o grande desafio das complexas territorializações 
contemporâneas, as famílias passam por múltiplos territórios até construírem suas vidas. O fato 
é que, é preciso ter condições favoráveis para que as famílias possam (re) construir suas vidas. 
Assim, os desastres relacionados a água que provocou intensas inundações em Ururaí, revela a 
vulnerabilidade social e ambiental da localidade, entender sua dimensão e compreender o 
contexto social da sua dinâmica capazes de provocar um desarranjo no espaço geográfico 
alimenta e contribui com o debate socioambiental acerca dos desastres no Brasil. 
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Resumo: Neste trabalho pretendemos explorar as distintas formas de vivenciamento do 
desastre e as diferentes estratégias de enfrentamento adotadas por pessoas que se encontram 
envolvidas em um cenário de devastação. Para exemplificar e ilustrar, utilizaremos o filme “O 
Impossível” (2012) que narra a história de uma família que viaja para a Tailândia, na região de 
Khao Lak, para passar as férias. Entretanto, o conforto e o lazer são interrompidos quando um 
tsunami atinge o resort em que estão hospedados. O filme é uma adaptação da história real de 
uma família que sobreviveu ao tsunami que devastou parte do sudeste asiático no ano de 2004. 
Palavras-chave: Sociologia do Desastre; Enfrentamentos; Desastres; Tsunami; O Impossível. 
 
Abstract: In this paper we intend to explore the different forms of overcoming in a disaster. 
What kind of coping strategies are adopted by who is involved in a scene of devastation. To 
exemplify and to illustrate, we'll use the film "The Impossible" (2012), which tells the story of 
a family traveling to Thailand, in the region of Khao Lak, to spend the holidays. However, the 
comfort and leisure are interrupted when a tsunami hits the resort where they are staying. The 
film is an adaptation of a true story of a family who survived the tsunami that devastated parts 
of Southeast Asia in 2004. 
Keywords: Sociology of Disaster; Struggles; Disasters; Coping; The Impossible. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Neste trabalho, pretendemos explorar as distintas formas de vivenciamento do desastre e as 
diferentes estratégias de enfrentamento adotadas por pessoas que se encontram envolvidas em 
um cenário de devastação. Para isso, utilizaremos o filme “O Impossível” para exemplificar e 
ilustrar situações que de outra maneira dependeriam de maior esforço para serem entendidas.  
 
Obras audiovisuais são ótimas ferramentas para enxergarmos e sentirmos aquilo que muitas 
vezes nos é distante ou diferente demais da nossa própria realidade. Em outras palavras, o 
cinema tem o poder de criar empatia entre diferentes grupos sociais, econômicos, etários, de 
gênero, em situações adversas, entre outros. 
 
A linguagem imagética tem mais expressividade e força metafórica; ela condensa, tornando a 
percepção dos fenômenos sociais mais sensível, já que é mais alusiva, mais elíptica e mais 
simbólica (PEIXOTO, 2001, p.2). 
 
                                                           
1 stassun.layla@gmail.com;  
2 diego.sociais@gmail.com; 
3 normaf@terra.com.br 
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“O Impossível” (Lo Imposible) é um filme espanhol de 2012 que retrata os enfrentamentos de 
uma família que viaja para a Tailândia, na região de Khao Lak, para passar as férias. Entretanto 
o conforto e o lazer são interrompidos quando um tsunami atinge o resort em que estão 
hospedados, este frequentado, quase absolutamente, por turistas estrangeiros. Assim, a família, 
composta por um casal e seus três filhos, acaba se encontrando circunscrita no cenário de 
devastação. Em meio ao caos, eles se perdem uns dos outros e a partir daí tentam sobreviver e 
lidar com as condições precárias em que se encontram. O filme é uma adaptação da história real 
de uma família que sobreviveu ao tsunami que devastou parte do sudeste asiático no ano de 
2004. Vemos abaixo um dos posters de divulgação do filme. 
 

Figura 1: Poster de divulgação do filme “O Impossível” 

Fonte: Imagem de divulgação do filme. 
 
Ao invés de uma monolítica unidade social impactada, desastres evidenciam as diferentes 
comunidades em afetação simultânea num mesmo espaço, no qual os vieses de classe, de 
crença, étnico-raciais, ocupacionais, dentre outros, podem se tornar objetiva ou 
subrepticiamente critérios para uma escala de atendimento público mais do que os de 
intensidade dos agravos humanos (VALENCIO, 2013, p.29). 
 
METODOLOGIA 
 
Este trabalho é resultado de um relatório realizado para a disciplina Sociologia dos Desastres 
ministrada pela professora dra. Norma Valencio em dezembro de 2014, oferecida pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental (PPG-SEA), da Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos-SP. 
Nele, procuramos descrever as distintas formas de vivenciamento adotadas por aqueles que se 
encontram circunscritos em um desastre, utilizando dos percalços e estratégias de 
enfrentamento da crise aguda adotados pelos personagens centrais da trama do filme “O 
Impossível”, complementado por outros personagens de documentários e da literatura 
disponível na Sociologia dos Desastres, a partir de seu viés de gênero e etário. Assim, buscamos 
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realizar uma análise sociológica das situações apresentadas pelo filme, problematizando as 
maneiras de se lidar com o sofrimento social causado pelo desastre, que é um fênomeno 
multidimensional; e as ressignificações que os afetados, por uma mudança brusca na rotina, 
acabam tendo de realizar para ajustar suas ações, ao meio social, afim de sobreviver. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Percebemos já ao começo do filme, o contexto de globalização e multiterritorialidade em que 
ele se dá. A família protagonista é uma família de origem ocidental que vive e trabalha no Japão, 
que está passando as férias em uma terceira localização, uma cidade da Tailândia.  
 
O contexto de globalização coloca em situação de encontro várias sociedades do planeta, 
provocando inusitadas tramas no tecido socioespacial e também potenciais entrechoques e 
profusão de riscos (VALENCIO, 2013, p.29). 
 
Em oposição à família, temos a comunidade local, camponesa e pesqueira, que enfrenta o 
desastre de maneira diferente e desenvolve também seu conjunto próprio de estratégias para 
lidar com a destruição da sua territorialidade, do seu lugar no mundo. Um desastre toma 
diferentes óticas no universo de povos tradicionais, idosos e mulheres. 
Ainda que não profundamente explorado pelo filme, há de se mencionar importantes traços 
simbólicos que envolvem a vivência e o enfrentamento de desastres pelas comunidades 
tradicionais. Nesse sentido, como base de análise, podemos observar similitudes entre as 
vivências e táticas de enfrentamento entre realidades aparentemente distintas, como a dos 
aldeões que vivem no entorno da cidade de Oliveira do Hospital (Coimbra/Portugal), que 
resistem aos incêndios florestais de grande magnitude (VALENCIO, SCOPINHO, 
LOURENÇO, 2014), e a das populações ribeirinhas amazônicas do Alto Juruá (Acre/Brasil), 
que resistem aos intempestivos da seca e das cheias dos rios (VENTURATO-LANDMANN e 
VALENCIO, 2014).  
 
A organização social de comunidades tradicionais vincula-se à experiência de espacialização 
(táticas de moradia, transporte, etc), que se sobressaí como fator regulador da vida social 
(trabalho, religiosidade, etc) e é mediada por códigos morais e relações de parentesco e 
vizinhança, que acaba por consolidar uma autarcia relativa em relação ao mundo exterior. Há 
também a coincidência de uma elaboração espacial que forja uma arquitetura/paisagem que 
tenta se adaptar à dinâmica ecossistêmica.  
 
Num desastre, a perturbação do território interrompe a rotina de todos, prejudicando as 
funcionalidades públicas e privadas. Assim, ao indivíduo, o evento exige (re)elaborações para 
garantia de uma mínima continuidade do sistema de objetos - sobretudo das coisas que precisam 
ser protegidas/recuperadas para garantir a sobrevivência e o conforto físico, e do sistema de 
ações – o que dá referências para se manter enquanto ser social, com funções simbólicas 
preservadas seja no seio familiar, ou comunitário. 
 
No vídeo “Entre Brasas e Fumaças”(VALENCIO et al. 2014), aprendemos um pouco sobre 
como os idosos moradores de aldeias portuguesas de sociabilidade rural, lidam com os riscos 
relacionados aos incêndios florestais que são comuns na região e fazem parte de suas rotinas. 
O lugar e as adversidades moldam a identidade coletiva dos moradores fixos, que recorrem aos 
Santos padroeiros para se sentirem protegidos. Além dessa estratégia de enfrentamento, os 
aldeões praticam a solidariedade em seu cotidiano, inclusive com os agentes do meio 
operacional, e possuem valores como partilha, respeito e integridade. São estes idosos, que tem 
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suas raízes na serra, os sujeitos ativos da vida aldeã, que guardam em sua memória a história 
extensa do lugar em que vivem, as intranquilidades devido a incêncios já ocorridos e aos que 
ainda irão ocorrer. Esses eventos apesar de impor grandes rupturas na rotina desses idosos, que 
muitas vezes tem que ser evacuados sem levar consigo seus objetos pessoais, delineam essa 
história do lugar, formadora dessa sociabilidade aldeã única. 
 
Nas comunidades tradicionais, mesmo onde as casas são distantes uma das outras, o 
conhecimento sobre quem e de onde é o vizinho é substancial. Isso facilita praticas de cuidado 
e de busca imediata após eventos desastrosos, sobretudo em lugares isolados “do resto do 
mundo”, onde o aparato técnico-institucional de assistência pode demorar ou não chegar para 
o cuidado dos afetados. Seja entre os “aldeões” ou entre os caboclos do Alto Juruá, percebe-se 
um sentimento forte de vínculo de grupo, e da necessidade do cuidado mútuo para proteção e 
reconstrução.  
 
É no ambiente familiar que se costura as primeiras táticas de defesa e de enfrentamento das 
disrupções e das perdas. Aos mais velhos, cabe o papel de difusão da memória que serve como 
referência identitária ao grupo e de saberes relativos ao enfrentamento de desastres, cujo 
arcabouço precioso é, muitas vezes, desprestigiado pelas instituições públicas.  
Similarmente, comprometidos com a referência da identidade familiar, os idosos encarregam 
para si a tarefa de guardar objetos que tratem da memória das trajetórias dos antepassados como 
reforço/guia de projetos futuros. Também, são aqueles mais resistentes da saída da sua 
referência espacial, pois não encontram em outro mundo, sobretudo no universo da 
modernidade – pautados pelos cabos, fios, renda, por um lugar onde teria funções dignas para 
sua existência.  
 
Segundo Sartori (2013), que investigou a memória e as práticas sociais dos idosos em torno do 
tema dos raios, os idosos são os guardiões do passado. Nesse sentido, em seu trabalho, ela 
analisa relatos de idosos sobre as práticas e costumes que seus pais realizavam e os ensinaram 
para proteção do risco de descargas elétricas, para evitar que um raio caia em suas casas. Com 
base nos relatos, percebemos que, durante a infância dos entrevistados, havia um grande medo 
em relação aos raios. Sartori aponta que todos os entrevistados, mesmo que não diretamente, 
conheciam alguém que havia sido afetado por uma descarga elétrica. Devido a esse medo no 
imaginário popular, diferentes rituais acabam sendo produzidos pela sociedade, na tentativa de 
se criar uma sensação de controle sobre esse evento pulverizado e aleatório, que tem a 
capacidade de ceifar vidas abruptamente.  
 
Alguns desses rituais envolviam descartar todo tipo de objeto metálico, cobrir espelhos, fazer 
orações e queimar os ramos da palma benta do Domingo de Ramos. Os idosos entrevistados, 
nos relatos, atribuem o medo e as práticas de proteção ao Outro, em geral à mulher, chefe do 
lar, como se esse medo tivesse sido superado com o avanço do tempo e novas informações. 
Entretanto, vemos nas entrelinhas, que esses que ouviram e praticaram durante toda a infância, 
o costume de parar qualquer atividade, ao começo de uma tempestade e se reunir com a família, 
sofre ainda influência desse imaginário social. A memória dos idosos atesta que de fato, aqueles 
rituais de proteção funcionavam e traziam a sensação de segurança para eles enquanto criança.  
 
Portanto, mesmo com a modernidade cientificizando o mundo e suprimindo o senso-comum, a 
memória desses rituais e práticas resiste e ainda traz significado à vida dessas pessoas. Pois 
fazem parte da história do grupo e de suas trajetórias, que foi partilhado com o núcleo familiar 
no cotidiano. Essa intimidação causada pelo discurso técnico-científico que reprime essas 
estratégias de enfrentamento são uma forma de violência simbólica e é uma das razões da 
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incerteza generalizada da modernidade. Pela pesquisa, vemos esse embate de valores que ocorre 
internamente, resultando em testemunhos ambíguos, mas entendemos que ambos os discursos 
são igualmente portadores de verdade e igualmente formadores da história de vida dos 
entrevistados. 
 
Em termos de funções familiares, dentro de uma perspectiva com recorte de gênero, percebe-
se que a mulher é quem possui a responsabilidade pela “construção simbólica da casa como um 
lugar seguro e [...] difusora do sistema de valores e crenças da família” (VENTURATO-
LANDMANN e VALENCIO, 2014, p. 181). Nesse sentido, são atribuídos a esse grupo funções 
para o saneamento e higiene da casa, e, muitas vezes, dos familiares afetados fisicamente pelo 
desastre. Devido às inerentes relações e restrições de gênero, as mulheres também são 
desproporcionalmente mais afetadas por desastres e, além disso, têm mais dificuldades em se 
recuperar dos mesmos, seja pela (in)disponibilidade de ofertas de trabalho, ou pelas múltiplas 
responsabilidades em sua dedicação ao cuidado de crianças, jovens e idosos. 
 
Retomando aos papéis centrais do filme “O Impossível”, ainda no começo, quando a família se 
encontra no avião a caminho da Tailândia, é possível observar a designação de alguns papéis 
no âmbito familiar: a mulher responsável pela administração/segurança do lar (cuidado com o 
alarme de casa) e pela harmonia das relações da casa (briga entre irmãos); o filho mais velho 
que persegue o modelo do pai, menos afoito a infantilidades e menos suscetível a medos como 
as demonstradas pela mãe em meio a turbulências. A distribuição de presentes de Natal também 
segue uma lógica de gênero (carrinhos e bolas para os meninos, uma echarpe decorativa para a 
mãe). Observa-se uma lógica patriarcal operando quando é revelado que a mulher/mãe possuía 
formação médica, e não exercia a profissão devido aos desencontros devido ao trabalho do 
homem/pai, e às prioridades dadas para a sua função como mãe. Não é à toa o desconforto 
demonstrado pelo personagem masculino quando aventada a possibilidade da esposa retomar a 
atividade profissional, com o intuito de garantir a renda familiar. 
 
Após a cena do avanço do tsunami sobre a costa, com especial atenção sobre o hotel, apenas a 
mãe, Maria, e o filho mais velho, Lucas, são apresentados como sobreviventes (e lutando pela 
sobrevivência), tentando se apegar a elementos relativamente fixos, como as árvores. O 
ambiente, antes paradisíaco, aparece devastado e tomado por uma água escura e por entulhos, 
como podemos ver na Figura 2. No meio da correnteza, mãe e filho se avistam e tentam se 
ajudar mesmo criando perigo às próprias vidas, até conseguirem se fixar juntos num local de 
maior segurança. 
 

Figura 2: Cenário de devastação, Maria e filho Lucas andam pelos escombros em busca de segurança, após a 
primeira onda do tsunami 

Fonte: Imagem de divulgação do filme. 
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Em seguida, é explorado o sofrimento após a sobrevivência. A dor física em virtude das 
pancadas e machucados, a sensação de perda dos entes queridos, a solidão em meio aos 
destroços, a busca desesperada pela família, o encontro com uma criança perdida (personagem 
chamado Daniel) causa um sentimento de revolta em Lucas, e de comoção na mãe. É necessário 
que Maria estabeleça indagações éticas e morais para que faça o menino (re)tomar sua 
sensibilização e afeto com o mundo exterior transtornado. 
 
A partir da quebra da redoma turística, novas significações com o mundo são estabelecidas por 
ambos. Vemos a mudança radical no curso das ações da família ocasionado pelo desastre, 
quando por exemplo, após a devastação, Lucas encontra uma Coca-Cola que havia sido 
previamente negada a ele pelos pais, e a recolhe da água sem necessidade de pedir permissão 
da mãe, para mais tarde servir de alimento. O refrigerante proibido passa a ser um alento. Nesse 
sentido, com a degradação das condições físicas e morais da mãe, ferida e com a roupa rasgada, 
vemos a clara inversão de papéis de autoridade entre Lucas e sua mãe. Ele passa a ser quem se 
preocupa com a alimentação de todos e quem a ajuda a garantir sua segurança, se preocupando 
com a proteção imediata dos dois, ao insistir que eles subissem em uma árvore alta para não 
ficarem expostos a uma terceira possível onda.  
 

Figura 3: Mãe e filho se olham, Maria está ferida e há inversão de papéis de autoridade 

Fonte: Imagem de divulgação do filme. 
 
Esse papel de autoridade de Lucas tem continuidade mesmo depois de já “resgatados”, no 
hospital, pois mesmo com um sistema perito técnico que tenta coordenar e atuar no sentido de 
atender a grande demanda de vítimas, Maria e Lucas se encontram isolados por barreiras de 
comunicação e identitárias ligadas ao lugar. Num contexto anterior, no papel de estrangeiro no 
qual não era necessário falar o idioma local, pois a mediação interpessoal acontecia pelo 
dinheiro, passou-se a depender de sujeitos sociais “estranhos”, do qual a interação dependia de 
gestos, e a mediação ocorria pela solidariedade. Apesar de em um primeiro momento, a 
solidariedade emergir, quando vemos locais resgatando Maria e Lucas e amenizando a 
degradação da dignidade de Maria, ao vesti-la, exemplificado pela Figura 4; entendemos que 
em um segundo momento - o de recuperação, a posição de estrangeiro em um cenário caótico, 
no qual a necessidade de atendimento e de medidas recuperativas é enorme, estranhamentos, 
desentendimentos e desencontros são comuns.  
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Figura 4: Maria é ajudada por locais 

Fonte: Imagem de divulgação do filme. 
 
Vemos durante o filme uma constante tentativa de ressignificação do sentido da vida dos 
personagens. Ao chegar ao hospital, acreditando que seu marido e seus outros dois filhos estão 
mortos, Maria afirma veemente que ela é tudo o que o filho tem. Com a perda de outras 
dimensões identitárias, o único vínculo que ainda persiste acaba se tornando a razão pela qual 
Maria precisa permanecer viva. O tempo todo em que estão no hospital não há privacidade e 
nem condições para que os dois processem o luto ou retomem seus papéis originais de mãe e 
filho. A criança passou a ser dotada de responsabilidades de decisão (parece que pela primeira 
vez) para cuidado sobre a sua mãe (remédios, alimentação, chamado médico, etc), mesmo que 
algumas vezes sentindo-se assustada. Vemos também outros personagens buscando 
ressignificar o sentido da vida após a perda de tudo o que trazia ordem, como por exemplo, o 
outro pai de família que faz da busca do marido, Henry, por Maria e Lucas, seu novo sentido 
de viver. 
 
Durante o tempo no hospital, Lucas passa a tentar ajudar outras pessoas a encontrarem suas 
famílias. A função de solidariedade do garoto em relação aos outros afetados serviu como meio 
atenuador do seu sofrimento em relação à mãe acamada, em relação à sensação da possível 
perda de seu pai e irmãos, e das incertezas do futuro. No final, quando Lucas dá notícias boas 
à Maria, sobre o menino Daniel, que fez parte da trajetória de resgate dos dois, também vemos 
a importância desses novos laços que foram feitos no caminho, que trouxeram esse novo sentido 
num momento crítico de desestruturação. 
 

Figura 5: Reencontro do pai com seus dois filhos mais novos 

Fonte: Imagem de divulgação do filme. 
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No caso da família turista afetada, apesar de todos os enfrentamentos iniciais, ela está em 
posição privilegiada, pois teve acesso ao sistema securitário, recorreu ao seu país de origem 
para ser retirado do cenário de devastação e devolvido ao seu lugar. Apesar do sofrimento, a 
sua territorialidade, seu lugar no mundo que define sua identidade, não foi totalmente destruído. 
Os que ficam, a comunidade local, continua vivenciando a disrupção avassaladora da sua rotina, 
alterando o curso das ações e muito provavelmente tendo que lidar com a pobreza estrutural 
agravada, pois há uma deterioração dos meios de vida, quando não se há medidas de 
recuperação efetivas, tornando assim, essa população ainda mais suscetível a novos riscos que 
possam vir a se concretizar. 
 
Após vários percalços, o reencontro da família de turistas, e o contato com o mundo exterior 
(fora do país devastado) causaram alívio, pois o restabelecimento da normalidade entre eles 
parecia possível, mesmo com traumas. O serviço de seguridade apresentado no filme, 
juntamente com o restabelecimento no lugar de moradia, tende a facilitar o processo de 
recuperação física e psíquica dos personagens principais representados na tela.  
 
Na tragédia ocorrida em 2004 na Tailândia, foram contabilizados pelo menos 5.395 mortos, dos 
quais 2.248 estrangeiros de 37 nacionalidades diferentes, e 8.457 feridos, além de 673 
desaparecidos, segundo cifras oficiais. 
 
CONCLUSÕES 
 
Existem diferentes designações e papeis sociais, em virtude da faixa etária, gênero, e da relação 
espacial com o lugar. Essas podem ser mutáveis, a perceber o contexto socioambiental, 
econômico, e de relações sociais. Quando a ruptura drástica da rotina acontece, e o sistema de 
objetos que formam o repertório de sentido de uma comunidade é desestruturado, 
ressignificações são necessárias como uma importante estratégia de enfrentamento. Buscamos 
novos sentidos para conseguir viver e sobreviver no mundo. 
 
A utilização do filme e de outras mídias, enriquece a discussão pois a linguagem imagética 
possibilita a visualização de questões sociológicas da relação humana com o espaço e as 
diferentes relações de poder na sociedade, o que ajuda a entendermos e aprofundarmos nosso 
conhecimento sociológico, especialmente quando falamos em desastres, que são fenômenos 
complexos e multifacetados. 
 
Entre outros usos possíveis, o recurso audiovisual parece ter grande potencial pedagógico, visto 
que pode instruir e fomentar discussões entre os agentes públicos sobre o magma de irrupções 
e necessidades de ressignificações na esteira de um evento desastrosos, vislumbrando um 
melhor posicionamento junto aos afetados, e assim, uma melhor gestão da crise que se 
apresenta.  
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Resumo: Os meios de comunicação, as experiências pessoais com fenômenos climáticos e a 
formação escolar têm apresentado relevância quanto à formação de opinião sobre as 
mudanças climáticas. Na perspectiva da universidade, é importante avaliar as percepções e 
conhecimentos sobre o assunto, já que a opinião acadêmica é determinante na formação de 
uma parcela social significativa. No trabalho apresentado, construímos questionários que 
atuarão como ferramentas de investigação do conhecimento científico e da percepção do 
público universitário. Para tal, nos baseamos na literatura vigente para desenvolver dois 
questionários. O primeiro deles busca demonstrar concepções, percepções sobre a ocorrência 
das mudanças climáticas, autopercepção do conhecimento no tema e as práticas do dia-a-dia 
dos entrevistados. O outro questionário de 64 afirmações com três níveis de dificuldade 
(fáceis intermediárias e difíceis), buscando avaliar o conhecimento dos entrevistados. A 
instrumentalização dessa ferramenta deve ajudar a responder se há correlação entre o que o 
público percebe e o que conhecem sobre as Mudanças Climáticas Globais. 
Palavras-Chave: Percepção – Conhecimento – Mudanças Climáticas. 
 

Abstract: Media, personal experiences with climate phenomena and schooling have been 
relevant into opinion construction on climate change. From the perspective of the university, 
it is important to assess the perceptions and knowledge on climate change, since the academic 
opinion is decisive in the formation of a significant social parcel. In this paper we construct 
questionnaires that will act as research tools to evaluate scientific knowledge and awareness 
of the public university. For this, we rely on the existing literature to develop two 
questionnaires. The first one setting perceptions about the occurrence of climate change, self-
perception of knowledge on the subject and the day-to-day practices. The other questionnaire 
contains 64 statements with three levels of difficulty (easy, intermediate and difficult) to 
assess knowledge. The exploitation of this tool may help answer whether there is a correlation 
between what the public perceives and what they know about the Global Climate Change. 
Key-words: Perception – Knowledge – Climate Change 

 

INTRODUÇÃO 

As temáticas relacionadas à percepção são tópicos antigos de estudo (Aggio, 2006). Para 
Merleau-Ponty (1999) perceber exige experiências sensoriais que são compreendidas pela 
mente posteriormente. Assim, os sentidos dados às sensações possuem significações a partir 
das experiências não cognitivas. Deste modo, o conhecimento e o pensamento a respeito das 
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sensações são paralelos à experiência do sentir. Hoje, a percepção é considerada como uma 
interpretação sempre provisória e incompleta das experiências (Nóbrega, 2008), de forma que 
ganhos cognitivos, aspectos culturais e sociais podem alterar a maneira com que se percebe o 
meio. A partir do estudo de Tuan (1974) a complexidade da percepção geográfica tem sido 
enfatizada quanto à relação entre homem e meio ambiente no que diz respeito ao sentimento 
de pertencimento local (Gärling, 2009). Assim, ambas as dimensões individual e social 
podem levar a escolhas de comportamentos ou decisões políticas (Aggio, 2006; Nóbrega, 
2008; Slimak & Dietz, 2006). Nas ultimas décadas, a questão ambiental tem sido objeto 
crescente nos estudos de percepção (Marin, 2008), avaliando, por exemplo, a percepção 
ambiental em áreas urbana e rural, ou a diferença entre gêneros e etnias (Bogner & Wiseman, 
1997; Dias et al., 2007 ). 
 
As Mudanças Climáticas Globais (MCGs), em especial, têm tido papel relevante nos estudos 
de percepção e nos meios de comunicação, especialmente depois de eventos internacionais 
como as Conferências Climáticas - COPs (Ruoso, 2012; Sampei & Aoyagi-Usui, 2009; Ford, 
& King, 2015; PNMC, 2008; Schmidt et al, 2007; Lee et al, 2015). Os jornais norte-
americanos têm veiculado questões de adaptação, mitigação e eventos extremos, embora 
poucos apontem para as questões das causas das mudanças no clima (Ford, & King, 2015). 
Entretanto, é interessante notar que a compreensão, o engajamento, o conhecimento e a 
percepção sobre o assunto têm se mostrado bastante variável ao redor do mundo (Howe et al, 
2015).  Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 60% das pessoas acreditam que as 
mudanças climáticas estejam acontecendo (Leiserowitz et al, 2014) embora este percentual 
difira entre os 50 estados do país (Howe et al,2015). Contudo, menos da metade relacionam 
causas antrogênicas às mudanças climáticas (Leiserowitz et al, 2014). Myers (2014) aponta 
que a experiências pessoais com o clima tem papel importante na formação da opinião quanto 
a ocorrência das alterações climatológicas (Myers et al, 2014). Também Kirilenko (2014) 
aponta que tanto a cobertura midiática, o conhecimento e as experiências pessoais com 
eventos extremos podem influenciar o discurso sobre mudanças climáticas (Kirilenko et al, 
2015). Em todo o mundo pesquisas apontam para consenso na ocorrência das mudanças 
climáticas, no entanto há falha no conhecimento a respeito do tema, sendo comum a confusão 
entre assuntos relacionados às mudanças climáticas com outras temáticas ambientais 
(Huxters, 2015; Leiserowitz et al., 2011; Ghilardi-Lopes et al., 2015).   
 
Dada a influência do conhecimento na formação de opinião e percepção, Leandrini (2011) 
mostrou que os alunos do ensino fundamental brasileiro usam pouco conhecimento científico 
para fundamentar sua argumentação sobre o aquecimento global e que muitos deles também 
confundem diferentes problemas ambientais. Além disso, Tavares e colaboradores (2010) 
descobriram que o conhecimento adquirido pelos estudantes do ensino médio em quatro 
cidades brasileiras a respeito do aquecimento global está relacionado às mídias e quase nunca 
tem sua origem no processo escolar.   
 
Na perspectiva da universidade, é muito importante avaliar as percepções e conhecimentos 
sobre as mudanças climáticas, uma vez que a opinião acadêmica é determinante na formação 
da percepção de uma parcela social significativa, em especial, quando consideramos que os 
alunos que agora estão sendo formados na universidade impactarão a sociedade como um 
todo (Huxters, 2015). Assim, tendo em conta o público intelectualizado existente dentro deste 
cenário, espera-se que a percepção seja influenciada pelos conhecimentos e discursos 
construídos dentro da universidade, ou seja, a partir de ganhos cognitivos adquiridos 
formalmente ou informalmente, de forma direta ou indireta. Espera-se ainda um grau de 
conhecimento maior em função do nível de escolaridade, podendo-se ainda se expressar 
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diferenças relacionadas à área de formação. Entretanto, resultados preliminares vão de 
encontro às pesquisas nacionais e globais, demonstrando que de forma geral, o grau de 
conhecimento sobre o assunto é muito baixo em todos os níveis de escolaridade (Berchez, não 
publicado), o que pode influenciar diretamente a percepção relativa às Mudanças Climáticas 
Globais. Neste contexto, conhecer as percepções e o conhecimento em torno das alterações e 
variações climáticas podem desempenhar um papel central no processo de tomada de decisão 
em diversas instâncias.    
 
Tendo este panorama em vista, a pergunta principal do projeto vinculado a este trabalho é se o 
conhecimento científico e o nível de escolaridade estão correlacionados à forma com que o 
público universitário percebe as MCGs. Para isso, o presente trabalho descreve a 
instrumentalização de questionários que possam avaliar o conhecimento cientifico do público 
universitário e a percepção em torno da temática.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Os questionários foram desenvolvidos com base em trabalhos realizados fora e dentro do 
Brasil sobre percepção e conhecimento a respeito das Mudanças Climáticas (Leiserowitz et 
al., 2010, 2011; Huxters, 2015; Ghilardi-Lopes et al., 2015), e em trabalhos que retratam a 
instrumentalização de questionários, em especial para estudos de percepção (Whyte, 1978; 
Marin, 2008; Clayton, 2015). Assim, construímos dois questionários: o primeiro visa levantar 
da percepção sobre as MCGs, enquanto o segundo avalia o conhecimento acerca da mesma 
temática. Ambos os questionários foram construídos tomando alguns cuidados como: reforçar 
a neutralidade das afirmativas, evitarem dubiedade nas afirmações, evitar a indução de 
respostas ao longo do questionário, facilitar a mensuração das análises, facilitar a avaliação de 
diferenças quanto ao grau de instrução, reduzir a indisposição dos entrevistados durante as 
entrevistas, relacionar as afirmações aos objetivos de pesquisa de forma clara, basear a 
instrumentalização do questionário em uma base teórica sólida (Gunther, 2003). 
 
Assim, os dados do projeto serão obtidos a partir destes questionários que envolvem respostas 
discursivas ou de múltipla escolha por escalas de concordância, aplicados de forma presencial 
a cada entrevistado, com respostas gravadas (transcritas posteriormente) ou assinaladas no 
momento da entrevista. Embora o método seja mais demorado, optou-se pela anotação do 
próprio pesquisador tendo em vista experiências anteriores (Ghilardi-Lopes, 2015; Berchez et 
al., 2007; Berchez et al., 2005), quando se observou que frequentemente questionários 
deixados com os entrevistados são respondidos de forma displicente e apressada, podendo 
levar a distorções do resultado. 
 
RESULTADOS  
 
Questionário de Percepção acerca das Mudanças Climáticas: 
 
A abordagem de nossa pesquisa seguiu uma mescla de estratégias, com base nos trabalhos de 
Myers et al. (2012), Leiserowitz (2011) e Ghilardi-Lopes (2015) elaboramos uma proposta 
que possa levantar: 1. Concepção de Mudanças Climáticas; 2. A crença na existência das 
Mudanças Climáticas; 3.Avaliar a percepção do público quanto suas contribuições pessoais e 
4. Autopercepção a respeito do conhecimento cientifico sobre as Mudanças Climáticas 
(Figura 1). Myers (2015) aborda a questão das crenças e experiência pessoal com as 
mudanças climáticas, Leiserowitz e colaboradores (2011) também atua na mesma perspectiva 
e com autopercepção de conhecimento, enquanto  Ghilardi (2015)  levanta questões de 
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contribuição pessoal para as MCGs. Deste modo, nossa proposta buscou embasar-se em 
trabalhos pretéritos e suas contribuições para descrever a percepção e concepção do público 
universitário.  
 
Para mensuração dos dados optamos pela escala de Likert, por meio dela o entrevistado 
consumidor constrói níveis de aceitação das afirmações, conforme suas experiências e 
influências sociais. As escalas de Likert, ou escalas Somadas, requerem que os entrevistados 
indiquem seu grau de concordância ou discordância com declarações relativas à atitude que 
está sendo medida. Atribui-se valores numéricos e/ou sinais às respostas para refletir a força e 
a direção da reação do entrevistado à declaração 

 
Figura1. Esquema didático do questionário que avalia percepção. 

 
Questionário sobre Conhecimento Científico a respeito das Mudanças Climáticas 

 
Durante a construção das perguntas levantamos referencial bibliográfico que embasasse as 
afirmações propostas para o questionário, em especial, o ultimo relatório do IPCC (2014) foi 
tomado como base conceitual de nossos gabaritos. Partimos, então, da premissa que 
conhecimento e percepção podem estar conectados, mas a percepção de nosso entrevistado 
pode não estar relacionada ao conhecimento que ele tem do assunto.  Deste modo, 
construímos um questionário que pretende avaliar o conhecimento científico sobre assunto, 
seja o entrevistado cético a respeito das causas e impactos das MCGs, ou seja ele mais 
voltado a entender que as MCGs têm causas e impactos relacionados às atividades antrópicas.  
 
Assim, a partir de compilação da literatura e abordagem do no quinto relatório do IPCC 
(2014) escolhemos nove assuntos para desenvolvimento das afirmativas (blocos de questões): 
Conceitos Climáticos Importantes, Efeito Estufa, Origem dos Gases de Efeito Estufa, Ciclo 
do Carbono, Impactos Sociais, Eventos Extremos, Impactos nas Águas Oceânicas e 
Continentais, Evidências, Impactos sobre os Ecossistemas Terrestres e Impactos para a 
Biodiversidade. Na primeira versão, construímos um questionário com total de 114 
afirmativas, levando cerca de 40 a 50 minutos de aplicação. Para validação deste questionário 
realizamos 3 entrevistas piloto, chegando a conclusão que esta versão causava demasiado 
cansaço durante as entrevistas, tornando inviável sua aplicação para nossa futura amostra de 
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50 entrevistados por nível de escolaridade. Tendo em vista aprimorar a aplicação para nossa 
amostragem, reduzimos o total de afirmações para um conjunto de 64 afirmações. Esta versão 
também foi submetida a três entrevistas-testes. Assim, conseguimos reduzir quase pela 
metade o tempo inicial (Tabela 1). Atualmente, estamos trabalhando na terceira versão deste 
questionário, visando reduzir e viabilizar ainda mais este instrumento. 

 
Tabela 1. Versão Inicial e Atual versão das afirmações para o bloco de questões relativo aos Conceitos 

Climáticos Importantes. 
1ª Versão Versão Atual 

1. Clima e tempo são conceitos 
diferentes 

2. Tempo é a condição de um 
determinado lugar e um dado 
momento 

3. O clima é uma sucessão habitual 
de tempo de um lugar 

4. Mudanças climáticas não 
ocorreram em outros momentos 
no planeta Terra 

5.  Mudanças climáticas se referem 
somente ao aumento de 
temperatura do planeta Terra 

6. Mudanças climáticas e 
aquecimento global são conceitos 
iguais 

7.  Mudanças Climáticas são 
alterações médias na temperatura, 
chuvas, ventos., entre outros 

8. A mudança do clima é uma 
mudança ao longo prazo nas 
estatísticas do tempo (incluindo 
as suas médias) 

9. A intensidade do efeito estufa  
não pode atuar para as atuais 
mudanças no clima  

10. A radiação solar é a principal 
fonte de energia para o clima na 
Terra.  

11. A órbita terrestre, manchas 
solares e o albedo terrestre afetam 
a Temperatura da Terra 

1. Clima e tempo são conceitos iguais  
2. Mudanças climáticas e aquecimento 

global são conceitos diferentes.  
3. Mudanças Climáticas são alterações 

médias na temperatura, chuvas, ventos, 
entre outros. Mudanças climáticas não 
ocorreram em outros momentos no 
planeta Terra.  

4. A radiação solar é a principal fonte de 
energia para o clima na Terra.  

5. A mudança do clima é uma mudança 
ao longo prazo nas estatísticas do 
tempo, incluindo as suas as suas 
médias.  
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Além disso, elaboramos questões que variam entre três níveis de dificuldade básicos e 
avançados do conhecimento em cada bloco. Por isso, ranqueamos as afirmações a partir das 
mais fáceis até as mais difíceis, dando a elas pesos diferentes para análise. Assim, 
possibilitamos a avaliação segundo habilidades dos nossos futuros entrevistados (Figura 3).  
Embora as perguntas estejam segmentadas por subtemas e pesos diferentes, a aplicação das 
afirmações será aleatória. É importante ressaltar que, durante os questionamentos, o 
entrevistado poderá escolher entre cinco opções de respostas quanto à veracidade de cada uma 
delas: verdadeiro, provavelmente verdadeiro, falso, provavelmente falso ou não sei responder. 
É importante lembrar que para a validação da qualidade das afirmativas, tempo de duração do 
questionário e aplicabilidade, especialistas e algumas entrevistas testes foram realizadas (n=3 
em cada versão do questionário). 

Figura2. Esquema didático do questionário que avalia conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSSÃO  
 
Muitos trabalhos apontam que as opiniões e percepções da massa dependem em primeiro 
lugar das experiências que temos com determinado assunto, além de haver papel importante 
da mídia e do conhecimento (Ford & King et al.,2015; Sampei & Aoyagi-Usui, 2009;Schimit 
et al.,2013; Lee et al, 2015). Seguido disso, essas percepções são impulsionadoras para 
decisões públicas e países que possuem melhores sistemas educacionais conseguem 
desenvolver cidadãos cada vez mais preparados para atuar como promotores de ações sociais 
mais esclarecidas (Ford & King et al., 2015; Sampei & Aoyagi-Usui, 2009). 
 
Neste trabalho, ainda em andamento, pretendemos conhecer e levantar as concepções, 
percepções e também conhecimento do público universitário da área de licenciatura em 
biológicas da USP, campus Butantã, já que este público terá significativa relevância para 
formação da opinião popular. Para isso, na primeira etapa tratamos da elaboração de 
questionários que nos habilitem a realizar entrevistas neutras e capazes de responder a se há 
correlação entre percepção e conhecimento para este público. Nosso método tem como base 
referencial teórico conciso e validado em trabalhos pretéritos (Myers et al. , 2012; Leiserowitz 
et al., 2011, 2010; Ghilard-Lopes et al. 2015; Huxters, 2015; Clayton, 2015; Berchez, 2005, 
2007) , o que garante melhor qualidade metodológica (Franco, 2003).    
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Tendo esse cenário em vista, propomos uma metodologia composta por questões fechadas 
que possam ser analisadas quantitativa e qualitativamente. Assim, por meio das perguntas 
propostas para investigação da percepção sobre as mudanças climáticas poderemos realizar 
categorização dos participantes em grupos segundo classes de diferentes tipos de percepção. 
Como, por exemplo, tendo em conta o compromisso com as mudanças climáticas globais, 
usando classificação em que os autores se baseia em aspectos dimensões cognitivas, afetivas e 
comportamentais: alarmado (alto compromisso cognitivo e afetivo, com respostas 
comportamentais), preocupados e cautelosos (baixo compromisso cognitivo, afetivo e 
comportamental), descompromissados (nenhum compromisso afetivo ou cognitivo, mas 
admitem a possibilidade da ocorrência de mudanças climáticas), cético (alto compromisso 
afetivo, cognitivo, com respostas comportamentais, mas no sentido de rejeitar a existência das 
mudanças climáticas globais).  
 
Quanto ao questionário de conhecimento, as afirmações que nos levam a avaliação dos 
conhecimentos sobre MCGs ainda estão em construção, no entanto, a partir desta nova versão 
esperamos conseguir avaliar o estado da arte cognitivo em torno do conhecimento da 
temática. Assim, por meio das respostas dadas em cada alternativa, cada bloco de questões e 
por meio de avaliação das habilidades em responder as afirmações nossos dados poderão 
revelar a atual situação do conhecimento cientifico do publico universitário do Instituto de 
Biociências da USP. A aplicação de ambos os questionários nos possibilitará compreender a 
correlação entre categorias perceptivas e a nota atribuída ao entrevistado para a sua / seu 
conhecimento sobre mudanças climáticas. Huxter (2015) mostra através de metodologia 
semelhante que estudantes de graduação apresentam conhecimento falho a respeito das 
mudanças climáticas. Deste modo, a percepção destes estudantes ainda se baseia em suas 
experiências pessoais e não em conhecimentos adquiridos. No Brasil, Leandrini (2011) 
mostrou que o mesmo acontece no ensino médio, no qual os alunos conhecem pouco sobre 
assunto e aquilo que sabem tem como fonte principal as diversas formas de mídia.  
 
Deste modo, a educação sobre as mudanças climáticas ainda é um tema periférico na 
educação brasileira, tanto na pesquisa acadêmica quanto no dia-a-dia das práticas escolares 
(Jacobi et al, 2007).  Deste modo, nossa proposta vem de encontro com as atuais demandas na 
área das mudanças climáticas. Para Clayton e colaboradores (2015) as novas investigações 
psicológicas devem se posicionar em três bases principais: percepção pública das mudanças 
climáticas, comportamentos humanos geradores de mudanças climáticas e respostas de 
mitigação; impactos das mudanças climáticas ao bem-estar humano e adaptações. De modo 
que a instrumentalização destas pesquisas faz parte do esforço para novas investigações. 
Assim, o trabalho aqui apresentado deve acrescentar para aprimorar o conhecimento a 
respeito da atual relação entre percepção e conhecimento do público universitário, e então, 
melhor entender as bases das percepções sobre MCGs deste grupo. Nas próximas etapas, 
ainda buscaremos validar novas versões, visando o alcance de uma entrevista com duração de 
até 15 minutos.  

 
CONCLUSÃO 
 
A construção dos questionários de forma clara e objetiva facilitará o trabalho de pesquisa que 
permita permear os objetivos que propomos. É especialmente importante que todas as fases 
sejam validadas, de modo que o questionário final seja uma ferramenta eficaz e vá de 
encontro às tendências de pesquisa na área. Em particular, a estruturação deste instrumento 
possibilita refletir sobre possibilidades em nosso desenho amostral, nossos resultados e 
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análises futuras, embora, os resultados aqui descritos sejam preliminares e estruturais da 
investigação ainda em desenvolvimento. 
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INTRODUÇÃO 
 
Estabelecemos de início duas premissas. A primeira é a de que o presente estudo não 
necessariamente deve ser encarado, a princípio, como sendo um ensaio essencialmente 
educacional, contudo, se o for, é com grande honra que recebemos esse viés interpretativo, visto 
que os instrumentos desenvolvem-se, de certa forma, em ambientes escolares. No entanto, 
acreditamos que a investigação pode ser muito bem adaptada a qualquer corporação, seja ela 
instituição de ensino formal, instituição de ensino informal, empresa, família, comunidade, 
associação, agremiação, dentre outras; conquanto que seja desenvolvida de forma holística, 
com técnicas espaciais, temporais e no contexto axiológico da sociedade da informação. A 
segunda reside no fato de que a expressão “meio ambiente” é uma terminologia que pode muito 
bem ser substituída por “meio” ou por “ambiente” e se assim cotidianamente não ocorre é 
devido à força que nos impõe esta majestosa e evolvente marca da era pós-industrial, altamente 
capaz de estimular o capital e manipular o comportamento humano.  
 
Assim sendo, com respaldo nestas duas premissas, acreditamos ser possível dar o enfoque 
desejado: o exercício dos direitos fundamentais durante o gerenciamento de crises ambientais, 
sendo exercidos com um mínimo de lucidez, bom senso e efetividade, no âmbito de tantas 
informações que são apresentadas como indiscutíveis, mas que na verdade decorrem de 
princípios duvidosos e incertos. Nessa apresentação, objetiva-se apresentar os resultados do 
CEAMA, que visou sensibilizar e problematizar a percepção ambiental no que tange à 
necessidade da utilização de criteriosas técnicas de espaço-tempo durante o gerenciamento das 
supostas crises ambientais, como, por exemplo, a crise hídrica; enfatizando ações locais e 
mitigando as intoxicações decorrentes de publicidades abusivas que distorcem as notícias e 
desviam nossas atenções para assuntos globais (considerados distantes e abstratos). O presente 
ensaio possui expressiva importância socioambiental na medida em que a exponencial ascensão 
das inúmeras ciências particulares durante o século XX, conforme nos explica Santos (1995, p. 
695)2, nos proporcionaram, de fato, substanciais evoluções no campo do conhecimento 
metodologicamente organizado, não obstante, tal fenômeno também nos tenha levado a uma 
extrema especialização burocrática do saber, cujo efeito é, por vezes, o próprio 
comprometimento da cognição daquilo que entendemos por “mundo”. Dessa forma, a 
possibilidade dos saberes antigos sucumbirem aos novos faz com que sejamos prisioneiros de 
uma visão ortodoxa, e, nesse sentido, corremos o sério risco de ficarmos à deriva diante da 
interpretação do presente. Ora, morreremos de dengue levantando a bandeira do aquecimento 
global? Vivenciamos uma crise hídrica ou uma crise ambiental urbana? A água realmente é um 

                                                           
1 crlshnrq@gmail.com 

2 SANTOS, Milton. A questão do meio ambiente: desafios para a construção de uma perspectiva transdisciplinar. Disponível em: 
<http://miltonsantos.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/A-questao-do-meio-ambiente_MiltonSantos1995.pdf>. Acesso em: 24 jun. 
2015. 
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recurso ambiental esgotável? Ou seria melhor dizer que a água potável é um recurso escasso? 
Sustentamos com todas as nossas forças que a resposta às duas últimas indagações é 
categoricamente não. Em se tratando de água, se existe um recurso esgotável, esse recurso 
chama-se “água gratuita”. O momento exige uma premente e metódica revisão das técnicas3 
aplicadas ao gerenciamento das “crises” ditas “ambientais”, sobretudo, no que diz respeito ao 
objeto4.  
 
METODOLOGIA 
 
Foram propostas excursões semanais visitando os pontos estratégicos daquilo que é considerada 
de gestão ambiental ligada à prefeitura do município de Araraquara/SP. A visita exploratória 
buscou, à partir da percepção ambiental de alunos do Ensino Médio, a refletir uma análise e 
postura crítica sobre as transformações que levaram à situação de degradação de determinadas 
áreas, tendo como apoio bases teóricas da Educação Ambiental. O público alvo foi um grupo 
de 20 estudantes do Primeiro Ano do Ensino Médio de uma escola privada, cuja mensalidade 
gira em torno de R$800. Os dados foram coletados entre os meses de marços e agosto de 2015, 
sendo que os resultados foram sistematizados de forma qualitativa (fotos e depoimentos); 
comprovando de forma significativa que a o gerenciamento das crises ambientais e a efetividade 
dos direitos fundamentais, tais quais; a liberdade de expressão da atividade intelectual; a 
manifestação do pensamento; a inclusão em todas as suas dimensões (socioambiental, digital, 
cultural, etc.); o direito de ir, vir, ficar; o direito de participação popular (quantitativa e 
qualitativa); dentre outros; mantêm vínculo axiomático com o direito de acesso à boa 
informação, ou seja, conhecer (percorrer) a região onde vivemos, habitamos e convivemos é 
determinante para exercer com plenitude o Direito à Cidade, pois é dessa forma que percebemos 
as características dinâmicas do município, seus pontos estratégicos, o grito dos hipossuficiente, 
o abuso das autoridades e onde a corrupção é instalada. 
 
DATA TEMÁTICA 
30/04/2015 Tema 1: Recursos Hídricos. 
14/05/2015 Tema 2: Esgoto (resíduos líquidos). 
28/05/2015 Tema 3: Lixo (resíduos sólidos). 

Tabela 01. Cronograma das excursões. Fonte: o próprio autor (2015). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES – DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES  
 
Depoimento 01. O projeto CEAMA de 2015 é um projeto para conhecermos um pouco mais de 
nossa cidade Araraquara, conhecemos como a água que bebemos, ou tomamos banho é 
tratada. Aprendemos que o tratamento de água era feito com cal, só que deixamos de usá-lo, 
pois a cal entupia os canos, descobrimos que o tratamento de água funciona 24h [...]. Quando 
fomos conhecer o esgoto, o cheiro era bastante desagradável, mas o passeio foi legal. Um dos 
passeios mais legais foi quando fomos ao lixão, o cheiro era ruim, mas no momento em eu 
estava lá o cheiro não era mais importante, o que mais importava é que lá eu comecei a me 
interessar pelo trabalho do meu pai. 
 
Depoimento 02. Quando andamos pela cidade, não sabemos o que tem por trás, não sabemos 
o eles fazem. Foi uma experiência muito boa, pois conseguimos visualizar como foi o 

                                                           
3 <Id.>. p. 699. O professor discorre sobre a importância da técnica na construção do objeto, bem como coloca o “grau de respeito” dos sistemas 
técnicos quanto às estruturas encontradas (materialidade, em seus equilíbrios tachados de naturais; e, sociedade, em seus equilíbrios tachados 
de sociais).  Nessa obra, Santos delimita três grandes períodos (pré-técnico; técnico; e, científico-técnico-informacional).  
4 <Id.>. p. 696. Em suma: “(...) é toda a questão da objetividade do objeto e a objetividade do sujeito que sempre se recolocam”. 
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tratamento de água e esgoto. Conhecemos tudo, é um grande trabalho. Há muito o que 
melhorar, muitas coisas não estavam funcionando, e isso é uma vergonha. Graças a esse 
projeto, eu sei o quanto é importante cuidar dos rios de nossa cidade.  
 
Depoimento 3. Um novo jeito de aprender. O projeto foi realmente uma surpresa para mim 
[...] com o objetivo de conhecermos melhor a nossa cidade, fiquei muito empolgada, mas não 
imaginei que o projeto seria tão maravilhoso assim. O que mais lhe torna um excelente projeto 
é o fato dele sair daquela nossa realidade chata e monótona, onde existe apenas lousa, papel 
e caneta [...] vimos tudo como realmente é, sem edição ou censura [...] descobri lugares que 
eu nem sabia como era na minha cidade, um exemplo disso é o aterro sanitário, acredito que 
foi uma das visitas que mais gostei de conhecer, era muito fedido, mas aprendi muito, conheci 
também uma pessoa que me encantou muito mesmo, a “dona Raimunda”, uma senhora que 
sobrevive do aterro. É claro que tiveram muitas outras visitas todas maravilhosas por mais que 
não fossem lugares totalmente agradáveis, eram sensacionais aprendi muito com ele e as 
experiências que passei certamente vou levar para a vida inteira.  
 
Depoimento 4. Nunca procurei saber para onde nosso lixo ia, ou nem fazia ideia de como a 
água passa por tantos tratamentos até chegar na minha torneira, e nem sabia como são feitos 
os processos para cuidar do lixo, agua e esgoto. Mas com o projeto eu realmente me interessei 
por tudo isso, e gostei de saber mais sobre minha cidade cuida do meio ambiente. Cada passeio, 
explicação e observação vão ser muito úteis em minha vida, e não somente para me ajudar em 
provas e até mesmo no vestibular, mas também para fazer minha parte para ajudar a cuidar 
do meio ambiente. É muito bom poder conhecer melhor a cidade que nasci, cresci e moro há 
15 anos. Cada passeio e aprendizado compartilhei com meus amigos e com minha família, 
para que eles possam saber também como Araraquara trata da natureza e ajudar a cuidar do 
meio ambiente, fazendo a sua parte.  
 
Depoimento 5. Infelizmente vimos cenas muito chocantes, como a represa de captação de água 
assoreada. Isso me fez refletir no que eu posso fazer para mudar isso, já que minha geração é 
a geração do futuro e é ela que tem o poder de mudar o mundo. 

 
IMAGENS QUE DENUNCIAM A VERDADEIRA CRISE AMBIENTAL 

 
Figura 01. “Aterro Sanitário” de Araraquara. 

 
A foto mostra uma vaca ilegalmente descartada entre os resíduos sólidos. Fonte: o autor 

(2015). 
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Figura 02: Captação de água. 

 
A foto mostra o processo de assoreamento da captação de água do Córrego do Ribeirão das 

Cruzes. O local abastece cerca de 30% do Município de Araraquara. Fonte: o 
autor (2015). 

  
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Os resultados demonstram claramente a impotência estatal frente o poder econômico e a 
especulação imobiliária. Não há outro meio de garantir a materialidade dos direitos 
fundamentais, dente os quais, a de se viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, senão 
por intermédio de uma metódica estruturação holística; aliada a criteriosos estudos ponderados 
por uma visão mais prudente e menos imediatista; mais dinâmica e menos estática; contra as 
falácias que aguçam o senso de coletividade global e anulam o senso de coletividade local; mais 
compromissada com a dignidade da pessoa próxima. A gestão ambiental, como já dito, vincula-
se ao direito à cidade de modo dinâmico e itinerante. Assim, encerramos a presente proposta, 
no sentido de exaltar o local como o ponto de partida para qualquer questão relacionada ao 
“meio ambiente”, de modo que o caminho inverso consiste em um verdadeiro exemplo de lógica 
falaciosa.  
 
CONCLUSÃO 
 
Os objetivos não só foram alcançados, como também superaram todas as nossas expectativas. 
Acreditamos que os novos valores e paradigmas, agressivamente impostos na sociedade da 
informação, não podem ser combatidos em sua causa, todavia, seus efeitos podem ser 
amenizados com o exercício de equilibradas técnicas de espaço e tempo, cuja abordagem exige 
cautela, criticidade e tratamento multi, inter e transdisciplinar. Contudo, quando a investigação 
científica gira em torno do tema “meio ambiente”, seja ele concebido como natural, urbano, 
cultural ou digital, nunca é demais frisarmos o fato de que estamos diante de um meio 
acadêmico hostil, onde a discussão se apresenta de forma fundamentalista, imperialista, 
controladora de opiniões, além do que as imagens são assustadoramente perversas na medida 
em que pregam o apocalipse e prenunciam o fim dos tempos; aposentando prematuramente os 
conceitos e os transformando em tabus sociais, assuntos moralmente proibidos e severamente 
sancionados pela opinião pública, estrategicamente regida e orquestrada pela mídia através da 
utilização de uma prática milenar: o terrorismo da linguagem! Por fim, desenvolver a questão 
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local torna-se atualmente uma medida de extremo rigor, porquanto, permite uma abordagem 
ambiental crítica e muito mais coerente, sobretudo, ao se falar de crise.  
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INTRODUÇÃO 
 
O presente resumo apresenta alguns resultados de práticas etnocidas identificadas em 
relatórios e pesquisas acadêmicas que tratam sobre os conflitos ambientais no Brasil. Os 
resultados mostram uma luta desigual pelo controle de territórios, em que uma gama de 
práticas subjetivas gestada por agentes econômicos e estatais de grande influência, objetivam 
invisibilizar os conflitos socioambientais no interior do país, facilitando a expropriação 
material e simbólica de comunidades tradicionais e campesinas.   
 

AS PRÁTICAS DE MENOSPREZO 
 
Atos de discriminação e expropriação pela cor, gênero, origem e etnia: o racismo ambiental 
 
Pacheco (2008, p. 11) define racismo ambiental como “injustiças sociais e ambientais que 
recaem de forma implacável sobre etnias e populações mais vulneráveis (...)”, que não se 
configuram exclusivamente por ações de cunho racista, mas também, “através de ações que 
tenham impacto racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem”, tanto no campo, 
como na cidade. 
 
O Mapa de Conflitos causados pelo Racismo Ambiental3 produzido pela Rede de Justiça 
Ambiental traz à realidade casos de injustiças ambientais que acontecem no campo, longe dos 
centros urbanos, eclipsadas no debate na mídia e que, na maioria das vezes, envolve 
comunidades ou grupos étnicos específicos. Nesse esforço, são apresentadas denúncias sobre 
contaminação do solo e das águas por complexos mineradores e siderúrgicos que mantém 
impactos negativos sobre indígenas, quilombolas e ribeirinhos, ocasionando mortes e 
deformidades físicas.  
 
Outra questão levantada pelo Mapa de conflitos é a destituição dos direitos de cidadania por 
violentas práticas de deslocamentos compulsórios pelos grandes projetos de turismo, de 
agroextrativismo, agropecuária e energia. Nesse sentido, Pacheco (2008), destaca que  
 

[...] talvez sejam as grandes obras de infraestrutura, como a construção de 
hidrelétricas e as mudanças de cursos dos rios, assim como os 
megaempreendimentos da monocultura, que causam danos irreversíveis à vida de 
povos indígenas, de remanescentes de quilombolas e de populações tradicionais. Na 
ocupação desordenada e gananciosa do território, a invasão das monoculturas leva 
não só à expulsão sumária de alguns desses povos como a diminuição das reservas já 

                                                           
1 diego.sociais@gmail.com 
2 normaf@terra.com.br 
3 http://www.justicaambiental.org.br/projetos/clientes/noar/noar/UserFiles/17/File/Microsoft%20Word%20-
%20MAPA_DO_RACISMO_AMBIENTAL_NO_BRASIL.pdf 
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existentes e a um confinamento que impede manutenção de suas tradições, dos seus 
meios de vida e da sua própria subsistência (PACHECO, 2008, p. 13) 
 

Pacheco (op cit.) ainda interpreta a desterritorialização de populações camponesas, indígenas 
e outros trabalhadores rurais como uma das causas diretas do desordenado e acelerado 
crescimento das cidades brasileiras. Mesmo que de forma precária, os sujeitos expatriados 
acabariam por buscar refúgio nas periferias das grandes cidades, tencionando ainda mais os 
problemas urbanos relacionados ao uso de drogas, à prostituição e a mendicância, situações 
entendidas como destituição dos últimos resquícios de cidadania. Em meio à opinião pública 
que os afasta, e ao aparato estadual que os deslegitima, estão fadados a serem estigmatizados 
enquanto marginais (ligado à criminalidade ou à subversão), principalmente se forem negros. 
“Para as mulheres, um epíteto distintivo: São mães de futuros marginais” 4. 
 
Em suma, as estruturas e os artifícios sociais que se valem do racismo ambiental 
essencializam as hierarquias sociais que inferiorizam etnias e compreendem como espaços 
físicos vazios os territórios dos quais dependem. Trata-se aqui da construção e permanência 
de relações de poder que inferiorizam aqueles que estão mais próximos da natureza, com o 
objetivo de torná-los invisíveis.  

 
Auto-sujeição ou auto-culpabilização:  
 
À medida que os sujeitos são responsabilizados pelos seus próprios atos, sejam exitosos ou 
fracassados, se engendra um sentimento de auto-responsabilização individual para aqueles 
que sofreram com a desfortuna. Os dispositivos de auto-responsabilização estrutura discursos 
e instituições sob um pressuposto neoliberal de que os sujeitos atuam livremente no mercado 
e, podem assumir livremente o desenvolvimento de seus próprios destinos.  
 
Dessa forma, principalmente em situações de desastres, efetua-se a transferência de uma série 
de responsabilidades públicas aos indivíduos. Na maioria das vezes, o discurso ajusta-se 
diante da presença do saber perito. Por seguinte, a deterioração da autoestima vem 
acompanhada de consequências no exercício da fala dentro do campo político, efetivando a 
desqualificação do indivíduo e do seu saber, exigindo uma sobrecarga de responsabilidades 
para os sujeitos afetados pelo seu próprio drama.  Problematizando o caso dos pescadores do 
rio São Francisco, Valencio (2010) decodifica alguns dos mecanismos utilizados para a 
autoresponsabilização individual:  

  
[...] um processo político visando à interiorização de uma autoimagem desabonadora 
do pescador tornou-se passo necessário para a renúncia identitária se fabricasse em 
prol de uma pacificação aparente ao custo de dissimulação dos conflitos. Os 
pescadores artesanais, ao esperarem, no contexto de sua cultura oral, que as arenas 
políticas propiciaram melhores condições de colocar suas demandas em disputas, 
foram levados a mirar-se num espelho deformado, que os configurou como sendo 
predatórios. Numa existência falha que só o do progresso poderia preencher e dar 
sentido, alguém precisaria redimir-se de seu crime. Colaboraram ativamente tais 
cientistas para que os pescadores entendessem suas práticas profissionais como 
incapacitantes, não conseguindo garantir sua reprodução social por muito mais 
tempo. O binômia pobreza e crime operou nos diagnósticos para gerar, 
respectivamente, vergonha e culpa, contexto no qual os pescadores pudessem 
consentir, aliviadamente, em que se tornaram alguém diferente do que eram. E a 

                                                           
4 Entrevista concedida por Tânia Pacheco ao Instituto IBASE, disponível no link: 
http://racismoambiental.net.br/textos-e-artigos/tania-pacheco/textos-e-artigostania-pachecotextos-e-artigosportal-
do-ibase-entrevista-com-tania-pacheco/ 

475Sociologia ambiental e Sociologia doS deSaStreS



3 
 

assimilação de uma autoimagem depreciativa, conforme Elias e Scotson (2000)5, 
corresponderia à construção do Outro como Melhor (VALENCIO, 2010, p. 212) 

 
O discurso impetrado, e muitas vezes alastrado pela mídia, visa desqualificar e transtornar 
aspectos estruturantes do habitus e a noção de pertencimento que movem a vida das 
comunidades “tradicionais” naquele território. Assim, é possível criar condições objetivas e as 
disposições subjetivas que resultam na constituição e perpetuação de uma desigualdade 
estrutural - pela ocultação de suas raízes econômicas e políticas – e, consequentemente, da 
possibilidade de acesso a opinião pública. 
 
AS PRÁTICA BUROCRÁTICAS 
 
O despojamento da cidadania por meio do ordenamento legal e responsabilização 
 
A reconstituição do exercício da Justiça em nível federal ou estadual nos permite identificar 
critérios diferenciados no ordenamento legal e prático, bem como os critérios instituídos 
como prática de despojamento da cidadania.  
 
São práticas de responsabilização coletiva, que auxilia a refletir sobre os limites e 
possibilidades de uma política democrática de defesa dos direitos das sociedades em processo 
de genocídio, atravessadas por persistentes processos de desterritorialização e, subsequente 
deterioração identitária e isolamento, que acaba por desarticular práticas coletivas.  
 
Ao se debruçar sobre a produção social da inexistência dos pescadores do rio São Francisco e 
das estratégias desterritorializadoras, Valencio (2010) enquadra o uso do poder perito no 
intuito do desprezo e deslegitimação dos saberes tradicionais. A autora também relata 
mecanismos de burocratização e regulação da atividade pesqueira, que acabam por dificultar o 
exercício de suas práticas de vida, assim como restrições impostas dentro dos espaços de 
tomada de decisão do qual é o principal afetado, atos que objetivam, ao final, a 
deslegitimação e o consequente findar das práticas tradicionais 
 
Neste diapasão, Ribeiro (2002) também trata dos instrumentos burocráticos que objetivaram 
restringir o acesso aos recursos naturais às populações tradicionais, que resultaram em perdas 
significativas em suas estratégias tradicionais de reprodução social:  

 
As populações tradicionais, apesar de não se constituírem os principais responsáveis 
pela degradação no Cerrado, se viram como alvo mais fácil da atuação das 
autoridades ambientais locais. A legislação nesse sentido data da segunda metade 
dos anos 1960, com o código Florestal, o de Pesca e o de Proteção à Fauna, quando 
efetivamente se iniciou uma fiscalização do uso de vários recursos naturais. Sua 
implantação coincidiu, dessa forma, com aqueles primeiros programas de 
desenvolvimento do Cerrado. Estes, no entanto, como parte de políticas estratégicas 
da Ditadura Militar, não foram, em grande parte, afetados pela legislação ambiental 
ou pelos órgãos responsáveis por sua fiscalização. Alguns deles, inclusive, estavam 
diretamente envolvidos na implementação, por exemplo de projetos florestais 
[...]Muitas comunidades se queixam de que a legislação ambiental só era aplicada 
aos ‘pobres’, não afetando os fazendeiros e as grandes empresas [...] não proíbe a 
destruição do meio ambiente, mas apenas procura restringi-la pela cobrança de taxas 
para o uso de recursos naturais, reafirmando o seu caráter injusto do ponto de vista 
social [...], significaria mais um ônus financeiros sobre uma população que, por todo 
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o processo analisado, vinha se pauperizando crescentemente (RIBEIRO, 2002, p. 
268). 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em primeira análise, é possível identificar que a maior parte dos discursos e paradigmas a 
respeito do desenvolvimento social e econômico, e sobre as estruturas do Estado possui um 
viés imbricado pelos interesses das classes e dos grupos sociais urbanos. Tais apreciações 
ganham importância à custa do esquecimento e do alijamento de uma gama de representantes 
das denominadas comunidades tradicionais que, somados aos trabalhadores rurais proletários 
(ou semi-escravizados), travam batalhas cada vez mais intensas e mais graves, com enorme 
saldo de mortos e feridos, tanto no aspecto físico, como social. 
 
Observa-se também que a opinião pública em geral, pautada pelas questões urbanas, possui 
relativo desprezo pelas lutas travadas no meio rural. Ao mesmo tempo, não é incomum um 
discurso de ódio contra os movimentos sociais, reveladas em conversas informais, ou mesmo 
num breve passeio em ‘comunidades virtuais’ ou ‘comentários de notícias. Essas lutas não se 
restringem apenas à luta pela terra como geralmente se atribui. Envolve “um pacto político, 
que abarca classes urbanas, e até mesmo segmentos da classe operária engajados numa linha 
sindical de cooptação, e envolvendo os grandes proprietários de terra, pacto esse que se 
constitui na base de sustentação do Estado” (MARTINS, 1984, p. 09). Em troca, o Estado, 
através dos seus aparelhos especializados, como a polícia, a justiça, tem afiançado os direitos 
do grande capital e repreendido sistematicamente o questionamento da legitimidade dos 
direitos individuais e coletivos relativos à cidadania.  
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INTRODUÇÃO 
 
Questionamentos sobre as formas de consumo começaram a ser mais abordados a partir da 
década de 70, quando autores como Jean Baudrillard (O sistema dos objetos), Mary Douglas e 
Isherwoo (O mundo dos bens) e Marshal Sahlins (Cultura na prática) começaram a gerar 
interpretações. Baudrillard (1973) afirma que o consumo é o modo de relacionamento entre 
objetos e coletividade, julgando o modelo como uma atividade social totalmente alienada, 
colocando o consumo como uma problemática social. Já Douglas (2006) e Sahlins (2004) apud 
D. Oliveira (2013), aprofundaram o debate sobre a esfera em questão, indo para além da 
alienação, onde o consumidor se submete a imposição midiática do mercado e da futilidade 
colocando-o como indivíduo automatizado, passivo e irracional.   
 
Oliveira, Simão e Silva (2004) afirmam em “Sociologia Ambiental” que o fenômeno do 
consumo vai gerar o consumismo, isto é, o consumo pelo consumo, tornando-se o indivíduo 
consumista um elemento fundamental para o atual processo de desenvolvimento do 
capitalismo.  
 
A sociologia ambiental está vinculada a um processo de demanda por análises teóricas capazes 
de articular o social e o natural (FLEURY; MEIDA; PREMEBIDA, 2014). É fato relevante que 
pioneiros da sociologia clássica apenas tangenciaram o assunto, ou seja, não temos estudos 
diretos de Marx, Weber e Durkheim sobre as questões ambientais, embora vários teóricos 
tenham feito inúmeros esforços para buscar as questões da natureza nos escritos dos clássicos 
(BACCHIEGGA, 2012), mas já é possível interpretar termos relacionados como, por exemplo, 
“consumo sustentável”, onde o consumo é uma atividade da sociedade que passa, neste 
contexto, a introduzir, considerando o meio natural e o meio ambiente. 
 
Nesse contexto, a Economia Solidária é definida como um movimento popular que visa 
construir um modelo de desenvolvimento solidário, sustentável e territorial de inclusão social 
e cidadania, caracterizado como uma maneira inovadora de realizar uma atividade econômica 
de produção, oferta de serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na democracia 
e na cooperação (SINGER, 2000). 
 
Uma aplicação prática da Economia Solidária são as feiras de trocas; Amorim (2006) destaca 
que elas se constituem não apenas como um espaço de exposição e comercialização direta dos 
produtos dos empreendimentos econômicos solidários, mas justifica-se também como um 
espaço de trocas solidárias, de rodada de negócios, de apresentações culturais e artísticas, de 
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informação e formação política em economia solidária, articulação de cadeias produtivas, bem 
como divulgação e estímulos do consumo ético, justo e solidário. 
 
Historicamente as primeiras experiências nesse sentido aconteceram devido às trocas 
comerciais de excedentes produzidos; há registros no antigo Império Romano e citações na 
bíblia sobre os “mercadores do templo”, que faz referência aos indivíduos agrupados para 
comercializar seus produtos. Posteriormente, as feiras foram alimentadas pelo surgimento dos 
burgos, criados a partir de espaços cedidos pelos senhores feudais (CUNHA; BARBOSA, 
2007). 
 
Já em um contexto mais contemporâneo, surgiram os clubes de troca, criados em situações de 
crise, crise de mercado de trabalho. Na Inglaterra sugeriu-se organizar trocas entre os 
desempregados; eles trabalhariam uns para os outros, para poderem sobreviver no sistema. Para 
a organização do sistema de preços foi criada uma moeda específica para essa atividade, uma 
moeda social, simbólica (reais solidários, dólares verdes ou horas [trabalho]) (OLIVEIRA, 
2008). 
 
Com as crises nos anos 90, com desempregos em massa e exclusão social, clubes de troca 
difundiram-se por muitos países, inclusive no Brasil. Os clubes permitiram que pessoas sem 
trabalho aumentassem suas vendas, simultaneamente suas compras, consequentemente 
produziam mais, se alimentavam melhor e satisfaziam outras necessidades. Era uma troca de 
bens, trabalho e ideias (OLIVEIRA, 2008). 
 
No Brasil, cresce o número de organizações não governamentais, de universidades, iniciativas 
das igrejas e de órgãos governamentais que se voltam para esse estudo. Universidades 
desenvolvem pesquisas e implantam incubadoras de cooperativas populares; o governo federal 
criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária no âmbito do Ministério do Trabalho (REIS, 
2005).  
 
Em 2015, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) aderiu ao Programa de Trocas, 
que se derivou em partes da Economia Solidária. O Programa enseja a reflexão dos limites de 
práticas de consumo como princípio sócio educativo para o exercício da cidadania e 
sustentabilidade, trabalhando ideias como solidariedade, consumo sustentável, consciente e 
ético.  
 
Sabe-se que a produção dos bens consumidos pela sociedade gera poluição ao meio ambiente, 
danos que atingem direta e indiretamente a qualidade de vida humana. Porém, mesmo com os 
impactos causados na produção e consumo destes bens, esta mesma humanidade muitas vezes 
não abre mão do conforto e da comodidade promovidos por eles (CAMPOS, 2001). A redução 
da produção e consequentemente a amenização dos impactos, poderia ser gerado pelo desapego 
dos bens pela sociedade, se ao invés de adquirir novos produtos fosse trabalhado um sistema 
de compartilhamento – sendo assim, um mesmo produto poderia ser usufruído por várias 
pessoas, aderindo a uma maior sustentabilidade do meio. 
 
O Programa de Trocas da UFTM vem trabalhando a conscientização da comunidade vinculada 
à Universidade e propõe a realização periódica de feiras – a I Feira já foi realizada e a próxima 
está sendo organizada. Propõe-se a perpetuação e ampliação das Feiras de Trocas na UFTM. 
Com a realização das Feiras é possível agregar conhecimento aos frequentadores para que 
possam semear o propósito da realização das mesmas em outras instituições, servindo como 
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fonte de pesquisas posteriores que se interessam sobre essa nova forma de economia que 
procurar amenizar problemas ambientais, sociais e culturais. 
 
O trabalho teve como objetivo conscientizar a comunidade vinculada à UFTM a respeito da 
prática da Economia Solidária, permitindo a troca de objetos entre os participantes da I Feira 
de Trocas, favorecendo assim, a criação de um ambiente para troca de experiências e 
trabalhando a socialização da comunidade e a preservação do meio ambiente.  
 
METODOLOGIA  
 
A pesquisa bibliográfica em artigos, livros e programas empresariais proporcionou 
aprofundamento no tema, aprendizado das práticas da Economia Solidária e averiguação da 
possibilidade de aplicação em uma universidade. 
 
Depois de realizada a pesquisa, elaborou-se o Programa de Trocas da UFTM, que tem previsto 
para 2015 a realização de duas feiras de trocas, a primeira realizada no dia 28 de maio e a 
segunda programada para o dia 22 de outubro. Paralelamente à organização das Feiras, foi 
abordada a conscientização da importância da Economia Solidária, de modo a questionar o 
modelo de consumo atual. 
 
Para a divulgação da Feira foi criada uma página de evento na rede social Facebook, o que 
possibilitou que os interessados em participar começassem a negociação, postando fotos dos 
objetos que desejavam trocar. Dessa forma, os interessados já entravam em contato para 
negociação, efetuando de fato a troca no dia do evento. Com a criação dessa página foi possível 
dimensionar o público interessado, pois lá era exposto o número de pessoas que pretendia 
comparecer, o que facilitou a escolha do local mais adequado. A divulgação também foi feita 
em cartazes espalhados pela Universidade e em folders publicados nos grupos do Facebook. 
 
A I Feira de Trocas da UFTM foi realizada no dia 28 de maio de 2015 das 17h40 às 19h, na 
sala T-02 do Centro Educacional da UFTM, localizado na Av. Frei Paulino, 30, bairro Abadia, 
Uberaba-MG. Para a realização da primeira feira, foi considerado um levantamento de dados 
sobre a comunidade interna juntamente a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UFTM, 
para o dimensionamento do possível público atingido. 
 
Programou-se a aplicação de três questionários, um anterior à realização do evento, um durante 
o evento e um posterior, todos para atender o critério de pesquisa e entender a parte 
comportamental e de conhecimento sobre as práticas de Economia Solidária do público.  
 
Para o planejamento e organização da I Feira de Trocas da UFTM, foram firmadas as seguintes 
parcerias: a Liga Acadêmica de Sustentabilidade; a ESAMB - Empresa de Soluções Ambientais 
(empresa júnior do curso de Engenharia Ambiental da própria Universidade) e a ASES 
(Assessoria de Eventos Sustentáveis).  
 
Na parceria realizada, cabe aos responsáveis do Programa de Trocas: o desenvolvimento do 
programa; planejamento e organização da I e II Feira de Trocas; envio dos relatórios mensais e 
final a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UFTM; e divulgação das parcerias efetuadas, 
juntamente com a divulgação da realização das Feiras de Trocas da UFTM em cartazes 
espalhados pela Universidade e em divulgação online.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Já no momento de divulgação da I Feira de Trocas da UFTM foi possível observar a aceitação 
do público-alvo com relação ao assunto. Além da comunidade acadêmica da UFTM, o público 
externo também demonstrou interesse a partir de busca de informações sobre e confirmações 
de participação no evento criado na rede social Facebook, mostrando que as redes sociais são 
grandes aliadas na divulgação atual de eventos. Dessa forma, o objetivo de conscientização a 
respeito da prática de economia solidária já começava a tomar forma no período pré-evento. 
 
A I Feira de Trocas contou com a participação de 62 pessoas, entre professores e discentes da 
UFTM e comunidade externa. Não havia sido definida uma forma de registrar cada troca 
realizada, com o intuito de deixar o público à vontade e, assim, estimular a negociação.  Porém, 
pelo fato de o espaço físico da Feira ser restrito, foi possível observar cada negociação e anotar 
o número de trocas.  Estimando que todas as trocas foram anotadas, foram realizadas 23 trocas, 
a maioria de livros literários, mas trocaram-se também quebra-cabeças, roupas, violão, ferro de 
passar roupa, tênis e objetos decorativos. A realização do evento superou as expectativas dos 
organizadores e participantes, uma vez que esse tipo de evento não está presente na cultura 
brasileira e nenhum participante informou ter presenciado evento semelhante.  
 
Observou-se que durante a realização da Feira alguns participantes não puderam estar presentes 
no tempo integral destinado ao evento – com um tempo de duração de uma hora e vinte minutos, 
alguns participantes permaneceram no local apenas em um período parcial. Não ocorrendo a 
presença de todos os participantes ao mesmo tempo, o número de trocas efetuadas pode ter 
sofrido interferência.  
 
Após a experiência da I Feira de Trocas da UFTM, já se pode colher como sugestões de 
melhoria: local maior e mais adequado para a II Feira, necessidade de divulgação mais intensa 
e uma faixa de tempo menor destinado ao evento, favorecendo mais o encontro de todo o 
público participante, no intuito de levar ao aumento do número de trocas.  
 
A I Feira de Trocas chamou a atenção da imprensa local e a rede MG-TV compareceu para 
gravar entrevista, obter maiores informações e divulgá-la posteriormente, o que ocorreu no dia 
seguinte ao evento. 
 
A aplicação dos questionários se mostrou ineficiente, considerando que os participantes não 
estavam interessados em responder às perguntas, e sim em negociar.  
 
Apesar de tímida, a I Feira de Trocas da UFTM foi satisfatória e, por esse motivo, já está sendo 
organizado a II Feira de Trocas, que tem objetivo de melhoramento e ampliação do Programa 
de Trocas, atingindo um maior público e uma maior quantidade de objetos trocados. 
 
Está sendo formalizada na UFTM a possibilidade de o Programa de Trocas não ser mais um 
projeto de extensão, assim como é registrado hoje, mas passar a ser um Programa Institucional, 
ganhando força e abrangendo um número maior de participantes. 
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CONCLUSÃO 
  
O Programa de Trocas é uma ótima iniciativa, que visa despertar o questionamento sobre o 
consumismo.  
 
As Feiras de Trocas abordam a valoração de objetos que, antes inutilizados por alguns, passarão 
a ser úteis para outros, sem que se produzam novos materiais, o que contribuirá com um menor 
uso de recursos naturais. Além disso, as Feiras constituem um ambiente ideal para que se possa 
trocar experiências e informações.  
 
Dado o seu potencial e a grande aceitação do público, sugere-se que sejam mais exploradas, 
podendo atingir empresas, bairros ou até mesmo municípios inteiros. 
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INTRODUÇÃO 
 
No Brasil tem ocorrido um número significativo de desastres relacionados às chuvas nos 
últimos anos, nos quais o montante de prejuízos e mortes têm sido de grande proporção. Os 
direitos humanos são repetidamente deixados de lado quando, em um desastre, visto que as 
obras de engenharia tomam precedência às necessidades psicossociais. Animais de companhia 
e de criação historicamente formam vínculos de dimensões diversas e de profunda 
importância com os seres humanos, e também se encontram vulneráveis quando as bases 
estruturantes da vida social se abalam. Em um país no qual muitas vezes sequer os direitos 
humanos são respeitados, surge a questão: Em uma situação de emergência ou desastre, quem 
age em favor dos animais que estão circunscritos e fragilizados no cenário de devastação? 
Quem garante o direito à vida e à incolumidade de um animal nessas circunstâncias? Há 
algum procedimento previsto ou incentivado por alguma entidade pública? O objetivo desse 
trabalho é ilustrar, a partir do relato colhido em pesquisa de campo em janeiro de 2013 em 
Teresópolis – RJ, qual é a situação da população animal em situações de emergência no Brasil 
e quem são esses atores que se mobilizam para atender a essa demanda. 
 
METODOLOGIA 
 
As Ciências Sociais vêm tentando nos últimos anos problematizar e aprofundar o conceito de 
“desastre”. Sabemos que é um fenômeno multidimensional, não rotineiro e que é um processo 
que se estende no tempo social, trazendo diferentes implicações para a população afetada. O 
desastre é uma construção social e tem caráter transescalar. Há o acontecimento trágico 
pontual, que provoca uma concentração espaço temporal de danos, mas há também o 
desdobramento processual dessas relações que são parte de uma tessitura socioespacial 
dinâmica mais abrangente. Partindo do quadro analítico da vertente da Sociologia dos 
Desastres, a proposta é verificar a realidade concreta da população animal em um contexto de 
desastre, tendo como referência o estudo de caso da tragédia ocorrida na madrugada de 12 de 
janeiro de 2011 no município de Teresópolis, um dos municípios da Região Serrana mais 
afetados por chuvas nesse período. Serão apresentadas informações coletadas em uma visita 
ao campo ocorrida exatamente dois anos após a crise pontual, em janeiro de 2013. Foi 
realizada uma entrevista semi-estruturada com Bebete, uma advogada aposentada residente de 
Teresópolis que foi responsável por resgatar e acolher cerca de dois mil animais de espécies 
diversas, com a ajuda somente de outros civis que se mobilizaram para ajudar essa população 
afetada, visto que o poder público não contava com medidas emergenciais que os incluíssem. 
 
 

                                                           
1 stassun.layla@gmail.com 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Na madrugada do dia 12 de janeiro de 2011, a tempestade aliada à ocupação desordenada do 
solo resultou em grande devastação. A chuva densa fez rochas e lama rolarem, levando 
consigo tudo que havia pelo caminho. Os rios e córregos da região aumentaram de volume e 
transbordaram, chegando até a se juntarem em alguns pontos. Deslizamentos e inundações 
destruíram bairros quase inteiros. A contagem de casualidades parou em cerca de novecentas 
pessoas, porém moradores da Região Serrana, protagonistas do desastre, são unânimes ao 
duvidar das listas divulgadas na época. Se a eficácia e suficiência dos esforços de resgate e da 
busca pelos corpos humanos já são questionados, vejamos a situação da população animal nas 
áreas afetadas.  
 
Em nossa entrevista com Bebete, ela nos relata que na manhã do dia 12, sem ter informações 
precisas sobre o que estava acontecendo na cidade, buscou verificar os bairros afetados por 
conta própria e começar a recolher animais domésticos errantes, como já o fazia 
cotidianamente com animais abandonados. O que ela encontrou foi uma devastação de 
proporções inesperadas e em choque, Bebete foi atrás dos órgãos de emergência com a 
intenção de conseguir transporte para começar com esforços de resgate e cuidados com esses 
animais ela mesma, porém, no melhor dos casos a ajuda lhe foi negada sem agressividades: 
“Aí eu não tinha luz, eu fui, isso no dia 12, na Secretaria do Meio Ambiente, ao Corpo de 
Bombeiros, eles estavam saindo e entrando, a cidade deserta, sendo que alguns locais... 
Defesa Civil... Pedir ajuda pra, um carro, pra tentar me ajudar a resgatar os animais. Teve 
um local que o cara bateu a porta na minha cara e mandou eu ir pro hospício, tipo assim, 
‘vai pro hospício, vai te catar, você é louca, como é que uma louca vem aqui, nós não 
sabemos a dimensão e tá pensando em cachorro’” (Bebete em entrevista realizada no dia 12 
de janeiro de 2013). A existência dos animais foi totalmente ignorada pelas autoridades nos 
primeiros momentos da crise aguda. Não há uma exigência para esses órgãos públicos agirem 
diferentemente, pois faltam diretrizes de como proceder para lidar com a população animal 
afetada2. Não é atribuição de nenhuma das autoridades agir em benefício dos animais, apesar 
de constar na Constituição Brasileira que todos os animais existentes no país são tutelados do 
Estado (Decreto nº 24.645, de 1934). Como não há delimitação de quais são as ações 
obrigatórias de atendimento à população animal e quem deveria realizá-las, nem mesmo a 
população tem ferramentas para cobrar do ente público ações em benefício dos animais. 
 
Bebete relata as dificuldades dos resgates de animais em cada bairro e dos obstáculos criados 
pelo próprio poder público para quem estava tentando resgatar os animais nas áreas afetadas. 
Um espaço transformado em estacionamento para facilitar o acesso a um dos bairros afetados 
teve seu uso negado a esses voluntários, espaço esse que tinha como prioridade inclusive a 
recuperação de pertences pessoais dos afetados. A ajuda a esses grupos organizados não só foi 
negada pelas autoridades, a ação dificultada, como também os sobrecarregou despejando 
neles a responsabilidade de todos os animais vindos de um desastre de grandes proporções. 
Tudo isso sem direcionar nenhuma ajuda financeira ou estrutura. Bebete alugou galpões para 
onde esses animais estavam sendo levados e cuidados exclusimente com os esforços de 
voluntários. Inclusive caminhões da prefeitura, em um segundo momento, passavam nas ruas 
recolhendo animais em estados deploráveis e simplesmente os entregava aos cuidados de  
Bebete, sem nem mesmo fornecer primeiros socorros. 

                                                           
2 Em 2013, foi realizada uma pesquisa documental em busca de menções em cartilhas e manuais da Defesa Civil 
do estado do Rio de Janeiro, sobre o tratamento dessa população animal circunscrita em um cenário de 
devastação e muito pouco foi encontrado. 
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Vemos que Bebete toma para si uma responsabilidade que deveria ser do poder público. Sua 
motivação é sua sensibilidade ao sofrimento dessa população e a princípio ela teve ajuda de 
muitos que compartilham de sua sensibilidade. Entretanto, o desastre é um processo, 
“extensivo no tempo, que deterioram a dignidade dos grupos sociais afetados, os quais lutam 
para manter suas esperanças num sentido maior da vida em meio às intranquilidades geradas 
pelas soluções técnicas socialmente insensíveis e à omissão do ente público, em meio às 
memórias dolorosas e os novos enfrentamentos” 3. O sofrimento destes animais não acaba ali, 
no seu recolhimento. Suas histórias sofridas os deixaram com traumas e muitos choravam o 
luto da perda de seus tutores. 
 
Além disso, a responsabilidade pelos animais também não acaba quando não há mais 
holofotes na destruição. Em julho de 2011, as doações e verbas praticamente já não chegavam 
e Bebete ainda tinha sob sua proteção oitenta e cinco cachorros de médio ou grande porte 
resgatados da tragédia.  
 
Não temos nenhuma estimativa do número de animais que foram perdidos no meio da lama e 
das pedras. Bebete recolheu, na medida em que conseguia transportar, todo tipo de animal, 
desde cachorros e gatos até tartarugas, coelhos, galinhas, patos e cabras. Animais de grande 
porte Bebete afirma que não sobreviveram. Segundo ela, um aras da região que possuía 
sessenta cavalos ficou completamente soterrado em meio às pedras, até então nenhum havia 
sido  encontrado. Bebete e os voluntários tiveram que fazer escolhas logísticas, pois não 
tinham condições de transportar, por exemplo, inúmeras gaiolas de passarinhos, costume 
bastante comum na Região Serrana, sem nenhuma ajuda do ente público. 
 
Em Teresópolis, os bairros afetados eram de populações mais pobres, de ocupação 
desordenada das encostas incentivada por interesses políticos dos últimos anos, na periferia da 
cidade. Provavelmente havia também uma população muito grande de animais vulneráveis 
nessas regiões. No caso dos animais, vemos que não é o acontecimento trágico pontual que 
criou vulnerabilidade. É apenas um agravante frente a uma dinâmica social apartadora já 
existente na sociedade. “Quando populações em periferias desatendidas vêem-se na condição 
de desabrigadas apenas reconfirmam, num nível maior de degradação, a sua inferioridade 
construída por essa ordem social” (VALENCIO, 2009, p. 45). 
 
Embora o cotidiano pareça ultrapassar essas ameaças de contínua aparição, “há que se ter em 
conta a ocorrência de crises intensas dentro de crises naturalizadas e que ambas não podem 
ser ultrapassadas apenas pelo clamor dos que saem prejudicados” (VALENCIO, 2012, p. 18). 
Ou seja, a má qualidade das providências públicas faz com que o desastre relacionado às 
chuvas se torne um desastre naturalizado que nunca é superado, mas que continuamente 
imprime acontecimentos insuportáveis na rotina dessas comunidades. As mazelas sofridas por 
essa população ora é explicitada e ora é ocultada, mas não são solucionadas. Em nossa visita à 
Teresópolis em janeiro de 2013 documentamos a inércia do poder público em recuperar as 
áreas devastadas. Os bairros permanecem iguais, com casas condenadas pela defesa civil, 
escombros e itens pessoais espalhados pela lama. A diferença é que a vegetação cresceu e 
agora esconde os objetos que uma vez foram partes integrantes do repertório de sentidos da 
população que residia ali. Animais errantes continuam sendo um elemento frequente na 
paisagem. 
 
 
                                                           
3 Retirado do documentário “O Desastre Vivido: entre as perdas e incertezas”. Disponível em: 
www.ufscar.br/neped Acessado em 28 de agosto de 2014. 
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CONCLUSÕES 
 
Partindo do caso dos animais circunscritos no desastre em Teresópolis, buscamos ilustrar a 
falta de ações concretas do poder público em relação aos animais afetados em desastres e 
como esse descaso permanece, agora, em sua manifestação crônica. Os animais circunscritos 
no desastre, se não pela iniciativa particular de Bebete e voluntários, agora se misturariam a 
milhares de outros animais em situação de abandono que diariamente são ignorados nas ruas 
brasileiras. Toda a ajuda que Bebete conseguiu foi apelando para a sensibilidade dos que se 
compadecem dos sofrimentos dos animais e entendem que eles também precisam de 
assistência durante um desastre que não cessa, que continua vulnerabilizando a população 
animal dia após dia. São grupos organizados da sociedade civil que invariavelmente suprem a 
demanda de atendimento e cuidados sempre que a população animal é vitimada em crises 
agudas.   
 
Há muito a ser discutido e explorado sobre a questão animal ainda em nossa sociedade. A 
falta de auto expressão dessa população a faz invisível para o poder público e a naturalização 
do abandono legitima a falta de ações voltadas para essa população em uma situação 
emergencial. Como resultado, menções de tratamento aos animais quase não aparecem em 
cartilhas e manuais da defesa civil brasileira. A legislação aponta para responsabilidades do 
Estado, entretanto as deixa nebulosas, pois não há diretrizes delineadas para os órgãos 
competentes seguirem. Essa é uma discussão muito recente, e muito ainda precisa ser feito no 
sentido de incorporar os animais nos planos de contingência governamentais. 
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