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Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental

ANÁLISE QUANTITATIVA DA PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE 
PRODUÇÃO DE ETANOL NA PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE NO ANO DE 2013 
 
 

André Giovanini de Oliveira Sartori; Tadeu Fabrício Malheiros; Rodrigo Martins 
Moreira; Alejandra Daniela Mendizábal Cortés; Alessandra Mantovaneli 

EESC/ Universidade de São Paulo, SP 
 

1. Introdução 
No contexto do setor de energia, existe uma 
busca crescente por fontes alternativas de 
energia, face às consequências negativas 
geradas pela utilização de recursos fósseis 
não renováveis, que hoje respondem por 
mais de 78% do total de energia consumida 
no mundo (IEA, 2012). Isto requer que haja 
identificação de fontes que possuem baixo 
impacto ambiental, e que são aptas para 
acomodar de forma progressiva demanda 
ainda crescente por energia. Neste aspecto, a 
bioenergia, mais especificamente derivada 
da cana-de-açúcar, mostra-se uma opção 
interessante, seja do ponto de vista do 
potencial de redução da emissão de gases do 
efeito estufa, da produtividade superior a 
outras fontes de biomassa (GOLDEMBERG 
et al., 2008) e da sua capacidade de 
expansão (MME; EPE, 2012). 
O Brasil situa-se na segunda posição entre 
os maiores exportadores de etanol do 
mundo, o que confere à cana-de-açúcar 
grande importância na economia nacional. 
(MME; EPE, 2012). O setor vislumbra o 
aumento de sua participação no mercado 
internacional, mas os consumidores de 
outros países requerem que se comprove que 
os impactos de sua produção são positivos 
ou nulos, quando comparado à produção de 
recursos não renováveis. 
Assim, neste setor do etanol de cana-de-
açúcar há potenciais impactos ambientais 
relacionados com a poluição da água, solo, 
ar, biodiversidade; também há impactos 
sociais e econômicos (RIBEIRO, 2013; 
SOLOMON, 2010) que representam fatores 
chave na construção da ideia de combustível 

alinhado ao conceito de desenvolvimento 
sustentável.   
Por estas razões a discussão sobre a inclusão 
da sustentabilidade nos modelos de negócio, 
no setor do etanol e na economia em geral, 
tem se tornado uma importante questão, de 
forma a representar um processo de 
reavaliação do modelo de gestão 
empresarial, mas também de negócio e 
visão, que transcende o aspecto financeiro 
(HAHN; KHÜNEN, 2013).  
Após um período de regulação estatal, 
notadamente até a década de 1990, o setor 
sucroenergético vem se reorganizando, em 
grande parte apoiado sob o conceito de 
governança corporativa1 (PAULILLO, 
2007). No âmbito da adoção da governança 
corporativa no setor do etanol, grande 
preocupação reside na necessidade de 
transparência em relação aos negócios das 
empresas, primeiramente para seus 
acionistas e funcionários, mas também para 
o mercado de ações. 
Assim, a transparência das atividades das 
empresas se mostra vital para a captação de 
novos recursos, via bolsa de valores e 
bancos que fomentam o desenvolvimento, e 
também para maior aceitação social de suas 
atividades, visando imagem de setor 
socialmente responsável, sustentável e 
rentável para aplicação de recursos. Ela 
também coaduna com a necessidade de 
accountability e transparência, presentes no 
Princípio 10 da Declaração do Rio (1992).  

                                                           
1 “Sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre proprietários, Conselho de 
Administração, Diretoria e órgãos de controle”. 
(IBGC, 2009, p. 19). 
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Como um exemplo de instrumento voltado 
para a comunicação transparente entre a 
empresa e seus stakeholders, os relatórios de 
sustentabilidade vêm sendo publicados por 
um número crescente de instituições no 
Brasil, de 160 em 2010 para 230 em 2013 
(GRI, 2014) e são encorajados por parte da 
comunidade internacional, como no 
documento “The Future We Want”, 
resultado da Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento – Rio +20. 
Com a ideia de ser uma ferramenta de 
prestação de contas que torne pública a 
responsabilidade social das empresas, mais 
especificamente, de seu desempenho 
econômico, ambiental e social para as partes 
interessadas, notadamente os temas meio 
ambiente, funcionários, sociedade e 
distribuição da riqueza, os relatórios de 
sustentabilidade vêm sendo adotados no 
Brasil com base em três modelos:  
- Modelo Ethos: desenvolvido pelo Instituto 
Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social, aborda a estrutura de governança 
corporativa e indicadores de desempenho 
econômico, social e ambiental, tendo como 
partes envolvidas desde funcionários, 
acionistas, fornecedores, governo e 
sociedade; (ETHOS, 2008) 
- Modelo IBASE: desenvolvido pelo 
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas, foi concebido para discutir a 
responsabilidade social e ética de 
instituições, e fomentar o recrudescimento 
de práticas empresariais responsáveis e 
transparentes; (IBASE, s.d.) 
- Modelo GRI: lançado numa iniciativa 
conjunta entre o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e Coalition 
for Environmentally Responsible 
Economies (CERES), tem o intuito de ser 
um modelo de relatório de sustentabilidade 
capaz de aferir a sustentabilidade em termos 
de desempenho econômico, ambiental e 
social, em que a mesma só pode ser 
alcançada no equilíbrio dinâmico dessas três 
variáveis. (GRI, 2012). 
Apesar de possuírem limitações e 
fragilidades já evidenciadas em artigos e 
produções científicas em geral, como a 

abrangência limitada dos relatórios, 
inconsistência de dados, incomparabilidade 
de resultados, ênfase excessiva nas boas 
ações e omissão de passivos, desafios e 
insucessos (HIKARU MISHIMA, 2012; 
SILVA FERNANDES et al., 2010); os 
relatórios de sustentabilidade representam 
um esforço, ainda que imaturo, de inserção 
da temática da sustentabilidade e, também, 
padronização no modo de divulgação das 
informações pertinentes ao tema.  
Neste contexto, o presente artigo tem como 
objetivo analisar a participação do setor de 
produção de etanol de cana-de-açúcar na 
publicação de relatórios de sustentabilidade 
no país, com base em 2013. 
 
 
2. Metodologia 

Partiu da coleta e sistematização, em 
setores de atuação das instituições, das 
publicações de relatórios de sustentabilidade 
por parte de empresas brasileiras no ano de 
2013 (GRI, 2014). Com a amostra 
formatada, ocorreu uma breve descrição 
quantitativa dos resultados de publicação 
por setores da amostra e um comparativo 
relativo ao número de publicações entre o 
setor de etanol e outros setores energéticos 
(petróleo e gás e energia elétrica), 
independentemente do porte das empresas. 
Em seguida, houve uma análise comparativa 
que partiu da confrontação entre a 
identificação da participação, ou não, das 
instituições que publicaram relatórios, com a 
lista classificação setorial das empresas 
listadas na BM&FBOVESPA 
(BM&FBOVESPA, 2014), cujo interesse foi 
de explorar eventuais vinculações entre os 
dois fatores: possuir capital aberto e publicar 
relatórios de sustentabilidade. 

 
3. Resultados e discussões 
De acordo com a base de dados do GRI, que 
armazena os relatórios de sustentabilidade 
publicados no mundo todo, independente do 
modelo adotado, 230 relatórios de 
sustentabilidade foram publicados no ano de 
2013 por instituições no Brasil. 227 dos 230 
relatórios foram baseados na metodologia 
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GRI, um foi baseado na metodologia Ethos 
e dois foram baseados em modelos próprios. 
No geral, excetuando-se o setor “outros”, 
que engloba instituições de distintas 
naturezas e que foram agrupadas por não 
pertencerem a nenhuma das outras 
categorias, e que engloba 26 relatórios de 
sustentabilidade, o setor de “serviços 
financeiros” foi o que mais publicou (24). 
Logo atrás, os setores de “energia elétrica” 
(21); de “serviços de saúde” (20). 

 
Figura 1: Publicação de relatórios de 
sustentabilidade por setor em 2013. 
Elaboração própria.  
 
Etanol e setor energético: enquadrado no 
“setor agrícola”, se forem consideradas 
somente as empresas produtoras de etanol, 
estas foram responsáveis pela publicação de 
cinco relatórios, o que lhe conferiria a 
décima quarta posição dentre todos os 
setores. 
Em comparação com outros setores de 
produção de energia, o ramo de produção de 
etanol é superado pelo de energia elétrica, 
porém publicou mais relatórios que o setor 
de petróleo e gás, responsável pela 
publicação de apenas dois. Com relação ao, 
comparativamente, alto número de 
publicações do setor de energia elétrica, 
cabe lembrar que a ANEEL, baseada na 
resolução nº 444, de 26 de outubro de 2001, 
obriga as concessionárias e permissionárias 
do serviço público de energia elétrica a 
elaborar, desde 2002, relatórios anuais de 
responsabilidade empresarial, que não 

necessariamente, configuram o relatório 
como sendo de sustentabilidade.   
Setor de etanol: 
As 326 usinas autorizadas pelo Ministério 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
para funcionar e que também possuem 
autorização da Agência Nacional de 
Petróleo para produzir etanol estão dispostas 
em 247 grupos empresariais. Isto significa 
que as cinco empresas, que na realidade são 
quatro, pois Cosan e Raízen atualmente 
constituem o mesmo grupo, que publicaram 
relatórios de sustentabilidade, representam 
somente 1,22% do total das empresas do 
setor de etanol.  
Os quatro grupos empresariais que 
publicaram, quais sejam, Cosan-Raízen, 
Biosev, Grupo São Martinho e Grupo 
Colombo, são, respectivamente, a segunda, 
quarta, oitava e décima primeira no ranking 
dos 30 maiores grupos do setor 
sucroenergético, de acordo com Valor 
Econômico.  
No que se refere à relação entre publicação 
de relatório de sustentabilidade e capital 
aberto, com venda de ações na bolsa, cabe, 
primeiramente, dizer que, desde 2011, a 
BMV&F Bovespa recomenda a todos os 
grupos listados (empresas com capital 
aberto e ações a venda) a publicação de 
relatórios de sustentabilidade ou similares, 
pondo ao grupo que não o publicar, a 
necessidade de justificativa para a ausência. 
De forma adicional, a Bovespa também 
criou segmentos de listagem com níveis 
diferenciados de governança corporativa, 
indicadores de sustentabilidade empresarial 
– ISE BOVESPA – e Índice de Carbono 
Eficiente (ICO2), que exigem a aplicação de 
indicadores econômicos, sociais e 
ambientais para ingressar a lista. 
Posto isso, no setor do etanol, três dos 
grupos empresariais que publicaram 
relatório, Biosev, Cosan-Raízen e São 
Martinho, possuem capital aberto e 
comercializam suas ações. Tal padrão 
também se repete no setor de energia 
elétrica, com 14 das 24 empresas que 
publicaram o relatório com capital aberto; e 
no setor de petróleo e gás, em que as duas 

12



Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental

empresas que publicaram relatório também 
possuem capital aberto. 
Pode-se, assim, inferir que o fato de o grupo 
possuir capital aberto e a consequente forte 
recomendação ou até exigência, a depender 
da lista de ações de que o grupo faz parte, 
para publicação dos relatórios, pode 
contribuir na presença de tais grupos como 
publicadores de relatórios de 
sustentabilidade.  
 

 
4. Conclusões 
A publicação de relatórios de 
sustentabilidade por instituições no Brasil 
ainda representa pequena parcela das 
empresas do setor de etanol, mas também de 
outros setores. A sua existência pode estar 
atrelada somente às exigências impostas 
enquanto pré-requisitos, como por exemplo, 
para a participação na bolsa de valores.  
Tal situação pode ser remetida a um padrão 
de comportamento reativo do setor de 
produção de etanol, em que ações que visam 
a busca da sustentabilidade, como a 
prestação de contas sobre as atividades 
realizadas e a sua consequente 
transparência, são respostas pontuais a 
situações específicas. No entanto, a 
produção de relatórios representa um 
importante marco inicial, em relação a 
divulgação de informações sobre a atuação 
do setor, e que pode ser replicada no futuro 
próximo por outros grupos produtores.  
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ETANOL NO BRASIL: PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS 
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Oliveira Sartori; Alessandra Mantovaneli & Rodrigo Martins Moreira. 
NUPS/EESC/ Universidade de São Paulo, SP. 

 
 

1. Introdução 
Como consequência da crise mundial do 

petróleo em 1973, o governo brasileiro iniciou 
em 1975 o Programa Nacional do Álcool 
(PROÁLCOOL) para incentivar a produção do 
álcool combustível automotivo em todo o 
território nacional. Naquele momento o preço do 
petróleo atingiu valores recordes e o preço do 
açúcar no mercado internacional apresentava-se 
em franca queda (MONTEIRO; VEIGA; 
COUTINHO, 2008).  

No entanto, ao finalizar a década de 1980, a 
crise de abastecimento de álcool, as reduções dos 
estímulos à sua produção e a queda do preço do 
petróleo afetaram a credibilidade do 
PROÁLCOOL (MONTEIRO; VEIGA; 
COUTINHO, 2009; CEPAL, 2011). Foi a partir 
de 1990, com a desregulamentação do setor e, 
principalmente, com o desenvolvimento do 
motor flex, que se gerou um novo cenário onde se 
deu a reorganização do setor com o objetivo de 
conseguir uma gestão mais eficiente, reduzindo 
custos e aumentando a produtividade (BARROS; 
MORAES, 2002; OLIVEIRA, 2012). Como 
resultado, ao finalizar a década de 1990, iniciou-
se uma nova fase de expansão canavieira com a 
ampliação das áreas de cultura nos estados de 
São Paulo, Paraná e Minas Gerais, principais 
produtores, avançando fortemente para o Centro 
do Cerrado, principalmente nos estados de Goiás 
e Mato Grosso do Sul (NASSAR et al., 2008; 
SILVA et al., 2009; SILVA; CASTRO, 2011; 
SILVA; MIZIARA, 2011). 

Os primeiros resultados da nova fase de 
expansão da cultura canavieira, derivada do 
aumento da produção do etanol, mostram 
que, entre 2003 e 2004, o Brasil aumentou 
suas exportações de etanol em 259%. Em 
2005, era o segundo produtor de bioetanol, 
abrangendo 33,2% da produção global 
produzia perto de um terço do etanol 
mundial, com o menor custo e um elevado 
potencial para a expansão da produção 

(SECEX, 2006 in: MONTEIRO; VEIGA; 
COUTINHO, 2009).  

No início de 2009, a produção de etanol 
sofreu um estancamento, primeiramente, por 
causa da diminuição da rentabilidade, em 
função do aumento de preço do álcool, 
resultado do aumento no custo de matérias 
primas, menor demanda do produto e 
diminuição no preço do petróleo; e, em 
segundo lugar, por causa da diminuição do 
investimento estrangeiro, principalmente da 
Europa e Estados Unidos, em função da 
crise financeira (KOHLEHEPP, 2010). 

Em 2010, produziu 27.520 milhões de 
litros, cerca da metade dos 47.580 milhões 
de litros produzidos pelos Estados Unidos 
(CEPAL, 2011). Adicionalmente, o Brasil 
soma esforços na pesquisa e 
desenvolvimento da produção de bioetanol 
celulósico, com base no reaproveitamento 
do bagaço da cana-de-açúcar 
(EISENTRAUT, 2010; NOVA CANA, 
2014). 

As condições sociais, econômicas e 
ambientais da cultura da cana serão chaves 
para o aumento do mercado consumidor 
internacional, já que este está considerando 
os impactos sociais e ambientais como 
limitantes à aquisição de etanol nas 
quantidades requeridas para sua mistura 
com gasolina (KOHLEHEPP, 2010; 
ESPÍNDOLA, 2009; FERRIACIOLLI; 
JACOMINI; MÁRQUEZ, 2013), e 
certamente, de forma progressiva, haverá 
rebatimentos deste formato também no 
mercado nacional. 

As mudanças do setor voltadas à 
incorporação dos aspectos da 
sustentabilidade respondem também às 
demandas institucionais, tais como as áreas 
de meio ambiente, segurança no trabalho, 
desenvolvimento social, saúde, entre outras. 
Este conjunto de mudanças carece 
progressivamente de ferramentas mais 
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robustas para monitoramento e ajuste de 
alinhamento do setor sucroenergético ao 
processo da sustentabilidade.  

Junto com o anterior é fundamental 
compreender que o cultivo da cana-de-
açúcar depende fortemente de fatores 
climáticos e características de solo 
(CONAB, 2012), os quais definem a 
capacidade de produção. Portanto a análise 
espacial é fundamental na definição da 
escolha de áreas mais produtivas e, que no 
mesmo tempo, podem apresentar menor 
risco de impacto ambiental. No entanto, a 
abordagem ambiental isolada não é 
suficiente para que se deem respostas aos 
crescentes questionamentos frente à ideia da 
sustentabilidade. Isto significa ampliar os 
fatores a serem considerados na gestão das 
áreas de cultivo de cana-de-açúcar e 
produção de etanol.  

No Brasil, o uso do Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) tem permitido 
a elaboração de vários atlas (ambientais em 
sua maioria) e zoneamentos, em diferentes 
níveis de ordenação, sejam por bacias, 
regiões, municípios, estados ou de nível 
nacional.  

Por outro lado, os esforços individuais 
das usinas, em matéria ambiental ou de 
sustentabilidade, têm-se focado à obtenção 
de certificações de acordo com o mercado 
específico de interesse.  Nenhuma destas 
iniciativas considera a questão geográfica, 
além dos zoneamentos e os impactos 
cumulativos do setor sucroenergético.  

Esta temática integrada da 
sustentabilidade é recente e requer urgência 
no desenvolvimento de ferramentas que 
possam responder ao desafio de dar 
subsídios à tomada de decisão que garantam 
ganhos nas diferentes dimensões da 
sustentabilidade.  

A geração de um atlas de 
sustentabilidade pode subsidiar decisões, ao 
acrescentar indicadores territoriais, 
possibilitando uma visualização do 
comportamento dos indicadores e uma 
análise em níveis diferentes.  

Desta forma, para estruturação do atlas se 
requer, em primeira instância, estabelecer o 

marco teórico e os critérios de avaliação que 
devem ser inclusos dentro de uma avaliação 
de sustentabilidade do setor sucroenergético.  

O objetivo, então, deste artigo é 
apresentar os princípios e critérios 
selecionados como base para a geração de 
um sistema de avaliação de sustentabilidade 
do setor sucroenergético, como fase inicial 
do projeto de doutorado intitulado: Atlas de 
Sustentabilidade Aplicado ao contexto do 
Etanol no Brasil: Inovação em Sistemas de 
Apoio à Decisão1. 

 
2. Metodologia 

Para determinar quais critérios devem ser 
considerados tanto no planejamento como 
na tomada de decisão do setor 
sucroenergético optou-se pela utilização dos 
Princípios de Gibson (GIBSON, 2005), já 
utilizados em outros trabalhos (DUARTE et 
al., 2013; GAUDREAU; GIBSON, 2010; 
SHAH; GIBSON, 2013).  

De acordo com esta metodologia 
realizou-se o exercício de preencher uma 
tabela com questões, aplicadas ao contexto, 
sobre a informação necessária para planejar 
a instalação de uma usina, sua ampliação ou 
adequação com parâmetros de 
sustentabilidade.  

Uma vez elaborada esta tabela preliminar 
procedeu-se a preencher com a informação 
necessária para responder as questões 
iniciais, gerando desta forma critérios. Em 
alguns casos, quando o critério assim 
permitia, inseriu-se subcritérios ou critérios 
mais específicos para aprofundar na 
descrição do critério escolhido.  

Em uma segunda etapa, realizou-se uma 
revisão da literatura na matéria e nas 
questões de avaliação de sustentabilidade 
para o setor da cana-de-açúcar para 
complementar os critérios iniciais. 

 
3. Resultados e discussões 
Ao todo, encontraram-se 41 critérios a 
serem aplicados, com informação tanto 
referente ao município e às suas 
características bióticas, abióticas, sociais e 
de infraestrutura e às usinas, relacionados 
com aspectos sociais (trabalhistas) de 

16



Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental

engajamento com a comunidade, 
governança e requerimentos ambientais 
(recursos). 
Quadro 1. Critérios adotados para a avaliação de 
sustentabilidade, de acordo com os Princípios de Gibson. 
I. Integridade sócioecológica 
  Serviços ecossistêmicos 
1. Disponibilidade de recursos abióticos 
a. Disponibilidade de água para consumo humano 
b. Disponibilidade de água para uso de indústria 
c. Disponibilidade de solo para expansão da cultura 

canavieira 
d. Disponibilidade de solo para expansão de outras atividades  
i. Atividades de recreação 

ii.  Demais atividades econômicas (exceção produção de 
etanol) 

2. Qualidade de recursos naturais. 
a. Qualidade da água para uso industrial/agrícola 
b. Qualidade da água para consumo humano 
a. Qualidade do solo, antes e depois da instalação de usinas 
i. Presença e projeções de processos erosivos 

ii. Alteração da qualidade por agrotóxicos com 
instalação/ampliação de usinas 

b. Qualidade do ar 
   Resiliência e durabilidade 
3. Presença de Áreas de Proteção Ambiental- APAs  
a.  Distância dos projetos de instalação/expansão 
b.  A usina possui ou não um plano de resguardo destas áreas 
4.  Presenças de corredores biológicos. 
c.  Distância dos projetos de instalação/expansão 
d. A usina possui ou não um plano de resguardo destas áreas 
5. Programas de educação ambiental. 
a. No projeto de instalação/ampliação usina 
b. Iniciativa governamental e/ou não governamental 
6. Diversidade ecossistemas existentes e possíveis de serem 

afetados pelo projeto 
7. Ações voltadas para o mantimento/ melhora da qualidade 

do solo 
a.  O projeto considera o cultivo rotacional (qualidade do 

solo) no seu plano de plantio. 
b. Existem outras ações no projeto voltadas ao mantimento/ 

melhora da qualidade do solo 
II. Recursos suficientes para subsistência e acesso a 

oportunidades 
8. Capacitação de trabalhadores no campo e usina 
9. Ações voltadas para a segurança laboral 
10. Qualidade de vida (no trabalho) 
11. Dependência econômica (centralização/diversificação da 

economia) 
12. Equidade social 
III. Equidade intrageracional  
13. Distribuição de renda. 
14. Acesso equitativo a recursos naturais. 
IV. Equidade intergeracional 

15. Adequação do trabalho à cultura local (respeito cultural) 
16.  Impactos ambientais cumulativos. 
17. Vulnerabilidade social 
18. Capacitação e empoderamento de trabalhadores. 
V. Manutenção de recursos e eficiência 

19. Minimização de uso de recursos. 
a. Redução no uso de água 
b. Redução no uso de solo 
c. Redução de desperdícios não reutilizáveis ou não 

recicláveis  
20. Dependência de recursos fósseis. 
21. Ciclo de vida. 
22. Infraestrutura adequada para funcionamento da usina 

a. Distância do mercado consumidor 
b. Condições da infraestrutura de transporte 
c. Abastecimento e armazenagem de água (artificial) 

VI. Civilidade socioambiental e governança democrática 
23. Participação de trabalhadores, comunidades e 

stakeholders na tomada-de-decisão (município).  
24. Transparência nas contas - governo 
25. Transparência nas contas– usinas. 
26. Informação oportuna das decisões da empresa. 
27. Decisões em conjunto com comunidade e trabalhadores. 
28. Canais de comunicação e participação com comunidade e 

trabalhadores. 
29. Relatórios periódicos  
30. Educação e capacitação ambiental para trabalhadores. 
31. Incentivar negociação coletiva. 
32. Sindicalização de trabalhadores. 
VII. Precaução e adaptação. 
33. Disponibilidade de mão de obra 
34. Análise de custo de vida 
35. Análise de risco das decisões e projetos da empresa 
36. Planejamento com criação de cenários. 
37. Planos com mais de uma alternativa. 
38. Sistematização da informação social e ambiental da área 

onde é desenvolvido o projeto. 
VIII. Integração situação atual e no longo prazo 
39. Existem programas ou planos com visão no médio e 

longo prazo (acima de 5 e 10 anos) 
40. Existem resultados de avanço em direção aos objetivos 

de planos e programas. 
41. Intercâmbio de informação pertinente para a criação de 

cenários, com a municipalidade e outros organismos. 
Para o princípio da integridade ecológica, 

consideraram-se critérios relacionados com 
os recursos naturais para manutenção dos 
sistemas social e econômico, além das 
capacidades do meio para manter sua 
resiliência.  

Para o principio Recursos suficientes 
para subsistência e acesso a oportunidades, 
ficaram critérios relacionados com a 
qualidade de vida (social e do trabalho), 
qualidade econômica e ferramentas. 

Para o princípio equidade intrageracional 
se incluíram dos critérios, o primeiro 
relacionado à equidade na distribuição de 
renda (equidade econômica) e acesso a 
recursos naturais (equidade ambiental). 

Para o princípio intergeracional se 
incluíram critérios relacionados à 
manutenção de cultura, minimização de 
impactos cumulativos, vulnerabilidade 
social e capacitação e empoderamento 
social. Esta última, considerando que o 
empoderamento e a capacitação são 
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ferramentas que ainda quando aplicadas na 
geração atual, seus benefícios se estendem 
às gerações futuras. 

Manutenção de recursos e eficiência 
inclui aspectos mais relacionados com a 
conservação de recursos na indústria, assim 
como a eficiência dos processos utilizados, 
diminuição na dependência de fontes não 
renováveis e infraestrutura que permite a 
atuação da indústria minimizando trajetos e 
uso de recursos, direitos laborais e 
capacitação em temas ambientais. 

Em Civilidade socioambiental e 
governança democrática incluíram-se 
indicadores relacionados com a 
transparência, tomada de decisão 
participativa e democrática (tanto na usina 
como no município). 

Para o principio Precaução e Adaptação, 
ficaram os critérios que estão relacionados 
com fatores de planejamento. Dentro da 
usina e com consistência e sistematização de 
informação por parte do município. 

Para o princípio Integração da situação 
atual e no longo prazo foram incluídos 
aspectos relacionados com a visão no 
mediano e longo prazo, assim como o 
monitoramento das metas propostas. 
4. Considerações finais 

Ao todo se encontraram 41 critérios que 
deverão ser traduzidos em indicadores. Estes 
critérios correspondem a uma lista 
preliminar já que o projeto está em 
desenvolvimento, que deve ser considerada 
tanto no planejamento como na tomada de 
decisão do setor sucroenergético.  

O uso desta metodologia permite uma 
avaliação integral, com a inclusão de novas 
dimensões em vez do clássico tripé social- 
ambiental- econômico.  

Para evitar trade-offs entre as dimensões 
é necessário cuidado na hora de escolher os 
indicadores e sua agregação final. 

É importante considerar uma unidade de 
análise suficientemente pequena, mas que 
tenha efeito na tomada de decisões. A 
unidade municipal cumpre com este 
requisito, tornando-se uma base idônea para 
um estudo de sustentabilidade, no entanto 
muita da informação requerida deve ser 

obtida para uma escala inferior à escala 
município, motivo pelo qual talvez devam 
se agregar critérios em indicadores ou 
índices com que contenham toda a 
informação ou englobem os parâmetros 
indicados. 

A geração de uma Atlas de 
sustentabilidade pode subsidiar decisões, ao 
acrescentar indicadores territoriais ao 
sistema de avaliação, possibilitando uma 
visualização do comportamento dos 
indicadores e, em consequência, dos 
critérios e princípios. Isto permitiria a 
planificação e gestão particularizada a cada 
região ao mesmo tempo em que permitiria 
uma visão global e contextualizada das 
decisões. 
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1. Introdução  
Nas últimas décadas houve um 

processo acelerado de desmatamento no 
mundo. Com isso, surgiram em alguns 
países iniciativas de boicotar o consumo de 
madeira de origem tropical a fim de conter o 
desmatamento. Contudo, este não obteve 
sucesso já que a maior quantidade de 
consumo era interna (IMAFLORA, 2005). 
 

No início da década de 90 ocorreu a 
Rio-92, que proporcionou várias 
contribuições importantes, sendo uma delas 
a Declaração de Princípios sobre Florestas. 
Dessa forma foi criado um contexto para 
explicitar a necessidade de realizar um bom 
manejo florestal, ou seja, utilizar boas 
práticas na exploração das florestas 
respeitando o equilíbrio ecológico, a 
viabilidade econômica e a justiça social 
(VIANA et. al, 2003).  

Neste contexto, diversos países 
desenvolveram padrões para criarem seus 
programas de certificação florestal. O 
primeiro deles, elaborado por consulta pública 
com diversos países foi o FSC – Forest 
Stewardship Council ou Conselho de Manejo 
Florestal (IMAFLORA, 2005), tendo a 
primeira certificação ocorrida no Brasil em 
1995. Dentre os tipos de certificação possíveis 
está a certificação de manejo florestal, cujo 
objetivo é atestar que o empreendimento 
realiza o manejo florestal de acordo com 
determinados indicadores ambientais, sociais 
e econômicos, valendo tanto para florestas 
nativas quanto plantadas, cada uma com seu 
padrão específico. 
 

O Padrão FSC desdobra-se em 
Princípios, Critérios e Indicadores. Os dois 
primeiros são universais, ou seja, são os 
mesmos ao redor do mundo 
independentemente do tipo de floresta. Já os 
Indicadores são adaptados de acordo com as 
características e necessidades de um 

determinado tipo de floresta local ou 
regional.  

Os Princípios norteadores da 
certificação FSC são: Princípio 1 – 
Obediência às leis e aos princípios do FSC; 
Princípio 2 – Direitos e responsabilidades de 
posse e uso; Princípio 3 – Direito dos povos 
indígenas; Princípio 4 – Relações 
comunitárias e direito dos trabalhadores; 
Princípio 5 – Benefícios da floresta; 
Princípio 6 – Impacto ambiental; Princípio 7  
– Plano de manejo; Princípio 8 – 
Monitoramento e Avaliação; Princípio 9 – 
Manutenção das florestas de alto valor de 
conservação. Em florestas nativas não 
emprega-se o Princípio 10 – Plantações, por 
este ser específico para florestas plantadas. 
 

As empresas candidatas à certificação 
são auditadas por um organismo 
independente de terceira parte que verifica 
se determinada Unidade de Manejo Florestal 
está de acordo com o Padrão FSC. A partir 
disso permite-se que a organização utilize 
um determinado selo para atestar que seus 
produtos são provenientes de fontes 
responsáveis. Como parte deste processo é 
gerado um resumo público de auditoria. 
 

Sendo assim, a certificação florestal 
pode ser caracterizada como um mecanismo 
que dá a garantia ao consumidor que os 
produtos adquiridos provem de florestas que 
exercem o bom manejo florestal. Isto pode 
ser verificado por este através do selo verde 
impresso nos produtos. 
 

No Brasil, de 850 milhões de hectares 
de vegetação – cerca de 60% - é de florestas 
nativas. Dentre estas restam atualmente 80% 
da Amazônia e 16% da Mata Atlântica 
(PINTO et. al, 2014). De acordo com dados 
do FSC Brasil (2014) há 7.297 milhões de 
hectares de florestas certificadas em manejo 
florestal no país, entre plantadas e nativas. 
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Isto coloca o Brasil na 6ª posição no ranking 
global do FSC.  

A certificação de manejo florestal teve 
um elevado crescimento desde a primeira 
certificação no Brasil, em 1995, até os dias 
atuais. Em florestas nativas, estas áreas 
encontram-se na Amazônia Legal, 
principalmente no estado do Pará. A 
produção de toras em 2012 foi de 
aproximadamente 340 mil m³, explorados 
em 1,4 milhão de hectares exclusivos de 
produção madeireira, sendo quase que em 
sua maioria exportada (47%), seguida do 
mercado local (29%) e com menor 
quantidade para o estoque (10%) (FSC 
BRASIL, 2014). 
 

À vista disso, o estudo do tema torna-
se cada vez mais importante devido ao 
crescimento desta área no país, a escassez 
de pesquisas científicas neste contexto e a 
relevância da certificação para a 
conservação dos recursos naturais, 
crescimento econômico e direitos sociais. 
Sendo assim, o objetivo do presente projeto 
é caracterizar o perfil da certificação de 
manejo de florestas nativas no Brasil. 
 
2. Metodologia  

A pesquisa tem caráter descritivo, que 
de acordo com Gil (2008) visa descrever as 
características de determinadas populações e 
fenômenos. Os estudos pretenderam analisar 
as empresas que obtém a certificação FSC 
de florestas nativas no Brasil, descrevendo 
dessa forma as características da certificação 
de cada uma. 
 

Para elaboração da pesquisa utilizou-
se a pesquisa bibliográfica e a documental. 
Segundo Gil (2008) a primeira baseia-se em 
material que já foi elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos 
científicos. A partir desta foi possível 
realizar a revisão bibliográfica sobre o tema. 
A segunda é muito semelhante com a 
primeira, mas difere na questão da natureza 
das fontes. Estas são documentos de 

 
“primeira mão” que ainda não foram 
analisados ou tratados, ou então que podem 
receber outras interpretações.  

Dessa forma, para obter os 
documentos foi acessado o site do FSC 
Brasil, no qual são disponibilizados os 
resumos públicos das auditorias realizadas 
nas empresas certificadas. A partir disto 
refinou-se a busca pelas organizações que 
possuem a certificação de florestas nativas 
no Brasil. No total foram encontradas 13 
organizações. Após estas selecionadas, os 
resumos públicos tanto de certificação, 
quanto os relatórios anuais de 
monitoramento foram obtidos de cada uma. 
 

Nestes, foi possível extrair uma série 
de informações como: o estado em que 
estavam localizadas as áreas, a área total 
certificada, a certificadora que realizou as 
auditorias, o tipo de certificado (empresa, 
grupo ou SLIMF - pequeno produtor), a data 
da certificação, as espécies exploradas e os 
produtos gerados. Desta forma foi 
organizado um banco de dados com tais 
informações. 
 

A partir das informações coletadas foi 
possível a elaboração de mapas e tabelas 
para melhor visualização, interpretação e 
análise dos dados obtidos, a fim de 
caracterizar o perfil da certificação de 
manejo florestal de florestas nativas no 
Brasil. 
 
3. Resultados e discussões  

Foram identificadas 13 organizações 
que possuem a certificação de florestas 
nativas que seguem a norma “Padrão FSC 
de manejo florestal em terra firme na 
Amazônia Brasileira”. Juntas, as áreas 
somam aproximadamente 1.412.424ha. 
 

Conforme apresentado na figura 
abaixo, as florestas nativas no Brasil 
encontram-se predominantemente dentro do 
perímetro da Amazônia Legal. No estado do 
Pará existem 3 empreendimentos 
certificados, abrangendo uma área total 
certificada de 924.233 hectares no estado. 
Seguido deste, o Amazonas possui apenas 
um empreendimento certificado, porém com 
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uma área de 202.105 hectares. 
Posteriormente, Rondônia conta com três 
organizações certificadas e apresenta uma 
área de 118.785 hectares. Já o Acre é o 
estado com o maior numero de organizações 
certificadas, um total de cinco, entretanto 
com quase o menor tamanho de área total 
certificada, contando com 73.319 hectares. 
Por fim, o estado do Mato Grosso conta com 
apenas um empreendimento certificado com 
71.714 hectares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estados brasileiros com florestas 
nativas certificadas pelo FSC.  

Fonte: CONSONI, 2014. 
 
 

Dentre os empreendimentos 
certificados, 9 deles são empresas privadas, 
e, 4 são SLIMF (Small and Low Intensity 
Managed Forests). Estes últimos seguem 
diretrizes especiais para produtores, 
empresas e comunidades que exploram 
pequenas áreas ou que haja baixa 
intensidade de manejo, tanto para florestas 
nativas quanto para plantadas. 
 

Dentre os 4 certificados SLIMF, dois 
deles são representados por assentamentos 
com áreas administradas pelo INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária), localizados no estado do 
Acre. Os outros dois certificados referem-se 
à certificação florestal 100% comunitária, 
nova modalidade utilizada pelo FSC. Estes 
certificados compreendem a Comunidade 
Equador e o Seringal Cachoeira, em Xapuri 
(AC). 
 

No que concerne às empresas 
privadas, um dos certificados é referente à 
concessão florestal de uma área de 
46.184,253 hectares no interior da Floresta 
Estadual do Jamari, no Estado de Rondônia. 
A empresa detém o direito da exploração de 
recursos florestais madeireiros mediante 
pagamento pelos metros cúbicos extraídos. 
Entretanto, a terra e a floresta permanecem 
patrimônio da União. 
 

A Floresta Estadual do Antimary é 
classificada como Unidade de Conservação 
de Uso Sustentável. Sendo assim permite a 
presença de populações humanas em seu 
interior. Desta forma, parte da área é 
destinada ao manejo empresarial e parte ao 
manejo comunitário, sendo o escopo de 
certificação classificado como empresarial. 
 

Em relação às espécies nativas, foi 
possível obter a quantidade de espécies 
exploradas por organização, e 
consequentemente quantas espécies são 
normalmente aproveitadas. A partir deste 
conclui-se que a maioria explora uma 
diversidade de vinte a quarenta espécies. 
Mas a diversidade de mais que quarenta a 
sessenta também se mostra significativa. 
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 até 20 

 

31% 20 < 40  

  

 54% 
 

 40 < 60 
 

 mais que 60 
 

 
 
 
Figura 2. Quantidade de espécies nativas exploradas pelas 

organizações. 
Fonte: CONSONI, 2014.  

Cada organização explora diversas 
espécies de acordo com a intenção desta 
para seus produtos e para o bom manejo 
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florestal (Figura 3). Destacam-se espécies 
como Dipteryx odorata (Cumaru), 
Enterolobium schomburgkii (Orelha-de-
macaco), Manilkara huberi (Maçaranduba), 
Couratari guianensis Aubl.(Tauari), 
Hymenaea courbaril (Jatobá) e Tabebuia 
serratifolia (Ipê). 
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Figura 3. Espécies mais exploradas em florestas nativas.  

Fonte: CONSONI, 2014. 
 

Os produtos certificados são toras de 
madeira tropical de diversas espécies e para 
diversos usos como construção civil e 
moveleiro. Embora incentivem a exploração 
de produtos florestais não madeireiros como 
castanhas, óleos e borracha, pelas 
comunidades do entorno, nenhuma o faz 
diretamente. 
 

As certificadoras que atuam nestas 
áreas certificadas são duas. O Imaflora 
(Instituto de Manejo e Certificação Florestal 
e Agrícola) representa o programa 
Rainforest Alliance de certificação florestal 
no país. Este realiza as auditorias de 
certificação ou recertificação e as de 
monitoramento de onze das treze 
organizações com áreas nativas certificadas. 
E também, a Sysflor/SCS, que realiza as 
auditorias em duas das organizações. 
 
4. Conclusões  

Os resumos públicos de auditoria são 
documentos de grande utilidade, pois

possibilitam a retirada de diversas 
informações. A partir dos resumos públicos 
é possível realizar as análises necessárias 
para melhor compreender a certificação 
florestal no país.  

As florestas nativas certificadas não 
apresentam uma área total impactante 
atualmente, entretanto este número vem 
crescendo ao longo dos anos.  

Além do manejo privado, ressalta-se a 
possibilidade certificar florestas de 
concessões florestais, grupos, pequenos 
produtores e comunidades.  

Dentre as espécies utilizadas para a 
produção de toras, treze ocorrem com maior 
frequência entre as Unidades de Manejo 
Florestal. Além disso, geralmente são 
exploradas de vinte a quarenta espécies por 
organização.  

Sendo assim, destaca-se a importância 
do conhecimento da certificação florestal de 
florestas naturais na região da Amazônia 
Legal e suas características. 
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1. Introdução 
 

O setor florestal baseado em florestas 
plantadas vem ganhando reconhecimento 
pela sua importância e contribuição ao 
desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do país, recebendo importância a 
nível internacional.  

Em 2012, a área brasileira de plantios 
florestais atingiu 7.185.943ha, sendo que 
apenas os gêneros Eucalyptus e Pinus 
somam 6,66 milhões de hectares. Os estados 
com maior concentração de plantios 
florestais em ordem decrescente são: Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 
Bahia e Mato Grosso do Sul (ABRAF, 
2013).  

Diante da grande dimensão que as 
florestas plantadas tomaram no Brasil e no 
mundo, tanto em área, como em distribuição 
das plantações em diferentes contextos 
ambientais e sociais, e da preocupação com 
a conservação ambiental, surgiram na 
década de 1990, movimentos que passaram 
a cobrar instrumentos que garantissem que 
produtos florestais não fossem ilegais. 
Visando este objetivo, foram desenvolvidos 
princípios, critérios e indicadores para o 
manejo florestal sustentável por várias 
iniciativas internacionais, sendo este 
processo guiado, em grande parte, por 
compromissos políticos nacionais e 
internacionais. (NARDELLI; GRIFFITH, 
2003). Estes compromissos foram 
transformados em documentos 
internacionais que posteriormente dariam 
origem às normas de certificação ambiental 
e florestal.  

A certificação é entendida como um 
conjunto de atividades realizadas por uma 
organização de terceira parte, independente, 
que atesta que um produto, pessoa, serviço 
ou sistema segue requisitos técnicos 
especificados, confirmada através da 
emissão de um certificado, confirmando o 
cumprimento das normas do sistema 
adotado (INMETRO, 2009).  

Especificamente para produtos e 
processos florestais, destaca-se a 
Certificação do Conselho de Manejo 
Florestal – FSC (Forest Stewardship 
Council), criada em 1993, após a II 
Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (ECO-Rio92), 
com a preocupação dos movimentos sociais 
e ecológicos quanto aos impactos 
ambientais e sociais causados pelo consumo 
da madeira tropical, oriunda de sistemas de 
extração predatórios.  

A certificação FSC tem por objetivo 
atestar que determinado empreendimento, 
seja empresa ou comunidade, realiza o bom 
manejo florestal (IMAFLORA, 2005). 
Dentre os tipos de certificação possíveis, 
está a certificação de manejo florestal, onde 
aspectos ambientais econômicos e sociais 
são avaliados nas unidades de manejo 
florestais, dentro dos padrões FSC, e a 
certificação de cadeia de custódia, que é 
aplicada a unidades de processamento, 
como fábricas e serrarias, onde é avaliado se 
o produto final possui origem em uma 
floresta certificada, através de rastreamento 
desde a floresta até o consumidor final.  

Para obter a certificação FSC, os 
empreendimentos são auditados por 

24



Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental

organizações acreditadas pelo FSC 
Internacional para realizar tal trabalho, 
chamadas de certificadoras. Estas verificam 
o cumprimento dos Indicadores da norma 
apropriada, dependendo do tipo de 
empreendimento e modalidade de 
certificado a ser obtido. 

Desta forma, para obter a certificação, 
é necessário obedecer aos padrões, que são 
estruturados em Princípios, Critérios e 
Indicadores. O Princípio refere-se aos 
objetivos e as boas práticas ambientais, 
sociais e econômicas do sistema de 
certificação FSC, e é elaborado pelo FSC 
Internacional a partir de consulta pública. O 
Critério detalha como atender aos 
Princípios, e também é elaborado a partir de 
consulta pública. O Indicador diz respeito ao 
que deve ser apresentado pelo 
empreendimento para atender aos critérios, 
e é elaborado a partir de consultas nacionais 
sendo adequado às realidades dos diferentes 
países. São estes Indicadores que são 
auditados pelas certificadoras (IMAFLORA, 
2012).  

Os 10 Princípios FSC versam sobre os 
seguintes aspectos: 1) Conformidade com as 
Leis e Princípios do FSC; 2) Posse e 
Direitos e Responsabilidades de Uso; 3) 
Direitos dos Povos Indígenas; 4) Relações 
Comunitárias e Direitos dos Trabalhadores;  
5) Benefícios da Floresta; 6) Impacto 
Ambiental; 7) Plano de Manejo; 8) 
Monitoramento e Avaliação; 9) Manutenção 
de Florestas de Alto Valor de Conservação; 
10) Plantações.  

Neste contexto, 20 anos se passaram 
após as primeiras áreas que receberam 
certificação FSC no Brasil e hoje a 
certificação florestal alcançou valores de 
grande relevância, sendo o Brasil o 6° país 
com maior área certificada FSC no mundo 
(FSC, 2014), com aproximadamente 6,41 
milhões de hectares, considerando 
plantações e florestas nativas certificadas na 
modalidade de manejo e cadeia de custódia 
integrados.  

O estado de São Paulo possui a 
segunda maior área de florestas plantadas 
com os gêneros Eucalyptus e Pinus, com 

17,8% (1.186.497 ha) dos plantios do país 
(ABRAF, 2013). Além disso, concentra 
grandes empresas no setor de papel e 
celulose, painéis e pisos, que possuem 
extensas áreas de florestas plantadas. 

Desta forma, o presente trabalho tem 
por objetivo caracterizar o perfil da 
certificação de manejo de florestas plantadas 
no estado de São Paulo. 
 
 
2. Metodologia 
  

A metodologia utilizada nesta 
pesquisa para alcançar seus objetivos pode 
ser dividida em pesquisa bibliográfica e 
documental, organização dos dados e 
análise. 

Primeiramente foram levantados 
dados referentes às organizações 
certificadas pela norma FSC de manejo de 
florestas plantadas no Estado de São Paulo, 
entre 2009 e 2014, isto é, organizações que 
possuem certificado vigente. Tais 
informações foram obtidas através de 
consulta no site do FSC Internacional. Após 
a etapa de levantamento das empresas, 
foram coletadas informações específicas do 
escopo de certificação de cada 
empreendimento, através da consulta dos 
resumos públicos de auditoria. 

A partir da obtenção das informações, 
estas foram organizadas e analisadas. 
 
 
3. Resultados e discussões 
 

No estado de São Paulo existem 9 
certificados FSC válidos na modalidade 
manejo de florestas plantadas e cadeia de 
custódia (FM/COC), compondo uma área 
total certificada de 646.849,59 ha. Segundo 
dados da ABRAF (2013), o estado de São 
Paulo possui 1.186.497 ha com os gêneros 
Eucalyptus e Pinus, e 80.095 ha com outras 
espécies, totalizando uma área de 1.266.592 
ha. A porção certificada representa 
aproximadamente 51% do total de florestas 
plantadas no estado. 
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Dentre os 9 certificados avaliados, 5 
possuem áreas apenas no estado de São 
Paulo. Os outros 4, além das áreas neste 
estado, possuem também no escopo do 
certificado, áreas nos estados de Minas 
Gerais e/ou Rio de Janeiro.  

No Brasil existem 5 certificadoras 
credenciadas ao FSC para certificar 
FM/COC. Destas, 3 são responsáveis pelas 
auditorias das empresas que possuem em 
seu escopo de certificação áreas localizadas 
no estado de São Paulo, conforme figura 1. 
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Figura 1. Distribuição de certificados por certificadora 
 
 

O tempo que os empreendimentos 
possuem a certificação FSC nos escopos 
avaliados varia entre 2 e 18 anos (Figura 2). 
Apensar da grande variação, mais da metade 
dos empreendimentos está na primeira 
certificação, isto é, possui a certificação a 
menos de 5 anos. 
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Figura 2. Tempo de certificação por empreendimento 

 
 
 

A quantidade de espécies plantadas no 
escopo da certificação no estado varia entre 
1 e 11 espécies. Mais da metade das 
empresas situa-se em uma faixa de 2-4 
espécies apenas (Figura 3). Isso pode ser 
explicado pelo fato que a grande maioria 
destas áreas são destinadas à fabricação de 
produtos que requerem maior 
homogeneidade e produção da matéria 
prima em menor tempo. 
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Figura 3. Número de espécies plantadas no escopo da 
certificação 

 
 
 

Nas áreas certificadas no estado de 
São Paulo são cultivadas 19 espécies 
(Tabela 1), entre espécies puras e híbridos, 
nativas e exóticas. As espécies mais 
utilizadas são exóticas, dos gêneros 
Eucalyptus e Pinus, com destaque para o E. 
grandis, E. grandis x E. urophylla (híbrido), 
ambos sendo utilizados por 78% das 
empresas, e E. urophylla (56%). 
 
 

Tabela 1. Espécies cultivadas por número de empresas 
 
 Espécies / híbridos   N°   %   

   empresas    
 

        
 

 E. grandis 7  78  
 

       

 E. grandis x E. urophylla 7  78  
 

       

 E. urophylla 5  56  
 

       

 E. camaldulensis 2  22  
 

       

 E. dunnii 2  22  
 

       

 E.saligna 2  22  
 

       

 E. globulus 2  22  
 

       

 Pinus elliottii 2  22  
 

       

 Pinus taeda 2  22  
 

       

 E. platyphylla 1  11  
 

         

 E. grandis x E. 1  11   

 camaldulensis   
 

       
 

 E. tereticornis 1  11  
 

       

 E. grandis x E. dunnii, 1  11  
 

       

 Pinus patula 1  11  
 

       

 Pinus caribea 1  11  
 

       

 Cunninghamia lanceolata 1  11  
 

       

 Cupressus lusitânica 1  11  
 

       

 Cryptomeria japônica 1  11  
 

       

 Araucaria angustifolia 1  11  
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4. Conclusões 
 

O estado de São Paulo possui 51% de 
suas florestas plantadas certificadas pelo 
padrão FSC, sendo 3 organizações 
certificadoras atuantes. São detentoras de 
certificado 9 empresas, na grande maioria na 
primeira certificação, que cultivam um total 
de 19 espécies, mas com ênfase em 3 
espécies exóticas de rápido crescimento.  

Dado o perfil de certificação no 
estado, segundo maior produtor do país, 
com extensas áreas plantadas com poucas 
espécies e um número pequeno de 
certificados, a certificação florestal 
apresenta-se com importante mecanismo 
para assegurar boas práticas de manejo 
florestal. 
 
5. Referências Bibliográficas 
 
ABRAF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE PRODUTORES DE FLORESTAS 
PLANTADAS. Anuário estatístico da 
ABRAF 2013 ano base 2012. Brasília: 
ABRAF, 2013. 148 p. Disponível em < 
http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/handle/ 
123456789/3910>. Acesso em: 25 mar. 
2014 
 
FSC – FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL. Global FSC Certificates: type 
and distribution. May, 2014. 2014. 
Disponível em: <http://www.fsc.org>. 
Acesso em 13 mai. 2014. 
 
INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA, QUALIDADE E 
TECNOLOGIA. 2009. Disponível em: < 
http://www.normalizacao.cni.org.br/f_index. 
htm>. Acesso em: 05 mai. 2014 
 
IMAFLORA - INSITUTO DE MANEJO E 
CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E 
AGRÍCOLA –. Brasil Certificado: a 
história da certificação florestal no Brasil. 
São Paulo, 2005. Disponível em< 
http://www.imaflora.org/downloads/bibliote 
ca/Brasil_certificado.pdf> Acesso em: 20 
mar. 2014 

 
IMAFLORA - INSITUTO DE MANEJO E 
CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E 
AGRÍCOLA. Os requisitos sociais do 
padrão FSC para manejo florestal em 
terra firme na Amazônia Brasileira / Ana 
Cristina Nobre da Silva - Piracicaba, SP: 
Imaflora, 2012. Disponível em: < 
http://imaflora.org/biblioteca.php> Acesso: 
05 mai. 2014. 
 
NARDELLI, A. M. B.; GRIFFITH, J. J. 
Modelo teórico para compreensão do 
ambientalismo empresarial do setor florestal 
brasileiro. Revista Árvore, v.27, n.6, p. 
855-869, 2003. Disponivel em:< 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_a 
rttext&pid=S0100-67622003000600012>.  
Acesso em: 13 abr 2014. 
 
 
Fonte Financiadora 
 
Bolsa CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) 
 

27



Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental

PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE COM FOCO EM GRANDES 
POLOS GERADORES DE VIAGENS 

 
Angélica Meireles de Oliveira; Alessandra Mantovaneli; Tadeu Fabrício Malheiros; Antônio 

Nélson Rodrigues da Silva 
Universidade de São Paulo, SÃO PAULO 

 
 
 

1. Introdução 
Os problemas de mobilidade estão 

baseados na forma de utilização do espaço 
público destinado ao deslocamento. O 
desafio é otimizar este espaço, quase 
sempre limitado, para atender acrescente 
demanda, influenciada pelas características 
do uso do solo. Sabendo que o sistema de 
transportes pode ser dividido em software 
(gestão) e hardware (infraestrutura), as 
estratégias de planejamento precisam 
abordar ambos os aspectos (WILHELM; 
POSCH, 2003). 

A complexidade dos problemas de 
mobilidade encontrados em centros 
urbanos é influenciada por diversos 
aspectos que variam de acordo com o 
cenário e as necessidades individuais dos 
usuários. Em uma análise microscópica 
destes problemas, os grandes Polos 
Geradores de Viagens (PGV) representam 
gargalos. Estes PGVs possuem a 
capacidade de modificar a organização dos 
centros urbanos e dos padrões de 
deslocamentos, pois geram centralidades, 
ou até mesmo subcentros, com a oferta de 
produtos e/ou serviços (KNEIB et al., 
2012). O impacto dos PGVs exige uma 
reorganização do território urbano e, no 
longo prazo, a reestruturação da própria 
cidade em função dos padrões de 
acessibilidade que configurarão 
espacialmente a área de influência. Tais 
alterações e o dinamismo da estrutura 
urbana geram a necessidade de reavaliar e 
redefinir os papéis do transporte público, 
não motorizado e individual, a fim de 
favorecer a acessibilidade aos PGVs e a 
organização espacial urbana, por meio da 

adequação física do espaço viário e do 
gerenciamento de mobilidade. 

As estratégias de gerenciamento de 
mobilidade são conjuntos de ferramentas 
de suporte e estímulos para a mudança de 
atitude e comportamento em relação aos 
modos de transportes sustentáveis e a 
redução da dependência de fontes de 
energia não renováveis. Por se tratar de um 
processo de conscientização e educação, 
estas estratégias são aplicáveis aos PGVs 
de diferentes tamanhos e natureza. Elas 
podem ser baseadas nas boas práticas 
aplicadas nos países europeus 
(WILHELM; POSCH, 2003; FERREIRA; 
SILVA, 2008). 

Uma ferramenta utilizada, 
normalmente, para avaliar a qualidade da 
mobilidade e auxiliar no planejamento 
destes pontos críticos, é a abordagem 
multicritério. Esta abordagem que 
identifique os aspectos relevantes que 
contribuem, direta e indiretamente, para a 
mobilidade, e avalia o desempenho da 
gestão e infraestrutura do sistema de 
transporte e a interação entre elas, está 
baseado no uso de indicadores de 
mobilidade sustentável. Hagshenas e 
Vaziri (2011) salientam a utilização de 
indicadores para a análise da 
sustentabilidade e na comparação entre 
cenários distintos. 

De acordo com Parra (2006), um 
campus universitário é, em geral, um PGV, 
que influencia e é influenciado pelas 
condições da cidade em que se insere. 
Segundo Parra e Portugal (2006), o 
ambiente do campus, ao promover a 
formação e educação de pessoas, reúne 
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condições favoráveis ao gerenciamento da 
mobilidade e à extensão desta proposta ao 
resto da sociedade. Tal como observado 
por Ferreira e Silva. (2008), na União 
Europeia, a elaboração e aplicação de 
medidas de intervenção foram elaboradas a 
partir da caracterização do perfil de 
viagens às IES. A avaliação posterior foi 
realizada através da redução das taxas de 
poluição e consumo de energia. Porém, em 
nenhum dos casos estudados por Ferreira e 
Silva (2008), a metodologia usada foi a de 
planejamento baseado em indicadores. 

O objetivo deste trabalho é propor 
uma metodologia capaz de contribuir no 
planejamento da mobilidade em grandes 
PGV com foco na sustentabilidade; ser 
replicada em cenários de natureza diferente 
(campi universitários, condomínios, etc.) e 
permitir a avaliação posterior do 
desempenho das soluções adotadas, 
facilitando a comparação entre aplicações 
em PGV, sobretudo aqueles de mesma 
natureza. Para consolidação da proposta 
deste trabalho, a aplicação da metodologia 
será realizada em um campus universitário. 
 
 
2. METODOLOGIA 

O objetivo do estudo é o 
desenvolvimento de uma metodologia para 
o planejamento da mobilidade de grandes 
PGVs, com foco na sustentabilidade. A 
metodologia proposta envolve sete etapas: 
i) diagnóstico das condições atuais de 
mobilidade; ii) desenvolvimento de um 
índice de mobilidade sustentável para 
grandes polos geradores de viagens; 
iii) validação do modelo adotado para o 
índice; iv) mensuração dos indicadores; 
v) aplicação do modelo; vi) elaboração de 
medidas de intervenção; e vii) proposta de 
avaliação do impacto das intervenções. 

No diagnóstico da mobilidade 
(etapa i), deve ser realizado um 
levantamento que permita caracterizar os 
padrões de deslocamento e investigar o 
potencial de mudança de comportamento 
dos diferentes grupos de usuários (definido 

de acordo com o público alvo do PGV). 
Este levantamento pode ser realizado por 
meio de questionários on-line, como na 
pesquisa realizada por Stein (2013) em um 
campus universitário. Os resultados desta 
etapa devem propiciar a identificação dos 
fatores determinantes para a escolha do 
modo de deslocamento. Na etapa ii, estes 
fatores devem ser classificados como 
medidas ou indicadores e agrupados em 
níveis hierárquicos (domínios, temas e 
indicadores), de acordo com suas 
características. Fatores que envolvem 
diretamente medidas de intervenção 
também podem ser associados a um 
indicador, embora só sejam analisados na 
etapa vi, que envolve a elaboração destas 
medidas. A estrutura final se assemelhará 
ao modelo mostrado na Figura 1. A 
atribuição dos pesos é feita de acordo com 
a frequência com que o fator é citado pelos 
respondentes e o grupo a que este pertence. 
Analogamente, as frequências atribuídas a 
medidas de intervenção devem ser 
somadas aos indicadores que as 
contemplem. 

Ainda nesta etapa será realizada a 
avaliação da sustentabilidade do modelo 
concebido, por meio de três métodos que 
analisam o processo de construção e o 
produto final (MEADOWS, 1999; 
PINTÉR et. al. 2012; GIBSON, 2006). 
Como este modelo é uma ferramenta de 
diagnóstico e planejamento, a aplicação 
destes métodos também auxiliará na 
correção dos pesos, a fim de valorizar 
ações que expressem maior impacto na 
sustentabilidade do cenário estudado. 

Para a validação do modelo obtido 
(etapa iii) deverão ser realizadas atividades 
(como workshops com grupos focais, por 
exemplo) com os diferentes grupos de 
usuários envolvidos, a fim de avaliar a 
relevância e aplicabilidade dos indicadores 
em relação à mobilidade sustentável. 

 
 

29



Avaliação da Sustentabilidade e Gestão Ambiental

 
Figura 1: Modelo hierárquico de índice de mobilidade sustentável 

 
Na etapa iv, devem ser definidos o método 
de mensuração e os valores de referência 
para normalização de cada indicador (por 
exemplo, em uma escala de 0 a 1, em que 
zero representa uma péssima avaliação e 
um, a máxima). A etapa seguinte envolve a 
coleta de dados para o cálculo do índice. 
Este resultado, bem como as medidas de 
intervenção eventualmente sugeridas como 
indicadores, servirá como base para a 
elaboração da proposta de intervenção 
(etapa vi), destacando as soluções de maior 
viabilidade e impacto para a mobilidade. 
Na etapa vii, sugere-se a reaplicação do 
índice para avaliar as mudanças observadas 
após um intervalo de dois a cinco anos. A 
ferramenta proposta também pode ser 
utilizada para comparar a qualidade da 
mobilidade sustentável entre PGVs 
semelhantes. 

 
3. RESULTADOS PRELIMINARES E 

PRÓXIMAS ETAPAS 
A aplicabilidade da metodologia de 

planejamento da mobilidade de PGV 
proposta está sendo testada em um campus 
universitário. O campus selecionado é 
formado por duas áreas, com uma 
população de aproximadamente 9.000 
usuários regulares (USP, 2012), que 
representam cerca de 4% da população da 
cidade (IBGE, 2010). A escolha do cenário 
de estudo foi motivada pela necessidade de 
concepção de um plano de mobilidade do 
campus. 

A primeira etapa, de diagnóstico da 
mobilidade do campus, baseou-se na coleta 

de dados realizada por Stein (2013). Esta 
pesquisa foi realizada por meio de 
questionários on-line disponíveis para 
todos os usuários do campus, que resultou 
em 2.226 questionários válidos. Para os 
fins deste projeto, foram utilizadas as duas 
questões abertas contidas na pesquisa, 
através das quais se coletou a opinião dos 
usuários em relação aos aspectos de 
mobilidade do campus. Nesta etapa, foram 
obtidas 1.807 respostas válidas, entre 
ambas as questões, representando 
aproximadamente 10% da população do 
campus. 

Na etapa ii, analisou-se o conjunto 
de respostas, conforme descrito na 
metodologia. Após agrupar em níveis 
hierárquicos e classificar os aspectos em 
indicadores ou medidas (por exemplo, 
“rodízio de placas para o uso do 
estacionamento” é uma medida de gestão, 
que está contemplada no indicador “gestão 
de estacionamento”), foram obtidos 48 
indicadores. Optou-se por excluir, do 
modelo hierárquico, os indicadores com 
menos de 1% de frequência nas respostas, 
uma vez que a contribuição dos mesmos 
para o peso final não seria relevante. Desta 
forma, o modelo hierárquico resultante 
possui 18 indicadores (que representaram 
96,17% do peso total). A descrição dos 
indicadores e dos domínios associados é 
apresentada na Tabela 1. As etapas 
seguintes serão desenvolvidas conforme 
descritas na metodologia (item 3). 
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Tabela 1: Indicadores com maior frequência, que formam o modelo hierárquico 
ID Indicador Definição 

C
on

sc
ie

nt
iz

aç
ã

o 

Ação de conscientização do uso de 
modos alternativos 

Abrangência e eficiência de ações de conscientização do uso de modos alternativos 
(benefícios pra saúde, redução de emissão de poluentes, qualidade de vida, etc.) 

Ação de educação no trânsito Abrangência e eficiência de ações de educação de trânsito para usuários do campus 
Ação de incentivo a preferencia de 

modos mais sustentáveis  
Abrangência e qualidade de ações de incentivo a preferencia de modos mais sustentáveis 

(descontos, bonificação para usuários que não utilizam carro, etc.) 

Adequação do modo de transporte Grau de adequação da escolha do modo de transporte e a distância a ser percorrida. 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

Infraestrutura de acesso ao 
campus 

Qualidade, localização e número de entradas do campus disponíveis para pedestres e 
ciclistas 

Infraestrutura cicloviária Extensão, qualidade e localização da infraestrutura, próximo e dentro do campus 

Disponibilidade de bicicletários Número, distribuição, localização, estado de conservação e segurança dos bicicletários 
dentro do campus 

Qualidade das calçadas dentro e 
de acesso ao campus 

Largura e condições adequadas de manutenção das calçadas internas e no perímetro do 
campus 

Instalações de suporte para modos 
alternativos Disponibilidade, localização e qualidade de vestiários, bebedouros, guarda volume, etc. 

Qualidade das vias no campus Avaliação das condições do pavimento e da sinalização vertical e horizontal. 

Infraestrutura de estacionamento Capacidade das áreas de estacionamento para atender a demanda. 

Infraestrutura para transporte 
público urbano 

Avaliação do acesso aos pontos de ônibus (distância, iluminação, segurança, etc.) e aos 
pontos de recarga do passe escolar. 

G
es

tã
o 

e 
Se

rv
iç

os
 Gestão do estacionamento Eficiência das medidas de gestão do estacionamento (rodizio, vagas reservadas, etc.). 

Gestão de fluxo e estacionamentos Eficiência das medidas de gestão do fluxo e estacionamento  
Transporte público urbano Qualidade dos serviços de transporte público urbano (frequência, lotação, etc.) 

Transporte coletivo interno/entre 
áreas do campus 

Qualidade dos serviços de transporte oferecido pela universidade (frequência, lotação, 
etc.) 

Fiscalização dos estacionamentos Eficácia da fiscalização do uso de estacionamento dentro do campus (local inapropriado, 
estacionamento de pessoas alheias à IES, etc.) 

Segurança pública Sensação de segurança no acesso e dentro do campus, em diferentes turnos 
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1. Introdução 
Desde a Revolução Industrial 

observa-se que o consumo de bens e 
serviços tem crescido exponencialmente, 
mas foi somente a partir da segunda metade 
do século passado que questionamentos vêm 
sendo colocados de forma mais coordenada 
quanto à capacidade de assimilação dos 
ecossistemas atuais (POLAZ, 2009).  

Neste contexto, a questão dos 
Resíduos Sólidos é uma temática central. 
Em 2010, de acordo com um levantamento 
realizado pela World Health Organization,  
cerca de 7 milhões de mortes, no mundo, 
foram relacionadas à poluição ambiental – 1 
em cada 8 mortes -.  

Assim, pesquisas que venham a 
discutir e buscar soluções para uma gestão, 
dos resíduos, mais alinhada à ideia de 
sustentabilidade é de caráter emergencial e 
obrigatório (CHAUÍ, 2003). 

No Brasil, a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305 de 
2012, veio responder a tais problemáticas, 
trazendo conceitos e estipulando metas para 
adequação das políticas e elaboração de 
planos de gestão pelos municípios.  

No entanto, ainda observa-se 
problemas quanto ao cumprimento da lei, 
num Brasil com tão grande diversidade 
local. Reverter esta problemática requer 
estruturação de sistemas de gestão de 
resíduos sólidos municipais que incorporem 
capacidade técnica e tecnológica para 
encontrar soluções adequadas às muitas 
realidades municipais, frente às 
vulnerabilidades sociais crescentes e 
ecossistemas naturais cada vez mais 
fragilizados. Integração dos sistemas de 
gestão de resíduos sólidos com os sistemas 
de educação, meio ambiente, planejamento, 

produção agrícola e industrial é peça chave 
nesta tarefa. Devem ter foco em 
realinhamento de padrões de produção e 
consumo, e portanto, é crucial o 
engajamento da sociedade civil, do governo 
das empresas, e certamente dos centros 
produtores de conhecimento e de construção 
de capacidade técnica (HODGE, 1999; 
POLAZ et al., 2009). 

As Universidades surgem neste 
contexto como principais mediadores de 
conscientização e sensibilização de práticas 
sustentáveis, através de ações de extensão, 
pesquisa e inovação tecnológica 
(BARLETT; CHASE, 2004).  

As universidades têm sido 
mobilizadas a ampliar suas pesquisas e 
formação de recursos humanos na área de 
sustentabilidade, bem como, empregar 
políticas de sustentabilidade dentro de seus 
campi, aplicando as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão na realidade da 
sociedade (MALHEIROS et al., 2013). 
Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é 
discutir desafios e caminhos relacionados à 
institucionalização da sustentabilidade na 
gestão de resíduos sólidos em universidades. 

2. Metodologia 
A metodologia utilizada foi a 

pesquisa descritiva que é aquela em que se 
observa, registra, analisa e correlaciona 
fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Este 
trabalho terá a função de colocar os 
pesquisadores interessados em contato com 
o conhecimento que já foi tornado público 
sobre o assunto, e torná-los aptos a elaborar 
reflexões acerca do problema de pesquisa 
(LAKATOS e MARCONI, 1992). 

Este estudo foi realizado a partir de 
uma revisão de conceitos relacionados à 
temática de Sustentabilidade, Gestão de 
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Resíduos Sólidos e Universidades, onde 
foram analisadas suas potencialidades e 
fragilidades, através de documentos oficiais 
e artigos científicos relacionados ao tema. 
Foram utilizadas, como plataformas de 
busca de artigos, sítios como Scielo, Science 
Direct, e Web of Science. 

Este artigo é uma parte da revisão de 
literatura do projeto de pesquisa de 
doutorado "Institucionalização da 
Sustentabilidade em Universidades: Estudo 
de caso da Gestão de resíduos sólidos no 
campus da USP – São Carlos" que tem foco 
na institucionalização de sustentabilidade 
em contextos de gestão de resíduos sólidos, 
com estudo de caso no campus de São carlos 
da Universidade de São Paulo.  
 
3. Resultados e discussões 

O século XX foi caracterizado por 
uma população crescentemente urbana. 
Segundo IBGE (2010), mais de 84% da 
população do Brasil vivem nos centros 
urbanos. A realidade da urbanização ocorre 
de forma desordenada com impactos 
negativos na esfera ambiental, ocasionando 
degradação da qualidade de vida. Um 
exemplo explícito desta relação entre a 
urbanização e qualidade de vida, é a questão 
dos resíduos sólidos descartados em lixões, 
e seus impactos na qualidade da água e solo, 
bem como qualidade do ar, e vida da 
comunidade, devido a vetores de doenças, 
além disso, muitos indíviduos trabalham 
recolhendo resíduos nestes ambientes 
inóspitos. Justifica-se, então, a necessidade 
de uma justiça ambiental que contemple tais 
temáticas, amparando uma melhoria em suas 
condições (MENEZES et al., 2010). 
Segundo IBGE (2010) apenas 27% das 
cidades brasileiras têm aterros sanitários, A 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), lei 12.305 de 2012, vem para 
mitigar tal problemática. Até então, a gestão 
dos resíduos no Brasil se dava de maneira 
totalmente desordenada (POLAZ, 2010).  

Percebe-se então que a correta gestão 
e gerenciamento dos resíduos sólidos é um 
dos principais desafios dos centros urbanos. 
Soluções isoladas, como os aterros 

controlados, têm funcionado de maneira 
paliativa, não contemplando a questão dos 
resíduos sólidos desde o momento de sua 
geração até a destinação final, mesmo sendo 
boas a principio, não conseguem resolver o 
problema de maneira sistemática e acabam 
por dissolver-se. Um dos pilares da 
resolução encontra-se na sensibilização e 
capacitação dos diversos atores da 
sociedade, sejam os indivíduos, governo, 
indústrias, etc.  

Neste sentido, as universidades 
surgem como mediadoras de exemplos de 
boas práticas e promotoras de ações de 
engajamento social, além de ensino e 
pesquisa, atividades que são de suma 
importância para a consolidação de um 
desenvolvimento sustentável (JARDIM, 
1998).  

Porém, dentro das universidades 
ainda percebem-se fragilidades quanto à 
gestão de resíduos sólidos (POLAZ, 2010).  

Em um estudo realizado por Schalch 
et al. (2014), uma das problemáticas 
mostradas é o quão pontual e dispersa ainda 
é a tomada de decisão na gestão de resíduos 
sólidos na EESC/USP, além da destinação 
inadequada de diversos tipos de resíduos 
perigosos.  

O Programa USP – Recicla criado 
em 1994 adota os princípios dos “3Rs” 
(Redução no consumo e desperdício, 
Reutilização e Reciclagem), e atua como um 
programa educativo para conscientização e 
sensibilização de alunos, funcionários, 
professores e comunidade do entorno da 
USP. Seu foco é na comunidade 
universitária USP, hoje com 
(aproximadamente 85.000 pessoas, com 
rotatividade anual de 15.000) (MENEZES et 
al., 2010). Este programa vem atuado no 
campus de São Carlos há 20 anos, 
executando projetos com diversos 
departamentos, focado principalmente na 
sensibilização para minimização de 
resíduos. Quando analisada a minuta do 
Plano de Gestão de Resíduos da USP, 
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percebe-se que este se alinha às expectativas 
propostas na PNRS, há fundamento e 
conceitualização, porém, é um plano 
totalmente ambientalizado, a atenção 
voltada a práticas sustentáveis é mínima, 
não contemplando os princípios que 
abrangem interações sociais, econômicas e 
ambientais. Desta forma, mesmo dentro de 
uma universidade é possível perceber a 
necessidade de políticas discutidas de 
maneira integrada, multidimensional e 
participativa (PEREIRA et al., 2014). A 
PNRS funciona como um guarda chuva 
legislativo, propondo conceitos e norteando 
a elaboração destes planos e políticas 
específicas. Porém, o Plano USP foca em 
conceitualizar, e não propõe, como 
esperado, metas futuras que contemplem sua 
execução,  efetividade e continuidade, sendo 
desenvolvido e colocado em prática de 
maneira a contemplar um sistema de gestão 
que atue sob as perspectivas da 
sustentabilidade, abarcando discussões da 
integridade do ecossistema, civilidade 
socioambiental e governança democrática. 

Os gestores municipais já vêm 
buscando interação entre a cidade e 
academia, exemplos claros são as discussões 
das potencialidades dos Planos Diretores 
Estratégicos Instrumentos estes que têm sido 
objeto de estudo e avaliação de professores 
e pesquisadores de diversas áreas 
acadêmicas, necessitando de olhares multi e 
interdisciplinares, abrangendo áreas como 
arquitetura, urbanismo engenharia civil e 
ambiental e geografia.  A universidade entra 
neste contexto como mediadora de 
exemplos de boas práticas de 
sustentabilidade, e ambiente social que visa, 
através de ações educacionais, programas de 
extensão e atividades culturais, 
conscientizarem e sensibilizar toda sua 
comunidade sobre aspectos de integração 
desenvolvimento, meio ambiente e justiça 
social (HODGE, 1999; CHIAUI et al., 2003; 
BARLETT et al., 2004; PEREIRA et al., 
2014). 

Neste sentido, as metodologias de 
gestão que são funcionais e aplicadas em 

campus universitários, que, por sua vez, 
funcionam como uma cidade – possuindo 
prefeitura, comissões e conselhos, enfim, 
todas as engrenagens que permitem a 
funcionabilidade da gestão de uma cidade – 
tornam-se viáveis em um âmbito macro de 
aplicação (BERO et al., 2012). 

4. Conclusões 
Torna-se clara a importância de que 

seja aceita a responsabilidade e 
oportunidades para construir, aplicar e 
melhorar as ideias e instrumentos, voltadas 
para a Gestão Sustentável de Resíduos 
Sólidos que são ambos, altamente positivos, 
bem como, altamente necessários. Através 
da quebra de paradigmas e revoluções 
culturais, propiciadas através de processos 
de transição de modelos de governança e 
divulgação de boas práticas institucionais de 
sustentabilidade, que funcionaram ou não. 
Este retorno não ocorrerá em curto prazo, 
são necessárias gerações de trabalho para 
que seja possível perceber os alcances dos 
objetivos, porém, institucionalizar ações que 
ocorrem pontualmente é necessário para que 
a continuidade seja contemplada.  

Percebe-se então, no caso específico 
da USP-São Carlos, a caminhada para a 
adequação de seu sistema de gestão de 
resíduos, através da implantação de uma 
Política específica para o tema, bem como, 
ações antigas, como o USP Recicla, com 
foco em conscientização e sensibilização 
sobre a temática de resíduos, porém, muito 
ainda há de ser trabalhado, discutido e 
adequado para que contemplemos um 
campus universitário modelo, que além de 
educar, capacite sua comunidade e integre a 
sociedade circundante, para que estejam 
preparados para os desafios futuros. Porém, 
analisar o sistema de Gestão de Resíduos 
como um todo é necessário para que se 
encontrem as fragilidades e para que pontos 
de alavancagem sejam inseridos para 
otimizar os processos.  
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1. Introdução 
O solo possui um papel importante 

na produção de alimentos. A capacidade de 
absorção, armazenamento de nutrientes e 
transporte de água e solutos do solo 
proporciona desenvolvimento de plantas e 
organismos (HILLEL, 2008). Dessa forma, 
as informações relacionadas às propriedades 
físicas do solo tornaram-se essenciais para 
dominar os fenômenos de transporte que 
ocorrem no solo. 

Das instrumentações avançadas que 
permitem a medição das propriedades 
físicas do solo podem-se destacar 
microtomografia computadorizada de raios-
x (micro-CT) e analisador granulométrico 
de raios gama (CRESTANA, et al., 1992; 
VAZ, et al., 2007). O micro CT é utilizado 
para caracterizar as estruturas porosas e 
fases diferentes do solo, enquanto o 
analisador permite a obtenção da 
distribuição das partículas que 
proporcionará a curva de retenção da água 
no solo. 

Dessa forma, o objetivo desta 
pesquisa é mostrar o potencial do uso de 
microtomográfo de raios-X e analisador 
granulométrico na investigação dos atributos 
físicos, mais especificamente, a porosidade 
total e a distribuição das partículas. 
 
 
2. Metodologia 

A metodologia desta pesquisa 
consiste em quatro partes: 1) Coleta de 
amostras; 2) Utilizar os microtomógrafos 
comerciais, disponibilizados pela Embrapa-
Instrumentação para adquirir as projeções 
tomográficas das amostras de solo e, 
posteriormente, reconstruir essas projeções 
em imagens bidimensionais. Essas imagens 

foram processadas por software de análise 
CT-Analyser e Data-Viewer para obter as 
informações qualitativas e quantitativas do 
solo natural; 3) Utilizar analisador 
granulométrico disponibilizado pela 
Embrapa-Instrumentação para obter a 
distribuição de partículas; 4) Análise dos 
dados por meio de softawares. 
 
2.1. Área de estudo e coleta de amostra 

A coleta de amostras foi realizada na 
Fazenda de Ensino e Pesquisa Produção 
Animal da Universidade Estatual Paulista 
(UNESP), Campus Ilha Solteira, situada à 
margem do rio Paraná, na cidade de Selvíria 
- MS. O solo é um Latossolo Vermelho 
distrófico sob a vegetação de cerrado, e sua 
classe textural é franco-argila-arenosa, 
profundo e muito intemperizado 
(DEMATTÊ, 1980; EMBRAPA, 2013). 

Foram coletados os torrões do solo 
natural no campo na forma de bloco, com a 
dimensão 40x40x15 cm na camada 
superficial (0-15 cm). Em seguida esses 
blocos de solo foram armazenados ao ar 
livre no laboratório de amostras de solo – 
Embrapa Instrumentação. 
 
2.2. Preparação de amostras: Microtomó-
grafo de raios-X  

A partir do bloco de solo natural foi 
inserido o tubo de acrílico pré-
confeccionado, com o diâmetro interno de 8 
mm por 12 mm de altura, aproximadamente.  

Uma vez que o solo foi inserido no 
tubo, foi colocado na estufa para ressecar à 
80oC durante 48 horas, e depois fechado 
com o Parafilm®, impermeabilizando a 
amostra durante o experimento.  

Em seguida os tubos de solo foram 
inseridos no microtomógrafo de raios-X 
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Skyscan (Atual Bruker), modelo 1172, junto 
ao auxílio de software de reconstrução 
NRCon para a obtenção de imagens 
tomográficas.  
 
2.3. Preparação de amostras: 
Analisador granulométrico  

Inicialmente foi feito o peneiramento 
da amostra do solo deformado, retirando os 
pedregulhos. Em seguida a amostra foi 
ressecada ao ar livre durante um mês, 
depois essa amostra foi dissolvida com 10 
ml de NaOH (Hidróxido de sódio), 1N 
(Normalidade), e passou por um período de 
16 horas em agitação programada. Por fim, 
a amostra foi transferida para um recipiente 
acrílico e colocado no analisador 
granulométrico automático de raios gama 
(VAZ, et al. 1992 e NAIME, et al., 2001), 
pertencentes à Embrapa Instrumentação; 
para realizar a análise, os resultados foram 
fornecidos na forma de um arquivo txt., 
contendo as informações de concentração e 
diâmetro da partícula. 
 
2.4. Softwares de análise utilizados nos 
experimentos 

Os softwares de análise utilizados 
nesse trabalho foram: NRcon, CT-Analiser, 
Dataview, Qualissolo e Origin. 

Sendo que, NRcon, CT-Analiser e 
Data-Viewer são softwares fornecidos pelo 
fabricante Bruker para reconstruir as 
projeções em imagens bidimensionais, 
foram feitas análises de imagens e 
visualização das imagens em diferentes 
planos de corte. O software Qualissolo 
trabalha integrado com o sistema de 
transmissão de raios gama que fornece a 
granulometria detalhada do solo. Em 
seguida, os dados obtidos pelo analisador 
foram inseridos no Origin para obtenção da 
curva de distribuição do tamanho das 
partículas ajustado por uma função 
sigmoidal (VAZ, et al., 2007). 

 
 
3. Resultados e discussões 

As análises dos resultados 
apresentadas a seguir serão divididas em 

duas partes: 1) Microtomografia de raios-X 
e 2) Analisador granulométrico. 

 
1) Microtomografia de raios-X  

Por meio de microtomógrafo de 
raios-X foi possível obter imagens 
tomográficas que mostram a estrutura 
interna do solo de forma não invasiva 
(Figura 1 – I.). 

A quantificação de poros no interior 
de solo é considerada como atributo físico 
importante para infiltração de água e soluto 
no solo. 

Observou-se que, na imagem de ROI 
- Região de interesse (Figura 1 – II.) a 
elevada concentração de porosidade. Foi 
obtida ainda a porcentagem de volume total 
de porosidade de 60%, aproximadamente, 
por meio de CT-Analyser. 
 

I. II. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – I. Imagem tomográfica do solo do cerrado; 
II. Uma ROI selecionada a partir de I. 

 
As imagens tomográficas permitiram 

uma visualização clara das estruturas 
morfológicas dos solos. Com o auxílio de 
software DataViewer, foi possivel fazer 
cortes em três planos distintos: transversal, 
sagital (Figura 2) e coronal (Figura 3), o que 
demonstrou a possibilidade de escolha das 
seções de corte de interesse. Notou-se que 
não importa qual tipo de plano utilizado, as 
características físicas e ambientais da 
amostra permaneceram as mesmas (TSENG, 
2013). 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Corte sagital da amostra 
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Figura 3 - Corte coronal da amostra 

 
2) Analisador granulométrico  

A princípio como um resultado 
preliminar, o analisador granulométrico das 
partículas de solos conseguiu determinar a 
curva de distribuição do tamanho das 
partículas triplicada (Figura 4), em outras 
palavras, a curva quantificou o teor de 
argila, limo e areia (Tabela 1). A validação 
do método encontra-se em diversos 
trabalhos, tais como Vaz (1999), Naime et 
al. (2001) e Macedo et al. (2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Curva de distribuição do tamanho das partículas 
do solo cerrado (0-10 cm) 
 
Tabela 1. Porcentagem das partículas 
 

Tipo de 
partículas Argila Limo Areia 

    

Porcentagem % 53,00 5,88 34,72 
    

 
É importante ressaltar que, a 

distribuição do tamanho das partículas 
possui uma similaridade com a curva de 
retenção de água no solo segundo o modelo 
Arya e Paris (1981). Essa curva é essencial 
para compreensão do comportamento de 
água no solo. Portanto, conforme o avanço 
do trabalho será utilizado o software 

desenvolvido para estimar a curva de 
retenção de água no solo (NAIME et al., 
2004 ; VAZ et al. 2003). 
 
 
4. Conclusões 

Conforme os resultados mostrados, 
pode-se concluir que a microtomografia de 
raios-x e analisador granulométrico são 
ferramentas com grande potencial para 
estudos de atributos físicos do solo. 

Como continuidade dos estudos 
busca-se quantificar as imagens 
tomográficas e utilizar os dados obtidos por 
analisador granulométrico, visando-se 
correlacionar a porosidade com a retenção 
da água no solo. 
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1. Introdução 
O modelo suinícola praticado no 

Brasil é uma atividade que se baseia 
prioritariamente no confinamento dos 
animais. 

Este modelo facilita a aplicação de 
tecnologias que permitem a melhor execução 
dessa atividade, porém interfere 
negativamente no equilíbrio dos ecossistemas. 
Sendo assim, a armazenagem e eliminação 
dos dejetos se tornam um desafio aos 
produtores e pesquisadores devido ao seu alto 
potencial de poluição ambiental 
(CHOUDHARY et al., 1996). Para mitigar 
estas interferências negativas das atividades 
da suinocultura, várias alternativas são 
estudadas 

Os dejetos de suínos utilizados para 
adubação das lavouras podem sobrecarregar a 
as áreas utilizadas para este fim, considerando 
que a estrutura fundiária e proporção de terras 
aptas para aplicação permanecem na mesma 
proporção. A alternativa adotada pelos 
produtores continua sendo a transferência do 
excedente para propriedades vizinhas, o que 
mostra cada vez menos oportuna, pois além 
dos custos de transporte, existe o potencial 
poluidor da suinocultura (OLIVEIRA, 2002). 

Uma forma de reduzir estes impactos 
é a utilização da compostagem dos dejetos de 
suínos, manejando os resíduos de forma 
solida. Como o processo de compostagem é 
aeróbico, as emissões de gases são reduzidas, 
além de que a aplicação do composto 
orgânico no solo poderá contribuir para 
aspectos químicos, físicos e biológicos dos 
mesmos, melhorando sua capacidade de 

armazenamento de agua, porosidade e 
estabilidade dos agregados do solo e 
possibilitando a disponibilização de nutriente 
para as plantas.  

A compostagem também permite o 
uso de dejetos líquidos diminuindo a 
quantidade de agua e proporcionando o uso 
do adubo orgânico em propriedades mais 
distantes do que normalmente acontece com 
os dejetos líquidos, pois o produto final 
possuirá menor volume e será solido, além de 
facilitar o armazenamento do mesmo 
(BIDONI, 2001). 

O presente trabalho teve como 
objetivo propor tecnologia alternativa para o 
uso de dejetos suínos, uma vez que o sistema 
de criação vigente acarreta sérios problemas 
ambientais, econômicos e sociais. 
 
2. Metodologia 
2.1 Local e Época 

A cidade de Itapetinga faz parte da 
região sudoeste da Bahia e está localizada 
sobre a latitude 15º14”56” e longitude 
40º14”52”. Tem altitude média de 279 m, 
índice pluviométrico médio anual de 1300 
mm e a temperatura média anual superior aos 
30°C, com a mínima próxima aos 18° C. 

O espaço para o desenvolvimento do 
experimento foi no Setor de Suinocultura da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 
UESB campus Juvino Oliveira, localizada em 
Itapetinga-BA. A compostagem foi conduzida 
durante o período de janeiro a julho de 2012. 
 
2.2 Substrato Maravalha 
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O substrato “maravalha” selecionado 
para compor o tratamento, consiste num 
material de fácil disponibilidade e do baixo 
custo do resíduo na região. Caracterizado 
como sendo um material composto por 
raspagens ou aparas de madeiras de pinus 
com granulometria que podem variar entre 
0,150 cm a 2,00 cm de dimensão, bem 
heterogêneo, conforme ilustra a Figura 2. 
 

Figura 2 – Imagem da maravalha. 

 
 

2.3 Tratamento dos dejetos 
Os dejetos líquidos produzidos no 

setor da suinocultura ficaram armazenados 
em um tanque de amianto, descrito pela sigla 
DSI (dejeto suíno in natura). Utilizava-se um 
recipiente graduado (10L) para fazer as 
medidas. Após o registro em planilha, os 
dejetos eram liberados para o sistema de 
compostagem, para isso foi utilizada uma 
bombona plástica com capacidade de 200L, 
descrita pela sigla DM (dejeto suíno com 
substrato maravalha). Como mostrado no 
esquema da Figura 3. 
 

Figura 3 – Esquema de montagem da composteira. 

dejetos
b

10 l de maravalha
A

20 l de dejetos

caixa de amianto
1000 l

bombona plástica 
200 l

C
revolvimento

mecânico

 
 A cada 2 dias era repetido a etapa C.  
Os ciclos foram repetidos por mais 3 vezes a 
cada 15 dias, totalizando 80 L de dejetos e 40 
L de substrato maravalha. Ao completar 15 
dias após a quarta impregnação com dejetos, 
o material em compostagem sofreu mais um 
revolvimento, permanecendo neste local por 
mais 50 dias. 
 
2.5 Coleta de Dados e Amostragens 

Para efetuar a determinação dos 
macros e micronutrientes, foram realizadas 4 
amostragens, como mostra a Figura 4, que 
eram acondicionadas em sacos plásticos.  

 
Figura 4 – Fluxograma de amostragens. 

 
 
2.6 Preparo das amostras 

Inicialmente foram homogeneizadas 
todas as amostras sólidas coletadas (DSI e 
DM) e retirou-se uma alíquota por quarteação 
manual de 250 g, condicionadas em sacos 
plásticos devidamente identificados. Em 
seguida foram encaminhadas para 
determinação dos macros e micronutrientes 
no Laboratório de Solos da UESB.  
 
2.2 Determinação dos parâmetros físico-
químicos e macro/micronutrientes 

As análises foram baseadas na 
metodologia oficial do Ministério da 
Agricultura, descritas em: Análises de 
Corretivos, Fertilizantes e Inoculantes – 
Métodos Oficiais (1983). Os métodos 
descritos foram regulamentados pela 
Instrução Normativa SDA nº 28, de 27 de 
julho de 2007 (BRASIL, 2007). O anexo da 
referida IN inclui métodos analíticos para 
fertilizantes minerais, orgânicos, 
organominerais e corretivos. 
 
3. Resultados e discussões 

3.1 pH 
Na Tabela 1 observa-se um valor de 

pH mais baixo para DM, que inicialmente 
apresenta o valor de pH mais ácido, 
sendo explicado pela sua fonte de origem, 
produzidos a partir de raspas de madeira 
provindas de marcenarias.  

No DSI, como o material utilizado 
foi dejeto de suíno in natura, que sofreu 
ação microbiana, apresentaram pH mais 
básico, corrobando com MENEZES et al. 
(2004). Esta estabilidade é devido a grande 
quantidade de água proveniente da 
limpeza das baias e água perdida dos 
bebedouros, como também os dejetos de 
suínos possuem um bom tamponamento 
(sistema tampão/efeito Buffer).
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Tabela 1. Valor médio para pH por tratamento de acordo com as coletas. 

COLETAS 

Tratamentos 0dia 30dias 60dias 110dias 

DSI 7,21cC 7,21Cc 7,54cA 7,63aA 
DM 4,91cC 7,85aAB 8,33aa 7,50aB 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na coluna e por letras maiúsculas diferentes na linha (P< 0,05) 
pelo teste de Tukey. 
 
3.3 Macronutrinetes 

Na Tabela 3 apresenta os valores obtidos para as espécies P, K, Ca e Mg. 
 

Tabela 3. Teor médio de macronutrientes em g/kg, de acordo com as coleta. 
 COLETAS 
 0 dia 30 dias 60 dias 110 dias 
Macros 
(g/kg) DSI DM DSI DM DSI DM DSI DM 
P 12,16aA 0,32bC 12,21bA 11,83bB 12,81bA 15,14bB 12,20cA 16,69bA 
K 7,38bA 0,79cB 9,11bA 10,13bA 9,22Ba 10,49bA 8,73bA 11,90abA 
Ca 38,83aA 18,28bC 39,43dA 99,00bB 39,34dA 105,20bBA 39,27cA 115,27aA 
Mg 8,54aA 0,36bB 8,54abA 7,53bA 9,34abA 8,00bA 8,14bA 8,415abA 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na coluna e por letras maiúsculas diferentes na linha diferem 
significativamente (P< 0,05) pelo teste de Tukey. 
 

Podemos observar que para os 
macronutrinetes, as concentrações de P, K, e 
Mg no tratamento DM mostraram-se menores 
se comparadas ao DSI, nas duas primeiras 
amostragens. Conforme ocorreram as 
impregnações subsequentes, houve um 
aumento nos teores desses minerais. Isso 
mostra que a utilização de um substrato sólido 
ao longo do tempo contribuiu para a 
manutenção da diluição dos dejetos, 
conforme descritos por Perdomo et. al., 

(2001).  
O elemento Ca apesar de inicialmente 

está em menor concentração no DM se 
comparado ao DSI, foi a espécie que 
apresentou maior concentração dentre os 
micronutrientes encontrados no DM, pois este 
atua na estrutura da planta, compondo a 
parede celular. A grande concentração de Ca 
no DSI se justifica pelo fato de que cerca de 
50% a 80% do Ca consumido pelos suínos 
são excretados NRC (1998).

 
3.4 Micronutrientes 
 Na Tabela 4 apresenta os valores obtidos para as espécies: Cu, Zn, Fe e Mn.
 

Tabela 4. Teor médio de micronutrientes em mg/kg, de acordo com as coleta. 
 COLETAS 
 0 dia 30 dias 60 dias 110 dias 
Macros 
(g/kg) DSI DM DSI DM DSI DM DSI DM 

Cu 541,51aA 15,07bD 541,51aA 309,87bC 561,10aA 534,26abB 556,97bA 701,15aA 
Zn 563,58aA 15,52bC 563,58aA 370,42bB 563,17aA 548,75aA 572,15aA 560,03aA 
Fe 961,05aA 173,79bD 961,05cA 1223,13bC 976,52cA 2160,43bB 1014,22dA 2547,30aA 
Mn 513,12aA 61,55bB 513,12aA 517,80aA 523,33aA 530,72aA 468,52abA 561,26aA 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na coluna e por letras maiúsculas diferentes na linha diferem 
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significativamente (P< 0,05) pelo teste de Tukey. 
 

Podemos observar que para os 
micronutrinetes, as concentrações de Cu, Zn, 
Fe e Mn no tratamento DM mostraram-se 
bem inferiores se comparadas ao DSI, nas 
duas primeiras amostragens, com exceção do 
Fe. Conforme ocorreram as impregnações 
subsequentes, também ocorreram um 
aumento nos teores desses minerais. De 
acordo com Mattias et. al. (2004) os dejetos 
de suíno possuem alta concentração do 
mineral Cu. Os valores de Zn encontrados 
estão coerentes com os valores relatados por 
Pitombo (2011).  

O teor de Fe inicial difere 
significativamente entre o DSI e DM, pelo 
fato de conter este mineral na dieta dos 
animais criados em confinamento, o que 
corrobora para um aumento nos teores do 
mineral ao longo do processo à medida que 
reduz os níveis de água e biomassa.  
 
4. Considerações  

De acordo com as condições em que 
foi realizada a pesquisa, podemos afirmar que 
processo de compostagem utilizando o 
substrato maravalha obtiveram bons 
resultados se comparados com a utilização de 
outros substratos (SANTOS, 2013), ao qual 
tiveram um aumento nos teores de minerais, 
garantindo a obtenção de um produto que 
reduz os riscos ao meio ambiente, além de 
nutrientes necessários para o 
desenvolvimento microbiano, favorecendo a 
homogeneização da massa compostada.  

Não há necessidade de grandes áreas 
de terra para destino dos dejetos, devido à 
facilidade de distribuição e estocagem, 
reduzindo o impacto ambiental da 
suinocultura, além disso, os nutrientes são 
concentrados, agregando valor ao produto 
final para uso agronômico. 
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1. Introdução 
Nas últimas décadas o Brasil vem se 

destacando no cenário mundial como grande 
produtor de alimentos e, consequentemente, 
como potência agrícola mundial, com 
exportação crescente dos excedentes de sua 
produção. A partir de 1999, o número de 
animais confinados no Brasil cresceu 
rapidamente, devido, principalmente, ao 
aumento nas exportações de carne, aumento 
da produção agrícola e boa oferta e preço 
das categorias de reposição (CERVIERI; 
DE CARVALHO; MARTINS, 2009; 
CRESTANA, 2012). 

A maioria dos confinamentos 
existentes no Brasil está localizada nos 
Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, onde também estão 
localizadas as áreas de produção de grãos, 
como milho e soja (MILLEN et al., 2011).  

Por meio de pesquisa bibliográfica, 
pode ser constatado que os confinamentos 
de gado de corte no Estado de São Paulo e 
sua relação com a legislação ambiental e 
automação é um tema que carece de 
informações, justificando, portanto, a 
pesquisa. 

A relevância do estudo reside na 
necessidade de aprofundar os 
conhecimentos relativos à produção de 
bovinos confinados no Estado de São Paulo 
relativamente à legislação ambiental e a 
automação. Assim, o objetivo primordial do 
artigo é descrever, o panorama geral dos 
confinamentos de gado de corte no Estado 
de São Paulo e sua relação com a legislação 
ambiental e automação. 

A figura a seguir mostra a 
distribuição do gado confinado no ano de 
2012 por Estados. 
 

 
Figura 1 - Distribuição da produção de gado confinado por 

Estado brasileiro no ano de 2012 
 
2. Metodologia 

Trata-se de uma análise descritiva e 
bibliográfica, em uma abordagem 
qualitativa. Serão utilizados: artigos 
científicos, dados e documentos oficiais 
nacionais e internacionais. 
 
3. Resultados e discussões 
 
3.1      Legislação ambiental 

A Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 225, caput, assegura a proteção ao 
meio ambiente, sendo que em seu artigo 23, 
confere a responsabilidade pela proteção do 
meio ambiente e controle da poluição à 
União, aos Estados, Distrito Federal e 
municípios (BRASIL, 1998). 

Na esfera da União, a lei federal 
6938, de 31 de janeiro de 1981, estabelece a 
política nacional do meio ambiente, 
trazendo instrumentos de política ambiental, 
como o estudo de impacto ambiental (EIA) 
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e o licenciamento ambiental (BRASIL, 
1981). 

A resolução 237 do CONAMA 
estabelece que está sujeita ao licenciamento 
ambiental, dentre outras atividades, a 
criação de animais (BRASIL, 1997). 

A lei nº 9433, de 08 de janeiro de 
1997, instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, de modo que, no Brasil, 
para se desenvolver a atividade pecuária 
deve ser pedida outorga para o uso de águas 
de rios ou de poços aos órgãos ambientais 
(BRASIL, 1997). 

A lei 12.305/10 instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, elencando 
vários instrumentos. Relativamente à 
atividade produtiva de bovinos em 
confinamento, de acordo com o artigo 20 de 
tal lei, estão sujeitos ao plano de 
gerenciamento de resíduos os responsáveis 
por atividades agrossilvopastoris, quando 
exigido pelo órgão competente (BRASIL, 
2010). 

Na esfera estadual, a Constituição de 
São Paulo também assegura proteção ao 
meio ambiente, trazendo a exigência de 
licença ambiental competindo essa, via de 
regra, à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (CETESB) (CETESB, 2014; 
SÃO PAULO, 1989). 

No tocante aos recursos hídricos, o 
Estado de São Paulo dispõe de política 
própria, disciplinada pela lei 7663/91, sendo 
o Departamento de Águas e Energia Elética 
(DAEE), o órgão gestor de tais recursos. A 
política estadual de São Paulo de resíduos 
sólidos é estabelecida pela lei estadual n. 
12.300/06, ficando à cargo da CETESB, a 
atividade fiscalizatória (SÃO PAULO, 
1991; SÃO PAULO, 2006). 

O levantamento bibliográfico e 
legislativo permitiu verificar que o Brasil e 
o Estado de São Paulo dispõem de farta 
legislação ambiental. Contudo, 
especificamente em relação à atividade de 
confinamento de gado de corte, 
praticamente nada é previsto, aplicando-se a 
lei ambiental geral. 

A Resolução 237/07 do CONAMA 
traz a exigência de licenciamento para 

atividades agropecuárias. Contudo, o Estado 
de São Paulo ainda não possui legislação 
específica sobre o assunto, de tal sorte que a 
atividade de criação de gado de corte em 
confinamento não consta no rol de 
atividades sujeitas a licenciamento 
ambiental no Estado (CETESB, 2014). 

No tocante às águas, a legislação 
estadual não cria obstáculos à atividade de 
confinamento, desde que haja 
disponibilidade, hipótese em que será 
concedida a outorga. 

 
3.2 Automação 

Automação pode ser definida como 
sistema em que os processos operacionais 
em diversos segmentos são controlados e 
executados por meio de dispositivos 
mecânicos ou eletrônicos, substituindo o 
trabalho humano (NEPAL, THAPA, 2009; 
SCHOLTEN et al., 2013). 

A mecanização agrícola e a pecuária 
de precisão representam mudanças 
implementadas pela tecnologia através da 
adoção de fontes não humanas e que 
permitem a realização de operações 
agrícolas e agropecuárias. Ao redor do 
mundo, os elevados custos de áreas de terras 
e de mão de obra, bem como escassez de 
mão-de-obra no campo, em razão da 
migração rural-urbana culminaram na 
implementação de práticas agrícolas 
eficientes, englobando programas 
inteligentes de reprodução, nutrição 
personalizada, cuidados animais específicos, 
habitação moderna e tecnologias ambientais 
(NEPAL, THAPA, 2009; SCHOLTEN et 
al., 2013). 

Em relação às perspectivas 
tecnológicas, as principais inovações são 
esperadas dentro dos domínios da 
nanotecnologia, genoma e tecnologia da 
informação, gerenciando-se o gado em 
tempo real, permitindo monitorar a variação 
individual dos animais dentro de um 
rebanho, a variação espacial e temporal, 
saúde, segurança e desempenho na fazenda 
(SCHOLTEN et al., 2013). 

No Brasil, em especial no Estado de 
São Paulo, o aumento do preço das terras e a 
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competição com outras culturas agrícolas de 
maior lucratividade, têm contribuído para a 
adoção de sistemas mais intensivos na 
pecuária de corte (SOUZA FILHO; ROSA; 
VINHOLIS, 2010). Abaixo serão descritos 
dois exemplos de automação para ilustrar o 
entendimento. 
 
3.2.1 Cerca virtual e Global positionig 
systems (GPS) 

A cerca virtual normalmente baseia-
se em um colar GPS, com sistema de 
disparo integrado. As coordenadas do GPS 
são utilizadas para definir a virtual linha da 
cerca. O colar utilizado pelo animal permite 
que seja mapeada a posição do mesmo no 
terreno, em relação ao limite de cerca 
virtual. Caso o animal se aproxime da cerca 
pode ser emitido um tom de aviso e, caso 
continue em direção à cerca, um estímulo 
elétrico é disparado. Nesse mecanismo há 
também um magnetômetro, que identifica o 
ângulo sob o qual o animal se aproxima da 
cerca virtual, daí a nomenclatura direcional 
(UMSTATTER et al., 2013). 

A tecnologia GPS é cada vez mais 
aplicada em ciências animais, para 
monitorar a utilização de pastagens e rotas 
de rastreamento, sendo muitas vezes 
combinada com outros equipamentos. Como 
os dados do GPS são referenciados no 
tempo e no espaço, os parâmetros dele 
derivados podem ser utilizados para obter-se 
estimativas confiáveis das atividades diárias 
dos animais, bem como seus padrões de 
horários em pastejo (SCHLECHT, et al., 
2004). 

Em relação à automação do setor, 
constatou-se que o Estado de São Paulo 
acompanha a tendência de incorporação 
crescente de tecnologia, sendo necessário 
aprofundar os estudos com vistas a constatar 
se esse movimento poderá impactar positiva 
ou negativamente a sociedade, 
considerando-se uma maior produtividade 
do setor x possível diminuição de empregos 
e renda. 
 
4. Conclusões 

O estudo permitiu maior 

conhecimento do tema pesquisado. 
Verificou-se a existência de legislação 
ambiental federal e estadual protetiva do 
meio ambiente. Também foi possível 
constatar que a maioria da legislação 
ambiental não regula de maneira específica 
a atividade de criação de gado de corte em 
confinamento, sendo que em alguns casos 
isso impossibilita a atuação do órgão 
ambiental respectivo. Na temática da 
automação, verificou-se que essa é crescente 
no Estado de São Paulo, sendo preciso 
maior aprofundamento no tema a fim de que 
se possa fazer afirmações concretas sobre 
possíveis impactos sociais a serem gerados. 
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1. Introdução 

O posicionamento, também 

conhecido como localização de pontos 

georreferenciados, é utilizado em diversas 

atividades humanas como na Engenharia e 

em seus diversos ramos, na Geografia, 

Geologia, Navegação (terrestre, marítima, 

aérea e orbital), Cartografia, entre outros. 

A topografia é uma ferramenta 

indispensável no mapeamento ambiental 

devido sua relevância nestes estudos, 

principalmente ao suporte nos 

licenciamentos ambientais.  Deve-se 

destacar ainda que a qualidade do 

mapeamento ambiental está vinculada a 

tecnologia empregada na coleta de pontos. 

Desde o método clássico até o atual sistema 

de posicionamento via satélite GNSS 

(Global Navigation Satellite System), a 

precisão está condicionada à seleção de 

equipamentos a serem empregados e 

possibilidades de correções dos dados. 

O posicionamento com tecnologia 

GNSS consiste basicamente na 

determinação de distâncias entre satélites e 

receptores, obtidas por meio de observações 

de sinais de radiofrequência. 

 A acurácia no posicionamento é 

dependente do nível de imprecisão orbital, 

efeitos atmosféricos, multicaminhamento e 

ruídos.  A posição é estimada por mínimos 

quadrados sem o conhecimento a priori da 

posição ou do tempo do receptor 

(MONICO, 2008; PETOVELLO, 2014). 

A equação que fornece a 

pseudodistância, é a seguinte: 

   

P = ρ + b + v 

Onde P é o vetor da pseudodistância 

para todos os satélites visíveis, r, é o vetor 

da distância geométrica entre o receptor e os 

satélites, b é o erro do relógio do receptor 

(comum através de medidas) e v é o erro 

agregado a partir de todas as fontes de erros 

de medidas (efeitos atmosféricos, 

multicaminhamento, etc.).  Embora, todos 

os erros estejam juntos, individualmente, 

como por exemplo, os efeitos da troposfera 

poderiam ser facilmente trabalhados. 

A geometria dos satélites refere-se a 

distribuição dos transmissores em relação ao 

receptor num dado local e num dado 

período, a qual é quantificada (mostrada nos 

receptores) através dos valores de DOP – 

Dillution of Precision. O usuário pode 

melhorar a acurácia da sua medida através 

de ferramentas de planejamento das 

missões, que permitirá estabelecer o melhor 

período do dia para realizar o rastreio de 

satélites (SEGANTINE, 2005; 

PETOVELLO, 2014).  

Neste trabalho foi analisada a 

influência da condição de tempo em relação 

à exatidão do posicionamento GPS através 

da comparação entre coordenadas obtidas 

em diferentes condições de tempo para uma 

base do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE implantada no local de 

estudo (Campus da Faculdade de 

Tecnologia de Jahu– Fatec Jahu). 

Para cada observação, foram 

registradas imagens do céu e dados de 

temperatura e umidade relativa do ar 

fornecidos pela estação hidrometeorológica 

da Fatec - Jahu 

(www.fatecjahu.edu.br/estacaohidrometeoro

logica). 

Após o planejamento das melhores 

condições de disponibilidade de satélites, 

foram realizadas doze observações com o 

equipamento GPS de monofrequência 

operando no ajuste relativo estático, com 

rastreio médio de quinze minutos. 
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Os dados observados foram 

processados adotando-se como referência a 

base de monitoramento contínuo 

Geodésico Alezi Teodolini 

está instalada na Fatec-Jahu. 
 

2. Materiais e Métodos 
 

2.1. Local de estudo 
A área de estudo encontra

campus da Fatec do município de Jahu, 

Estado de São Paulo, cujas coordenadas

aproximadas UTM (Universal Transversa de 

Mercator) são:752539,91m E; 7530144,71

S, no Fuso 22 S. A altitude varia entre 580

m e 590 m, com relevo suave ondulado a 

ondulado. 

Nesta área estão localizad

de referência e o marco geodésico 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (Figura 1). 
 

Figura 1 -Localização da base e marco geodésico 

na unidade Fatec Jahu-SP.

 

O marco geodésico é um ponto 

representado por uma estrutura de concreto

(Figura 2 - a) que tem a sua posição na 

superfície da Terra definida com precisão

Informações como a latitude, a longitude e a 

altitude foramverificadas com exatidão de 

milímetros pelo IBGE (Disponível em 

Os dados observados foram 

se como referência a 

base de monitoramento contínuo do Centro 

 (CEGAT)que 

A área de estudo encontra-se no 

do município de Jahu, 

Estado de São Paulo, cujas coordenadas 

Universal Transversa de 

752539,91m E; 7530144,71m 

. A altitude varia entre 580 

suave ondulado a 

estão localizadas a base 

e o marco geodésico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

 

 
arco geodésico do IBGE 

SP. 

eodésico é um ponto 

representado por uma estrutura de concreto 

que tem a sua posição na 

superfície da Terra definida com precisão. 

Informações como a latitude, a longitude e a 

verificadas com exatidão de 

Disponível em 

www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesi

a). 

O marco geodésico do IBGE (Figura 

2 - a) está posicionad

22°18’49.8443” e Longitude W 48° 

32’53,7209” e nas coordenadas 

7530381,501 m N e 752565,709 m

Fuso 22K (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas 

2000). 

A base de referê

localizada na cobertura do Bloco III da 

FATEC-Jahu (Figura 2 

SPJU (São Paulo Jahu) que 

no sistema de referencia 

com coordenadas 

22°18’56,55228” e W 48°32’56,17855”e 

coordenadas UTM 7530193

752497.38577 m E no Fuso 22

 

Figura 2 –a)Marco geodésico

 

2.2. Equipamento GPS 
 

Foi utilizado 

EPOCH-10 de Frequência L1, 

operam integradosuma antena 

controladora de dados RECON, ambas da 

marca SECTRA PRECISION.

 

2.3. Programas computacionais
 

Previamente a coleta de dados foi 

consultado os sites Trimble, Planning 

Online GNSS (Disponível em: 

www.trimble.com/gnssplanningonline) e 

Climatempo (Disponível em: 

www.climatempo.com.br)

disponibilidade de no mínimo 6

visíveis,de forma a garantir baixo PDOP 

www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesi

O marco geodésico do IBGE (Figura 

posicionado na Latitude S 

ongitude W 48° 

nas coordenadas UTM 

e 752565,709 mE, no 

Sistema de Referência 

ntrico para as Américas - SIRGAS 

ncia é uma antena 

na cobertura do Bloco III da 

 - b), denominada 

que está posicionada 

no sistema de referencia SIRGAS 2000, 

geográficas S 

22°18’56,55228” e W 48°32’56,17855”e 

530193,16605 m Ne 

E no Fuso 22 S. 

 
Marco geodésico; e b)Antena base.  

 

um receptorGPS 

requência L1, o qual 

m integradosuma antena e uma 

controladora de dados RECON, ambas da 

SECTRA PRECISION. 

omputacionais 

Previamente a coleta de dados foi 

consultado os sites Trimble, Planning 

Online GNSS (Disponível em: 

www.trimble.com/gnssplanningonline) e 

Climatempo (Disponível em: 

www.climatempo.com.br) para assegurar a 

no mínimo 6satélites 

garantir baixo PDOP – 
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Positioning Dilution of Precision, assim 

como, a variação das condições de tempo. 

Para a coleta de dados foi empregado 

o software Spectra Precision Field Surveyor 
e para o pós processamento dos pontos 

coletados foi empregado o software Spectra 
Precision Survey Office, específico para a 

linha de aparelhos da marca EPOCH. 

. 

2.4. Coleta de dados 
O rastreamento foi realizado com o 

aparelho EPOCH-10 no método relativo 

estático na modalidade estático rápido. 

Neste método, segundo Segantine (2005) 

espera-se precisão de 1 ppm a 0,1 ppm. O 

rastreamento tinha uma duração aproximada 

de 15 minutos em média, em diferentes 

condições de tempo. 

A hora de início e fim da coleta, 

PDOP, número de satélites visíveis e 

condição  de tempo durante as observações 

foram anotadas em uma planilha de campo. 

A antena do aparelho foi instalada na parte 

superior do marco geodésico, conforme 

apresentado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 -Aparelho EPOCH-10 instalado na parte superior 

do marco geodésico em uma das coletas de campo. 

 

A escolha do horário de coleta foi 

determinada em  função do maior número 

de satélite disponível para a região, 

conforme consultas realizadas no site da 

Trimble (Disponível em: www.trimble.com/ 

gnssplanningonline) 

As variáveis do tempo, temperatura e 

umidade relativa do ar, foram coletadas na 

Estação Hidrometeorológica da Fatec – 

Jahu. As condições de cobertura do céu 

foram registradas em fotografias durante a 

coleta dos dados de posição. 

 

2.5. Pós-processamento 
Para a realização do pós-

processamento, os dados brutos extraídos 

em campo foram comparados e interpolados 

com os arquivos gerados pela base de 

referência (SPJU) - (Disponível em 

www.hezolinem.com/cegat.cfm) 

Os dados processados foram 

relacionados com as condições de tempo. 

Isto possibilitou verificar a influência na 

exatidão de posicionamento GPS em relação 

à coordenada referente ao marco geodésico. 

 

3. Resultados e discussões 
Para o estudo foram realizados 12 

levantamentos entre o período de 12 de 

fevereiro de 2014 a 28 de maio de 2014 em 

diferentes horários e condições de tempo, 

Tabela 1. 
 
Tabela 1. Informações sobre as medições realizadas em 

campo. 

 

Como é possível observar na Tabela 

1, as condições do tempo no momento das 

medições foram tempo nublado, ensolarado 

e chuvoso, conforme intenção do trabalho. 

A amplitude de temperatura do experimento 

foi de 12 
O
C (mínima de 14 

O
C e máxima de 

# 
Data 

(2014) 

Horário 

da coleta 

Disponi

bilidade 

de 

Satélites

(campo) 

Condição do 

tempo 

1 12/02 11:38 às 11:53 7 à 9 Nublado 

2 28/02 11:34 às 11:49 8 à 10 Ensolarado 

3 13/03 11:06 às 11:26 6 à 9 Nublado 

4 15/04 11:34 às 11:49 8 à 9 Chuvoso 

5 22/04 11:08 às 11:23 4 à 7 Chuvoso 

6 09/05 11:18 às 11:34 6 à 8 Ensolarado 

7 21/05 11:24 às 11:47  7 à 8 Ensolarado 

8 22/05 11:41 às 11:57 7 à 8 Chuvoso 

9 23/05 11:34  às 11:49 7 à 9 Chuvoso 

10 26/05 11:56 às 11:59 6 à 10 Nublado 

11 27/05 15:17 às 15:32 9 à 11 Ensolarado 

12 28/05 11:05 às 11:25 6 à 8 Ensolarado 
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26 
O
C) e a umidade relativa do ar variou de 

60% a 100%. 

As coordenadas resultantes do pós-

processamento foram comparadas ao valor 

da coordenada referente à base do IBGE. 

A Tabela 2 e Figura 4 apresentam os 

resultados obtidos para as coordenadas pós  

processadas e  precisões obtidas nas 

diferentes condições de tempo. A precisão 

esperada para o receptor monofrequência no 

método estático era de 0,20 m e foi obtida 

precisão superior a 0,02 m. 
 
Tabela 2. Coordenadas observadas no marco do IBGE e a 

variação da posição em relação à suas coordenadas exatas 

(7530381,501 m N, 752565,709 m E,  SIRGAS 2000, Fuso 

UTM 22 K). 

# 

SIRGAS 2000 Coordenadas 

Processadas UTM 

(metros) 

Variação 

Posicionamento 

(metros) 

N E N E 

1 7530381,508 752565,720 0,007 0,011 

2 7530381,505 752565,718 0,004 0,009 

3 7530381,511 752565,706 0,010 -0,003 

4 7530381,498 752565,726 -0,003 0,017 

5 7530381,503 752565,714 0,002 0,005 

6 7530381,501 752565,718 0 0,009 

7 7530381,504 752565,716 0,003 0,007 

8 7530381,502 752565,713 0,001 0,004 

9 7530381,502 752565,715 0,001 0,006 

10 7530381,504 752565,713 0,003 0,004 

11 7530381,501 752565,717 0 0,008 

12 7530381,502 752565,714 0,001 0,005 

 

 

 
 

Figura 4– Distribuição do posicionamentonas diferentes  

condiçõesde tempo em relação ao marco do IBGE. 

 
4. Conclusões 

A precisão no posicionamento 

mostrou-se superior ao esperado. Pode-se 

considerar que as diferentes condições de 

tempo não comprometem as observações de 

coordenadas com receptor GPS 

monofrequência para elaboração de mapas 

ambientais.   

Alguns fatores podem ter sido 

determinantes para os baixos resultados de 

erro de precisão, como por exemplo, a curta 

distância da antena de referência em relação 

ao marco geodésico onde foram realizados 

os levantamentos em questão, assim como a 

ausência de obstruções de vegetação ou 

construções próximas, que normalmente, 

prejudicam a comunicação do satélite com a 

antena, ocasionando erros de leitura. 
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A ANÁLISE DOS DADOS DE CHUVAS NA REGIÃO DE SÃO CARLOS 
OBTIDOS EM DUAS ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS, 2003-2013

Rafael Grecco Sanches; Francisco Arthur Silva Vecchia 
Universidade de São Paulo, São Paulo

1. Introdução 
Tendo em vista a complexidade dos 
elementos atmosféricos, bem como de sua 
gênese, a compreensão dos atributos dos 
climas e novas contribuições que ampliem 
o entendimento de sua dinâmica se fazem 
necessários. A compreensão dos atributos 
que dinamizam o clima são parâmetros 
importantes para o entendimento de sua 
dinâmica tendo em vista a complexidade 
dos elementos atmosféricos e de sua 
gênese.   
A partir das observações acerca da 
dinâmica climática espaço-temporal, o 
presente projeto objetiva compreender o 
comportamento das chuvas a partir do uso 
de análise quantitativa dos dados e do uso 
de ferramentas computacionais e de 
modelagem, que fora realizada analisando 
os dados da série histórica de 2003-2013 
observando a concentração e distribuição 
dos dias chuvosos, variabilidade das 
chuvas em um dia, quantificação de 
alterações no regime pluviométrico anual e 
da série histórica de dados. 

2. Metodologia 
A área de estudo das duas estações 
climatológicas são localizadas no Estado 
de São Paulo, nos municípios de São 
Carlos e de Itirapina, que se localizam a 
21,2 km de distância entre elas. Foram 
utilizados dados de chuvas da estação 
pertencente ao INMET (Instituto Nacional 
de Meteorologia) em parceria com a 
UFSCar (Universidade Federal de São 
Carlos) localizada no município de São 
Carlos/SP e da estação do CCEAMA 
(Centro de Ciências de Engenharia 
Ambiental Aplicada ao Meio Ambiente) 
que pertence a EESC/USP (Escola de 
Engenharia de São Carlos/Universidade de 
São Paulo) em Itirapina/SP. 

Para analisar o comportamento temporal 
das chuvas para as estações do 
CCEAMA/USP (Itirapina/SP) e do 
INMET/UFSCar (São Carlos/SP) na série 
histórica adotada, o presente projeto 
utiliza-se do software R e o do pacote de 
dados RClimdex 1.1 e , bem como dos 
índices estabelecidos pelo Climate Change 
Detection Monitoring Indices 
(ETCCDMI). Este índice é utilizado em 
diversas pesquisas, como Rahimzadeh, 
Asgari e Fattahi (2008), Kioutsioukis, 
Melas e Zerefos (2009), Booth, Byrne e 
Jonhson (2011), Mekasha, Tesfaye e 
Duncan (2013), Sharma e Babel (2013) e 
Stephenson et. al. (2014). 
Neste estudo foram estabelecidos os 
seguintes índices propostos pelo 
ETCCDMI (KARL et. al., 1999 e 
PETERSON, et. al., 1998-2001) a fim de 
compreender o comportamento das chuvas 
para as estações: 

A. Rx1day (Quantidade máxima de 
precipitação em um dia). 
Admite-se RRij como a precipitação 
diária acumulada no dia i no 
período j. Assim os valores 
máximos para um dia no período j 
são: 
Rx1dayj = max (RRij) 

B. SDII (Índice simples de intensidade 
diária). 
Admite-se RRwj como a quantidade 
diária de precipitação nos dias 
úmidos,  
w(RR ≥ 1mm) num período j. 
Assim W representa o número de 
dias úmidos em j, sendo: 

SDII = 	
∑ 
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C. CDD (Dias Consecutivos Secos) 
Admite-se RRij como a quantidade 
diária de precipitação num dia i 
num período j. Com isso, soma-se o 
maior número de dias consecutivos, 
sendo: 
RRij< 1mm 

D. CWD (Dias Consecutivos Úmidos) 
Admite-se RRij como a quantidade 
diária de precipitação num dia i 
num período j. Com isso, soma-se o 
maior número de dias consecutivos, 
sendo: 
RRij ≥ 1mm 

E. PRCPTOT (Precipitação Total 
Anual nos Dias Úmidos) 
Admite-se RRij como a quantidade 
diária de precipitação num dia i 
num período j. Assim, I representa 
o número de dias em j, sendo: 
PRCPTOT = ∑ RRij



3. Resultados e discussão 
Fora identificado que a distribuição dos 
dias secos (CDD) e úmidos (CWD) 
consecutivos (Gráficos 1 e 2) não 
apresentou tendência significativa de 
alterações no regime climatológico, apenas 
variações médias nos valores que 
compõem à série histórica e nos valores 
obtidos entre as estações climatológicas 
que se encontram em perímetro sujeito a 
semelhantes condições climatológicas. No 
ano de 2007, por exemplo, pode-se 
observar um número considerável de dias 
consecutivos secos, porém, o número de 
dias consecutivos úmidos não apresentou 
grande variação na série histórica. 
Para os anos de 2011 e 2012, notam-se 
algumas disparidades entre as estações 
climatológicas. No ano de 2011, a estação 
do CCEAMA/USP o ano de 2011 
apresentou o dobro de dias consecutivos 

úmidos que na estação do INMET/UFSCar 
e no ano de 2012, apresentou o dobro de 
dias consecutivos secos que esta última. 
Além disso, anos como o de 2003 a 2010 e 
o ano de 2013, não apresentaram grandes 
alterações nos dados, o que reafirma a 
existência de anos típicos ou habituais 
chuvosos ou secos. 
 A precipitação total nos dias úmidos 
(PRCPTOT) para as estações 
climatológicas não apresentou alterações 
anuais significativas na série histórica 
(Gráfico 3). As flutuações nos dados 
podem ser interpretadas como anos padrão 
secos e chuvosos, e anos típicos na média 
admitida pelas normais climatológicas 
podendo assim subsidiar analise a respeito 
do dinamismo do clima da região. A fim de 
identificar o comportamento de diferentes 
volumes de precipitação atmosférica em 
diferentes períodos, foi utilizado o máximo 
de chuva acumulada em um dia (RX1dia), 
que estabelece o acumulado em um dia 
para todos os meses da série histórica. Para 
tanto, foi atribuída à média dos dados para 
identificar os meses de maior e menor 
volume de chuvas na série histórica 
(Gráfico 4). 
Os meses de maior e menor volume de 
chuvas na série histórica foram, 
respectivamente, janeiro (Gráfico 5) e 
agosto (Gráfico 6) para as estações 
climatológicas. A partir daí, pode-se 
identificar que o mês de janeiro, o mais 
chuvoso da série histórica, apresenta dias 
mais chuvosos nos últimos três anos da 
série histórica, o que representa grande 
variabilidade comparativa. Já para o mês 
de agosto, o mais seco na série histórica 
não é possível identificar grande 
variabilidade de condições muito secas ou 
chuvosas em seu comportamento nas 
estações climatológicas, o que justifica as 
flutuações presentes na série histórica. 
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Gráficos 1 e 2. Dias secos e úmidos consecutivos

CCEAMA/USP. Fonte: Autores. 

Gráfico 3. Chuvas totais anuais acumulada

Gráfico 4. Média do máximo acumulado

Gráfico 5. Máximo de chuva acumulada em um dia
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Gráfico 6. Máximo de chuva acumulada em um dia n

4. Conclusões 
Diante das primeiras observações acerca 
do comportamento das chuvas nas estações 
climatológicas, notou-se a presença de 
flutuações junto aos dados, o que incita a 
existência de um grande dinamismo na 
gênese das chuvas para a região de São 
Carlos, sendo que tal escolha regional 
apresenta feições físicas semelhantes e
si (MONTEIRO, 1973). Além disso, a 
variabilidade existente entre as estações 
climatológicas representam a 
complexidade na obtenção e afirmação das 
diferentes atuações de sistemas 
atmosféricos na região. 
A identificação de acúmulo de chuvas para 
o mês de janeiro pode representar a 
concentração de dias com maior índice 
pluviométrico para a série histórica (2003
2013), e pode ser de grande valia para 
identificar extremos chuvosos, e períodos 
de estiagem mais duradouros para os 
meses de agosto.  

5. Referências Bibliográficas
KARL, T. R.; NICHOLLS, N.; GHAZI, 
A.CLIVAR/GCOS/WMO workshop on 
indices and indicators for climate 
extremes: workshop 
summary.ClimaticChange, v.42,
1999. 
KIOUTSIOUKIS, I.; MELAS, D.; 
ZEREFOS, C. Statistical assessment of 
changes in climate extremes over Greece 
(1955-2002). International Journal of 
Climatology, v. 30, n. 11, p. 1723
2010. 
MEKASHA, A.; TESFAYE, K.; 
DUNCAN, A. J. Trends in daily observed 

0

20

40

60

80

2003 2004 2005 2006

RX 1 dia - Agosto nas estações climatológicas (2003 a 2013)

Máximo de chuva acumulada em um dia no mês de agosto. Fonte: Autores. 

Diante das primeiras observações acerca 
chuvas nas estações 
se a presença de 

flutuações junto aos dados, o que incita a 
existência de um grande dinamismo na 
gênese das chuvas para a região de São 
Carlos, sendo que tal escolha regional 
apresenta feições físicas semelhantes entre 
si (MONTEIRO, 1973). Além disso, a 
variabilidade existente entre as estações 
climatológicas representam a 
complexidade na obtenção e afirmação das 
diferentes atuações de sistemas 

A identificação de acúmulo de chuvas para 
de janeiro pode representar a 

concentração de dias com maior índice 
pluviométrico para a série histórica (2003-
2013), e pode ser de grande valia para 
identificar extremos chuvosos, e períodos 
de estiagem mais duradouros para os 

Referências Bibliográficas
KARL, T. R.; NICHOLLS, N.; GHAZI, 
A.CLIVAR/GCOS/WMO workshop on 
indices and indicators for climate 
extremes: workshop 
summary.ClimaticChange, v.42, p.3-7, 

KIOUTSIOUKIS, I.; MELAS, D.; 
ZEREFOS, C. Statistical assessment of 
changes in climate extremes over Greece 

2002). International Journal of 
Climatology, v. 30, n. 11, p. 1723–1737, 

MEKASHA, A.; TESFAYE, K.; 
daily observed 

temperature and precipitation extremes 
over three Ethiopian eco
International Journal of Climatology, p. 
n/a–n/a, 2013. 
MONTEIRO, C.A.F. A Dinâmica 
climática e as chuvas do estado de São 
Paulo: estudo geográfico em forma de 
atlas.São Paulo: IG/USP, 1973.
PETERSON, T. C. et al.  Report on the 
activities of the working group on climate 
change detection and related rapporteurs: 
1998-2001.  Geneve: International Council 
for Science; Intergovernmental 
Oceanographic Commission; World 
Meteorological Organization, 2001.  
(ICPO Publication Series, 48).
RAHIMZADEH, F.; ASGARI, A.; 
FATTAHI, E. Variability of extreme 
temperature and precipitation in Iran 
during recent decades. , v. 343, n. August 
2008, p. 329–343, 2009.
SHARMA, D.; BABEL, M.
extreme rainfall and temperature indices in 
the western Thailand. International Journal 
of Climatology, p. n/a–n/a, 2013.
STEPHENSON, T. S.; VINCENT, L. A.; 
ALLEN, T.; et al. Changes in extreme 
temperature and precipitation in the 
Caribbean region, 1961-
Journal of Climatology, 
2013, p. n/a–n/a, 2014.

Fonte financiadora: CNPQ (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agosto nas estações climatológicas (2003 a 2013)

temperature and precipitation extremes 
over three Ethiopian eco-environments. 
International Journal of Climatology, p. 

MONTEIRO, C.A.F. A Dinâmica 
climática e as chuvas do estado de São 
Paulo: estudo geográfico em forma de 

as.São Paulo: IG/USP, 1973.
PETERSON, T. C. et al.  Report on the 
activities of the working group on climate 
change detection and related rapporteurs: 

2001.  Geneve: International Council 
for Science; Intergovernmental 
Oceanographic Commission; World 
Meteorological Organization, 2001.  
(ICPO Publication Series, 48).
RAHIMZADEH, F.; ASGARI, A.; 
FATTAHI, E. Variability of extreme 
temperature and precipitation in Iran 
during recent decades. , v. 343, n. August 

343, 2009.
SHARMA, D.; BABEL, M. S. Trends in 
extreme rainfall and temperature indices in 
the western Thailand. International Journal 

n/a, 2013.
STEPHENSON, T. S.; VINCENT, L. A.; 
ALLEN, T.; et al. Changes in extreme 
temperature and precipitation in the 

-2010. International 
Journal of Climatology, n. November 

: CNPQ (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 

2012 2013

Agosto nas estações climatológicas (2003 a 2013)

Estação 
INMET/
UFSCar

Estação 
CCEAM
A/USP

57



Climatologia Aplicada ao Meio Ambiente

A DINÂMICA DOS SISTEMAS ATMOFÉRICOS NO VERÃO 2013-2014 
NO ESTADO DE SÃO PAULO E SUA REPRESENTAÇAO EM SÃO 

CARLOS 
 

Bruno César dos Santos; Francisco Vecchia;  
Universidade de São Paulo;  

 
 
 

 

1. Introdução 
 
Recentemente presenciamos um 

verão atípico (quente e seco), que 
ocasionam diversos problemas ambientais 
devido à ausência de chuvas, intervindo em 
questões importantes para sociedade e a 
economia do país como: questão hídrica, 
quedas de produção agrícola, geração de 
energia, entre outros. A crise do Sistema 
Cantareira responsável pelo abastecimento 
de água para região metropolitana de São 
Paulo é o grande exemplo desse recente 
evento. O Brasil por possuir grande 
extensão territorial contempla regimes 
diferenciados de temperatura e precipitação 
que ocorrem de norte a sul do país 
sazonalmente. 

O verão brasileiro é caracterizado 
como um clima de estação quente e úmida, e 
com chuvas bem distribuídas e do tipo 
convectiva, resultantes da organização 
sinótica dos sistemas atmosféricos 
produtores do tempo que define o clima de 
cada região geográfica (WOLLMANN; 
SARTORI, 2009); (BORSATO; 
MENDONÇA, 2013). Portanto é nesta 
estação quente que prevalecem as chuvas, 
exercendo um papel importante sobre as 
plantas, animais e para vida humana, como 
fonte de energia e alimentos (CUNHA, 
1997).  

Atentando para isso, a região do 
Sudeste sofre influencias de alguns sistemas 
atmosféricos que são fundamentais na sua 
dinâmica e na sucessão dos tipos de tempo 
no seu espaço geográfico. Essas condições 
geográficas implicam nas configurações dos 
sistemas atmosféricos predominantes, como 
no domínio de massas de ar ou pela 
passagem de frentes produtoras de chuvas 

que ocorrem ao longo das estações 
primavera/verão (NERY, 2005); 
(WOLLMANN; SARTORI, 2009). 

Monteiro (1973) ao estudar “A 
Dinâmica Climática e as Chuvas no Estado 
de São Paulo”, demonstrou a necessidade de 
a climatologia recorrer à dinâmica 
atmosférica, sem a interpretação de fatos 
isolados, mas com uma combinação diária e 
simultânea dos diferentes elementos do 
clima e no seu ritmo de sucessão habitual, 
que possibilita a compreensão da gênese dos 
fenômenos atmosféricos que define o clima 
de uma região. (BARROS; ZAVATTINI, 
2009).  

Desta forma, torna-se de suma 
importância estudar a representação 
dinâmica atmosférica do verão atípico 
2013/2014, de maneira a alcançar resultados 
representativos da realidade do espaço 
geográfico delimitado. O objetivo geral da 
pesquisa é descrever e caracterizar a 
dinâmica dos sistemas atmosféricos e sua 
sucessão dos tipos de tempo, e sua variação 
dentro dos padrões habituais atmosféricos, 
por meio da metodologia da analise rítmica 
de Monteiro (1971). E como objetivos 
específicos, verificar com base no padrão 
estabelecido qual foi o grau, sobretudo, nos 
extremos de temperatura e precipitação que 
mais ocasionaram repercussões diretamente 
ao município de São Carlos-SP.  
 
 
 

2. Metodologia 
 
Para o desenvolvimento da pesquisa 

adotou-se a fundamentação teórica sobre a 
dinâmica atmosférica zonal e regional para o 
estado de São Paulo estudado pela 
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perspectiva da Climatologia Geográfica. A 
base metodológica usada será o conceito da 
dinâmica do clima por Sorre (1951), estudos 
das massas de ar e tipos de tempo proposto 
por Pédelaborde (1970), análise rítmica 
(MONTEIRO, 1971) (BORSATO, 2006) e 
comparação dos índices pluviométricos das 
normais climatológicas do Brasil 1961-1990 
(INMET), com os índices do período 
estudado para caracterização do seu padrão 
climatológico.  

Com a necessidade da climatologia 
dinâmica em buscar novos conceitos do 
estudo do clima, surge uma nova postura no 
que diz a respeito à dinâmica atmosférica. O 
clima passa a ser analisado como os estados 
atmosféricos em sua totalidade e não apenas 
por médias, pois a análise clássica 
impossibilitava que algum evento 
atmosférico possa ser identificado por estar 
mascarado pelas médias (SORRE 1951). 
Desta maneira foi permitido visualizar e 
classificar os tipos de tempo, a noção de 
ritmo e sucessão habitual dos estados 
atmosféricos de um determinado lugar. Sob 
esse conceito sorreano, os autores 
Pédelaborde (1970) e Monteiro (1971) 
desenvolveram novas formas de abordagem 
na climatologia dinâmica: método sintético 
das massas de ar e dos tipos de tempo, seu 
ritmo e duração, permitindo explicar a 
sucessão dos tipos de tempo, e a gênese dos 
sistemas atmosféricos dentro de uma escala 
diária.  

Para a realização da analise rítmica 
na prática, Zavattini (2005) propõem a 
criação de uma “bula”, em que 
primeiramente deve obter a espacialização 
temporal dos dados numa escala temporal 
no mínimo diária, para enxergar a 
transformação cronológica dos estados 
atmosféricos e sua continua duração, 
dependendo do objeto de estudo, ou da 
escala de tempo, chegando ao ritmo 
climático. E também é necessário realizar e 
classificar os tipos de tempo atuantes para 
cada dia do período, a partir da variação dos 
atributos que compõem o clima, mensurados 
em um gráfico, procedendo-se a análise 

rítmica com a integração com os demais 
gráficos. 

Diante destes conceitos foram 
coletados dados diários dos elementos 
climatológicos: pressão atmosférica (mb), 
temperatura do ar (ºC), umidade relativa 
(%), precipitação (mm) e direção dos ventos 
da estação convencional do Centro de 
Ciências da Engenharia Aplicadas ao Meio 
Ambiente (CCEAMA) , do verão 
(out/nov/dez/jan/fev/mar) de 2013/2014. 
Além dos dados serão utilizadas duas 
ferramentas fundamentais como auxilio; as 
cartas sinóticas da Marinha do Brasil e do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), e as imagens de satélites GOES 13 
do período de outubro – 2013 a março - 
2014, de forma a contribuir na averiguação 
correta ao identificar e definir o tipo de 
tempo dos sistemas atmosféricos atuantes 
sobre a região, e assim proceder-se-á análise 
rítmica.  

Após a coleta dos dados, serão 
elaborados tabelas e gráficos mensais 
(outubro-2013 a março-2014) de cada 
elemento meteorológico por meio do 
software Microsoft Office Excel, com o 
intuito de facilitar a visualização do ritmo 
climático. 

Com a posse dos dados e gráficos 
será feita analise rítmica (MONTEIRO, 
1971) e analise dos sistemas atmosféricos 
(PEDELABORDE, 1970) com o propósito 
de se chegar à gênese dos fenômenos 
atmosféricos, e assim identificar as 
anomalias climáticas, e se o ritmo se 
manteve dentro dos padrões habituais. E por 
último a caracterização do período, através 
do regime pluviométrico e da comparação 
dar Normais Climatológicas do Brasil 1960-
1990 (Instituto Nacional de Meteorologia - 
INMET) para área de estudo, chegando 
finalmente a caracterização do verão 
2013/2014. E em última etapa, serão 
relacionadas às repercussões dos impactos 
que possivelmente o verão possa ter gerado 
como: investigação de seca de rios in loco, 
volume dos rios que visivelmente estão 
reduzidos em relação há outros anos, 
impactos e mudança no regimento de 
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abastecimento de água nas cidades, entre 
outros, na região do município.    

 
 

3. Resultados e discussões 
 
Os resultados preliminares obtidos 

através da coleta e comparação de dados 
possibilitam identificar que o regime 
pluviométrico do verão do período de 
Outubro-Novembro-Dezembro/2013 e 
Janeiro-Fevereiro-Março/2014 foi 
extremamente abaixo da Normal 
Climatológica do Brasil de São Carlos, com 
exceção aos meses de outubro e novembro.  

Na tabela 1 pode ser verificado a 
média do total pluviométrico mensal de São 
Carlos, e os índices pluviométricos desse 
verão da estação convencional do 
CCEAMA.  
 

 
Tabela 1. Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990 - 

INMET e Estação Convencional - CCEAMA - Precipitação 
Acumulada Mensal (mm) – São Carlos-SP. 

 

 
Entretanto, quando comparados os 

dados em sua somatória total dos seis meses, 
a média total do período para a cidade de 
São Carlos segundo os dados das Normais 
Climatológicas, é de 1235,2 milímetros, 
sendo esse o padrão médio do total de 
precipitação do verão para o município. Para 
análise da soma do total pluviométrico do 
verão de 2013-2014 da estação 
convencional do CCEAMA é obtido 
exatamente 913,5 milímetros mostrando que 
o verão teve de um regime pluviométrico de 
321,7 milímetros abaixo da média se 

comparado aos dados das Normais 
Climatológicas do Brasil. 

 
  

4. Conclusões 
 
Apesar dos resultados ainda serem 

preliminares, diversos fatores ainda 
precisam ser averiguados. Mas quando 
comparado os índices pluviométricos do 
período de outubro/2013 a março/2014 com 
os índices das Normais Climatológicas 
(INMET) para a cidade de São Carlos, nota-
se que base quantitativa do regime 
pluviométrico nesse verão foi abaixo do seu 
padrão. Portanto, o potencial da 
metodologia aplicada no trabalho vai dar 
representatividade total da dinâmica desse 
verão 2013/2014 e quais foram os sistemas 
atmosféricos que atuaram e proporcionaram 
para que seu comportamento ocorresse fora 
dos padrões.    
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2013 

JAN/ 
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CCEAMA 

178,7 
(mm) 
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(mm) 
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(mm) 
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(mm) 

158 
(mm) 

142,8 
(mm) 
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1. Introdução 
 

As preocupações com as condições 
climáticas e melhoria da qualidade de vida 
da população urbana levaram vários 
estudiosos a realizarem pesquisas sobre essa 
temática (OKE, 1987; ALCOFORADO; 
ANDRADE, 2006). Dentre os efeitos da 
urbanização o fenômeno da ilha de calor 
urbana (ICU) é o mais bem documentado 
exemplo de modificação climática 
involuntária (OKE, 1987; MONTÁVEZ; 
RODRÍGUEZ; JIMÉNEZ, 2000; 
ALCOFORADO; ANDRADE, 2006). 

Com o objetivo de aprofundar os 
estudos de ilhas de calor em Lisboa, foi 
instalada, em 2004, uma rede de 
mesoescala. Os aparelhos instalados são do 
tipo Geminy data loggers (modelo TinyTag 
Plus), estão fixados em postes de candeeiros 
de iluminação pública, cerca de 3,5m acima 
do solo. Os locais de medição são abertos, 
de forma a evitar a influência 
microclimática de edifícios ou árvores 
próximas (OKE 2006). Essa rede de 
mesoescala é mantida pelo grupo de 
pesquisa CliMA, do Centro de Estudos 
Geográficos da Universidade de Lisboa. 

Em posse dos primeiros dados de 
séries  temporais, (ALCOFORADO et al., 
2005) observaram que a ilha de calor é mais 
frequente de noite que de dia. De noite, 
ocorre tanto com situações de calma 
atmosférica, como em situação de vento 
fraco a moderado, tanto de verão como no 
inverno. De dia alternam situações de ilha 
de calor, com “ilhas de frescura” 
(ALCOFORADO ET AL., 2005; 
ALCOFORADO; ANDRADE, 2006).  
Estudo realizado por (ALCOFORADO; 
ANDRADE, 2006) constatou que, em 
Lisboa, a  ilha de calor urbana pode variar 
de 0.5°C a 4°C. (ALCOFORADO et al., 

2007) com dados de 678 dias, da rede de 
mesoescala, observaram ilhas de calor, 
sobretudo noturna, de 2°C de intensidade 
mediana. Atualmente a rede possui, 
aproximadamente, 31000 dados horários. 

Dessa maneira, o objetivo desta 
pesquisa foi analisar a evolução temporal da 
ICU em Lisboa - Portugal, durante o período 
de 2004 a 2011. 

 
2. Materiais e métodos 
 

Dada a inexistência de um critério 
universal para o cálculo da intensidade da 
ICU (OKE 2006), e de acordo com Andrade 
(2003), considerou-se que existia uma ICU 
em Lisboa sempre que a temperatura nos 
locais centrais (Bairro alto, Restauradores e 
Saldanha) era superior à temperatura dos 
locais periféricos (Monsanto e Carnide). A 
intensidade da ICU foi calculada como a 
diferença, num determinado momento, entre 
o local central de maior temperatura e o 
local periférico de menor temperatura 
(equação 1). 

 
                       (1) 

 
Em que    corresponde a 

temperatura do ar dos locais centrais, e    a 
temperatura dos locais periféricos. 

 
3. Resultados e Discussões 
 

Considerando a totalidade do 
período estudado, a ICU apresenta uma 
distribuição normal (Figura 2a), com valor 
médio e mediano de 1.92°C, o percentil 25 
de 1.5°C e o percentil 75 de 2.3°C, com 
valor máximo de 6.1°C (Figura 1b).   
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Figura 1 - Histograma com distribuição normal (a) e boxplot da ICU (b). 

 
Dentre os locais de medição, 

Restauradores foi o mais quente, durante o 
dia com 64.9% dos registros horários  e 
durante a noite com 79.6%, seguido por 
Saldanha 14.4% e 13.8%, respectivamente. 
Enquanto o local mais fresco foi Monsanto, 

sendo que no período diurno teve frequência 
de 44.1%, e no período noturno obteve 
frequência muito elevada (92.8%), seguido 
por carnide com 39.5% e 6.9%, conforme 
tabela 1, resultados semelhantes aos 
apresentados por Alcoforado et al., (2007). 

 
Tabela 1 - Frequência (%) em que os locais de coleta foram os mais quentes e mais frios durante o dia e durante 

a noite. 

Locais de coleta 
Dia Noite 

 +Quente +Frio  +Quente +Frio 
Restauradores 64.9 0.1 79.6 0.1 

Bairro alto 4.4 15.1 3 0.2 
Saldanha 14.4 1.2 13.8 0 
Carnide 10 39.5 1.4 6.9 

Monsanto 6.3 44.1 2.3 92.8 

 
Em Lisboa, o conjunto de dados das 

ICUs apresenta maiores intensidades no 
verão (Figura 2a), e menores no inverno. 
Isso é preocupante, pois no verão, em 
virtude das altas temperaturas, o stress de 
calor pode ser intensificado e colocar em 
perigo a saúde das pessoas (TAN et al., 
2010; SHAHMOHAMADI et al., 2011; 
TOMLINSON et al., 2011), além disso, há 
aumento no consumo de energia. 

As ilhas urbanas de calor 
apresentaram aumento gradativo a partir das 

10 horas (Figura 2b), os maiores valores 
ocorreram às 20 e 21 horas, com diminuição 
da intensidade às 7:00 horas.  

Na figura 3 nota-se que a ICU média 
tem maiores intensidades no período 
noturno e durante os meses de junho, julho e 
agosto (verão). Enquanto que no período das 
9 às 14 horas foram observadas as menores 
intensidades das ICUs.  Além disso, 
apresenta forma tentacular, que se estende 
das 14 às 19 horas.  
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Figura 2 - Blox plots mensais da intensidade da ICU (a), blox plots horários da intensidade da ICU (b).  

 

 
Figura 3. Intensidade média mensal e horária da ICU. 

 
Existe uma relação da velocidade do 

vento com a ICU (OKE, 1987; 
CAMILLONI; BARRUCAND, 2011). As 
figuras 4a, e 4b ilustram essas relações. 
Nota-se que a intensidade da ICU tende a 
diminuir com o aumento da velocidade do 
vento, entretanto, conforme aferido por 
Alcoforado et al. (2007) ao contrário das 
regras que se aplicam a diversas cidades, as 
maiores frequências de ICU, em Lisboa, não 
ocorrem em situação de calma atmosférica. 

Ocorrem com ventos de 2 a 4 m/s (32.6%) e 
de 4 a 6 m/s (29.4%) (Figura 4b). Porém, 
ventos com forte velocidade impedem o 
desenvolvimento de ICU (CAMILLONI; 
BARRUCAND, 2011). Ventos com 6 e 7 
m/s são valores críticos para a existência da 
máxima intensidade da ICU em Seul - 
Coréia do Sul e Salamanca - Espanha (KIM; 
BAIK, 2002). Em Lisboa, observa-se que a 
partir de 8 m/s não se verifica ilhas urbanas 
de calor maiores que 4°C  (Figura 4a).  

 

 
Figura 4 - Associação da intensidade da ICU com a velocidade do vento (a) e frequência da ICU em relação aos  

intervalos de velocidade do vento (b). 
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4. Conclusões 
 

Na rede de mesoescala, 
Restauradores foi o local mais quente, com 
64.9% de ocorrência durnte o dia e 79.6% 
durante a noite. Em relação às ICUs, estas 
apresentaram maiores intensidades no verão 
e menores no inverno. A média da ICU foi 
de 1.9°C. A ICU máxima verificada foi de 
6.1°C à noite e de 5.7°C durante o dia. No 
período compreendido entre as 20 e as 21 
horas, ocorreram o maior número de 
observações de ilhas de calor urbanas. Em 
Lisboa, as maiores frequências de ICU 
ocorreram com ventos de 2 a 4 m/s e de 4 a 
6 m/s, o que difere do padrão de calma 
atmosférica definido por Oke (1987).  
 
Agradecimentos 
 
Agradecemos a bolsa de estágio de pesquisa 
fornecida a Elis Dener Lima Alves pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) processo n° 
2012/20598-5.  
 
5. Referências Bibliográficas 
 
ALCOFORADO, M.-J.; ANDRADE, H. 
Nocturnal urban heat island in Lisbon 
(Portugal): main features and modelling 
attempts. Theoretical and Applied 
Climatology, v. 84, n. 1-3, p. 151–159, 
2006. 
 
ALCOFORADO, M.-J.; ANDRADE, H.; 
LOPES, A.; OLIVEIRA, S. A ilha de calor 
em Lisboa. Aquisição de dados e primeiros 
resultados estatísticos para aplicação ao 
ordenamento urbano. Geophilia - o sentir e 
os sentidos da Geografia Homenagem a 
Jorge Gaspar. p.593–612, 2007. 
 
ALCOFORADO, M.-J.; LOPES, A.; 
ANDRADE, H.; VASCONCELOS, J. 
Orientações climáticas para o 
ordenamento em Lisboa. Relatório ed. 
Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 
2005. 
 

CAMILLONI, I.; BARRUCAND, M. 
Temporal variability of the Buenos Aires, 
Argentina, urban heat island. Theoretical 
and Applied Climatology, v. 107, n. 1-2, p. 
47–58, 2011. 
 
KIM, Y.-H.; BAIK, J.-J. Maximum Urban 
Heat Island Intensity in Seoul. Journal of 
Applied Meteorology, v. 41, n. 6, p. 651–
659, 2002. 
 
LANDSBERG, H. E. The Urban Climate. 
Academic Press, 1981. 
 
MONTÁVEZ, J. P.; RODRÍGUEZ, A.; 
JIMÉNEZ, J. I. A study of the urban heat 
island of Granada. International Journal of 
Climatology, v. 20, n. 8, p. 899–911, 2000. 
 
OKE, T. R. City size and the urban heat 
island. Atmospheric Environment (1967), 
v. 7, n. 8, p. 769–779, 1973. 
 
OKE, T. R. Boundary layer climates. 2nd 
ed. Routledge, 1987. 
 
OKE, T. R. Initial guidance to obtain 
representative meteorological 
observations at urban sites. Geneva: IOM 
Report No.81, WMO/TD. No. 1250, 2006. 
SHAHMOHAMADI, P.; CHE-ANI, A. I.; 
ETESSAM, I.; MAULUD, K. N. A.; 
TAWIL, N. M. Healthy Environment : The 
Need to Mitigate Urban Heat Island Effects 
on Human Health. Procedia Engineering, 
v. 20, p. 61–70, 2011. 
 
TAN, J.; ZHENG, Y.; TANG, X.; et al. The 
urban heat island and its impact on heat 
waves and human health in Shanghai. 
International journal of biometeorology, 
v. 54, n. 1, p. 75–84, 2010. 
 
TOMLINSON, C. J.; CHAPMAN, L.; 
THORNES, J. E.; BAKER, C. J. Including 
the urban heat island in spatial heat health 
risk assessment strategies: a case study for 
Birmingham, UK. International journal of 
health geographics, v. 10, n. 1, p. 42, 2011. 
BioMed Central Ltd.  

65



Climatologia Aplicada ao Meio Ambiente

COMPARAÇÃO DA TEMPERATURA RADIATIVA EM EPISÓDIO 
CLIMÁTICO DE OUTONO: EXPERIMENTOS NA USP SÃO CARLOS. 

 
Gustavo Zen de Figueiredo NEVES¹; Ricardo Augusto FELÍCIO² 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental - Escola de 
Engenharia de São Carlos/USP, gustavozen@outlook.com¹ 

Prof. Dr. Climatologia – Departamento de Geografia - Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas/USP, ricaftnt@yandex.com² 

 

1. Introdução 
 Segundo MACHADO (2009, p. 

130), para um indivíduo que se desloca 
pelos espaços livres de uma cidade, há um 
fluxo radiativo emitido pelas superfícies 
incidindo sobre ele e que constituem uma 
variedade de materiais, como asfalto, 
concreto, tijolos e do próprio ritmo das 
atividades da população em vias de grande 
circulação. 

A observação direta dos fluxos 
radiativos emitidos das cidades não é objeto 
de muitos estudos no Brasil. É no cenário 
urbano, em escala microclimática, que o 
presente trabalho visa comparar o fluxo 
radiativo em ondas longas, em dias distintos, 
por meio de um episódio climático 
representativo dos tipos de tempo nos 
espaços livres do campus universitário da 
Universidade de São Paulo, na cidade de 
São Carlos-SP. 
 
2. Metodologia 

Utilizamos um termômetro digital 
infravermelho fixado em um tripé de 
alumínio a 1,30m, em uma cota 
correspondente a altura média dos 
indivíduos que transitam pelos espaços 
livres, com a tomada manual dos setores 
cardeais e colaterais (N, NE, L, SE, S, SO, 
O e NO), em uma linha contínua de 
observações para as inclinações de -10º, 0º, 
10º, 25º e 35º. As medidas horárias 
ocorreram às 14h em dias distintos (Figura 
1). Os dados observados pelo termômetro 
infravermelho foram anotados em uma 
planilha de campo, digitados e organizados 
no programa Excel. Foi elaborado um 
inventário do local com a descrição dos 
elementos urbanos ao redor do sensor, além 
de registros fotográficos dos setores de 
visada por meio de uma câmera digital, 

realizada pelo operador. Para a interpretação 
e reconhecimento dos sistemas atmosféricos 
atuantes na região, foram adquiridas as 
imagens do Satélite GOES-13, 
disponibilizados pelo CPTEC-INPE, às 14h, 
referentes aos dias de experimentos. 

Figura 1: (1): Esquema dos ângulos de visada; (2): 
Posições cardeais e colaterais; (A): Termômetro digital 
infravermelho; (B): Tripé de alumínio. 
 
 
3. Resultados e discussões 
 Os experimentos foram realizados 
nos dias 15 e 16 de agosto de 2013, às 14h, 
nas proximidades dos Departamentos de 
Engenharia de Materiais e Engenharia 
Elétrica do campus da USP São Carlos. O 
entorno foi caracterizado pelos elementos a 
seguir. Ao Norte (N), edificação superior a 
dois pavimentos com paredes de tijolo a 
vista; massa arbórea; asfalto de 
paralelepípedo nas cores branco e amarelo 
(faixa de pedestres) e calçada de concreto 
escuro. A Leste (L), edificação com um 
pavimento de paredes brancas e verdes; 
massa arbórea de grande porte; jardim com 
gramado ralo e seco; muro de tijolo e 
concreto de cor cinza claro; calçada de 
concreto escuro. Ao Sul (S), massa arbórea 
de grande porte; edificação com um 
pavimento com fachada de vidro 
transparente; asfalto e calçada de concreto 
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escuro. A Oeste (O), edificação com dois 
pavimentos com paredes de tijolos a vista de 
cor bege; calçada de concreto escuro e 
asfalto. 
 No dia 15 de agosto, os valores 
termais obtidos para o dia a angulação -10º 
apresentaram amplitudes acima de 10,0ºC 
entre os setores cardeais. Ao Norte, a 
temperatura da calçada de concreto escuro 
foi de 38,5ºC; o asfalto de paralelepípedo 
(granito e cimento) obteve 35,0ºC. No setor 
S, sombreado pela massa arbórea, os valores 
foram de 25,5ºC e 28,8ºC, respectivamente. 
Para a angulação 0º, o setor L, de gramado 
seco e muro cinza claro, apresentaram 
temperaturas mais elevadas com 39,1ºC e 
47,5ºC, respectivamente. O setor O revelou 
valor termal modesto, comparado com os 
anteriores, de 23,0ºC.  
 Nas angulações 10º e 25º, as 
temperaturas foram mais elevadas na 
fachada NE/E/SE. Na face oposta a 
sombreada (SO/O/NO) os valores 
atenuaram-se em até 7,0ºC. O ângulo 35º 
apresentou temperaturas positivas nos 
setores NE/E/SE/S e O, com valores de 
11,5ºC, 22,7ºC, 19,4ºC, 17,8ºC e 20,8ºC, 
respectivamente. 
 Para efeitos comparativos entre a 
variabilidade termal dos elementos urbanos, 
realizamos o experimento no mesmo local e 
horário no dia 16 de agosto de 2013. 
 Notou-se que no dia seguinte os 
valores termais foram superiores ao dia 
anterior para todas as angulações e em 
alguns setores cardeais e colaterais. Para a 
angulação -10º, nos setores N/NO/SE e NO, 
as temperaturas variaram de 34,0ºC até 
46,0ºC. Para o ângulo 0º destacam-se os 
valores NO/E com temperaturas de 45,4ºC e 
52,9ºC, respectivamente. O efeito do 
sombreamento das massas edificadas e 
arbóreas, os setores SO/O/NE apresentaram 
valores reduzidos de 29,7ºC, 25,0ºC e 
29,3ºC. 
 A variação das temperaturas em 
comparação ao dia anterior foi mais 
evidente para os ângulos 10º, 25º e 35º. Para 

os ângulos 10º e 25º os valores foram 
substancialmente mais elevados na fachada 
dos edifícios e copa das árvores. Em alguns 
setores como N/S, os registros termais 
revelaram temperaturas positivas para o dia 
16, e no dia anterior os valores foram 
negativos. Para a angulação 35º, a amplitude 
térmica comparativa foi superior a 7,0ºC em 
todos os setores. 
 A Figura 2 apresenta os gráficos de 
temperatura comparativos entre os dias 15 e 
16 de agosto de 2013. Os registros 
fotográficos correspondem aos setores 
cardeais do local estudado no campus 
universitário. 
 Para a representação do episódio 
climático dos experimentos realizados 
apresentamos na Figura 3 (pág. 4) os 
gráficos de radiação solar (W.m-2), 
temperatura (ºC), precipitação (mm), a 
classificação dos sistemas atmosféricos e as 
fases fronto genéticas das massas de ar entre 
os dias 14 e 17 de agosto de 2013, com 
destaque para as cores em vermelho dos dias 
correspondentes aos experimentos. 
 O dia 13 de agosto de 2013 é 
marcado pela entrada da Frente Polar 
Atlântica (fPA) substituindo a massa 
tropicalizada ocasionando nebulosidade e 
precipitação de 2mm.  

No dia 15 de agosto, o sistema 
frontal avança a Nordeste do Estado de São 
Paulo, deslocado pela Massa Polar Atlântica 
(mPA). A presença deste sistema polar 
apresenta estabilidade atmosférica com 
ausência de nebulosidade e calmaria do 
regime de ventos em escala microclimática. 
Os valores máximos e mínimos de 
temperatura, no referido dia, registram 
17,0ºC e 4,0º, respectivamente.  
 Nos dias 16 e 17 de agosto, a massa 
polar se tropicaliza e os valores termais 
mínimos (noturno) são superiores a 10,0º, e 
os máximos (diurno), aproximam-se dos 
28,0ºC. Com a ausência de nuvens no céu, 
os registros de radiação solar alcançam 
valores máximos diários. Não há registros 
de precipitação nos dias supracitados. 
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Figura 2: Representação comparativa dos experimentos realizados entre os dias 15 e 16 de agosto de 2013. Fonte: Acervo 
pessoal.  

 
 

4. Conclusões 
O conjunto de elementos edificados, 

arbóreos e os espaços livres para passeio e 
vias de circulação de veículos retratam os 
ambientes urbanos formais que se integram 
à cidade de São Carlos.  

Para os experimentos realizados nos 
dias 15 e 16 de agosto, as temperaturas 
positivas para as faces N/NE/S/SO e NO nos 
ângulos 25º e 35º, devem-se a 
movimentação dos galhos das árvores, 
fazendo com que as leituras dos alvos 
fossem imprecisas e, possivelmente, pelo  

 
 

diâmetro de leitura do sensor aumentar à 
medida que a distância do alvo também 
fosse maior, dentro do ângulo sólido 
estabelecido. 
 Destaca-se a atuação da mPA em 
condição pós-frontal, na fase de domínio no 
dia 15 de agosto e de transição no dia 
seguinte. Notou-se que as temperaturas do 
dia 16 de agosto foram superiores, 
sobretudo nas angulações de 10º, 25º e 35º. 
A passagem da massa de ar polar sobre a 
região de São Carlos, nos dias supracitados, 
impõe as condições iniciais do clima, com 
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condições de estabilidade atmosférica, 
baixas temperaturas e aumento da umidade 
relativa do ar. 
 

Figura 3: Representação gráfica de alguns elementos 
meteorológicos para os dias 15 e 16 de agosto de 
2013. Fonte: INMET (2013).  

 
Este trabalho fez parte dos resultados 

do mestrado no Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Engenharia Ambiental, do 
Núcleo de Climatologia Aplicado ao Meio 
Ambiente, da EESC/USP, cujo conteúdo faz 
parte de uma pesquisa mais ampla, 
coordenada pelo Laboratório QUAPÁ - 
Quadro do Paisagismo no Brasil, da 
FAU/USP, que analisa a forma urbana, os 
sistemas de espaços livres e seus agentes 
produtores. 
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1. Introdução 

O presente artigo procura mostrar de 
forma experimental a influência da radiação 
solar global no ambiente interno, a partir dos 
dados de temperatura interna do ar ou de 
bulbo seco (TBS), e das temperaturas 
superficiais internas do teto, das paredes e do 
piso, em duas células de teste com sistemas 
de cobertura distintos, comparando-se os 
desempenhos térmicos em relação a uma 
situação de calor e outra de domínio da 
massa Polar Atlântica (mPa). Esta 
investigação foi realizada com base nas 
abordagens espaciais e temporais da 
climatologia dinâmica, a partir do regime 
climático da cidade de Itirapina-SP, 
analisado na forma de episódios 
representativos de acordo com a adaptação 
de Vecchia (1997) da definição de Tipos de 
Tempo de Monteiro (1969), e posterior 
determinação de dois dias típicos 
experimentais. Os dados das principais 
variáveis climáticas foram fornecidos por 
uma estação meteorológica automática e as 
temperaturas no interior das células de teste 
foram coletadas por meio de termopares 
instalados nas superfícies dos tetos, pisos, 
paredes e pendentes no interior do ambiente. 
Os resultados levaram à conclusão de que a 
radiação solar global é a grande responsável, 
principalmente, pelas flutuações de 
temperatura e suas repercussões sobre 
ambientes internos. Além disso, a cobertura 
verde teve uma distribuição espacial das 
temperaturas mais homogênea para os dois 
dias típicos experimentais, comparada à 
célula com telhado cerâmico, ou seja, sem 
grandes variações ao longo do dia. No 
entanto, é importante reconhecer que a 

análise térmica é apenas uma das variáveis 
necessárias para um projeto de construção 
adaptado ao local de implantação. 
 
2. Metodologia 

Neste trabalho as séries de dados de 
temperaturas foram coletadas por meio de 
termopares, instalados em locais pré-
determinados em duas células de teste 
semelhantes, uma com cobertura verde e 
outra com telhado cerâmico sobre 
madeiramento e laje de concreto, construído 
de maneira convencional. Os dados das 
principais variáveis climáticas para os dias 
típicos experimentais foram coletados pela 
estação meteorológica automática do Centro 
de Ciências da Engenharia Aplicadas ao 
Meio Ambiente (CCEAMA), da Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC-USP). 
 
2.1. Localização e caracterização das 
células de teste e estação automática 

O trabalho foi desenvolvido no 
canteiro experimental da Estação 
Climatológica do CCEAMA-USP, na cidade 
de Itirapina (SP), entre as coordenadas 
geográficas 22º01’22’’/22º10’13’’ S e 
43º57’38’’/ 47º53’57’’W, altitude 733 m. 

Nesta pesquisa foram selecionadas 
duas células de teste do canteiro 
experimental: a célula de teste com cobertura 
verde, com laje de concreto, inclinada (23%), 
com pé-direito máximo de 2,86 m e mínimo 
de 2,54 m. Já a segunda célula possui telhado 
cerâmico de uma água (26% de inclinação) 
sobre madeiramento apoiado em laje plana 
de concreto, com pé-direito de 2,40 m. Estas 
unidades experimentais são construções em 
alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, sobre 
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radier de concreto armado, diferenciando 
apenas o sistema de cobertura. As dimensões 
internas são 2,00 m x 2,50 m, com uma porta 
de madeira padrão voltada para fachada 
Leste e uma janela de madeira com 
orientação Norte. 

A cobertura verde é composta pela 
grama-batatais (Paspalum notatum), um 
substrato com terra vegetal, o geocomposto 
MacDrain 2L para drenagem do substrato 
(parceria com a empresa Maccaferri do 
Brasil Ltda) e a camada de 
impermeabilização da laje de resina 
poliuretana derivada de óleo de mamona 
(Ricinus communis), comercializada pela 
Cequil - Central Ind. Des. Polímeros Ltda. A 
cobertura verde foi projetada para ter um 
peso próprio equivalente ao peso de um 
sistema de telhado convencional com 
estrutura de madeira e telhas cerâmicas 
(CARDOSO; VECCHIA, 2013). Para 
drenagem da água da cobertura verde foram 
colocados dois tubos de PVC de 3'' na 
platibanda mais baixa, próximos às 
extremidades da cobertura.  
 
2.2. Descrição dos termopares e da estação 
automática  

Os dados de TSI e TBS das células de 
teste foram coletados por meio de termopares 
tipo T de cobre-constantan, 2x24 AWG, com 
medições em intervalos de 30 minutos, 
registrados e armazenados por um datalogger 
CR10X. Todas as medições nas células de 
teste foram realizadas com as portas e janelas 
fechadas para verificação das temperaturas, 
sem a influência do fluxo de ar nos registros 
coletados. Para a coleta e armazenamento de 
dados das variáveis climáticas foram 
utilizados os equipamentos da estação 
meteorológica automática da empresa 
Campbell Scientific Inc.  
 
2.3. Instalação dos sensores de 
temperatura 

Para avaliar a temperatura interna do 
ar (TBS) os termopares foram instalados 
como pendentes no centro das células, a 1,70 
m do piso. Para registrar as temperaturas 

superficiais das envolventes, os sensores 
foram posicionados no centro geométrico 
dos planos dos pisos e tetos, e nos eixos 
centrais de cada parede, também a     1,70 m 
do piso, de acordo com as Figura 1.  

 

 
Figura 1 - Corte esquemático da cobertura verde - 

Sensores de TBS eTSI (parede Leste e Oeste). Fonte: 
Arquivo pessoal da autora. 

 
Em cada célula de teste foram 

instalados seis sensores para aquisição de 
dados de TSI colocados em pequenos furos 
nas superfícies e cobertos com pasta térmica, 
e um sensor para TBS, com abrigo feito de 
tubo de PVC, com aplicação de uma manta 
metalizada (foil) para melhor isolamento do 
termopar.  

 
2.4. Análise climática da série de dados 

Os dados coletados são referentes ao 
período de janeiro a abril de 2013. Desse 
período foi selecionado o episódio climático 
registrado no mês de março e também foram 
extraídos dois dias típicos experimentais, um 
para as condições típicas de calor, e outro 
para condições de domínio da massa polar 
Atlântica (mPa), para comparação e 
verificação da influência da radiação solar 
global no interior dos ambientes.  

 
3. Resultados e discussões 

O dia 4 de março (dia juliano 63) foi 
tomado como dia representativo 
experimental para situação de calor na 
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análise de desempenho térmico entre a 
cobertura verde e o telhado cerâmico, devido 
a sua característica de notável calor, 
superando o valor de 27 °C, que corresponde 
a média das máximas obtida das Normais 
Climatológicas (1992) para a região São 
Carlos. A amplitude térmica registrada nesse 
dia foi 14 °C, com uma temperatura mínima 
de 18 °C e máxima de 32 °C. O dia foi de 
céu limpo, com valor da radiação solar 
global atingindo 779 W/m². Para o dia típico 
experimental de domínio da mPa foi 
escolhido 19 de março (dia juliano 78), pois 
apresentou menor valor de radiação solar 
global (256,5 W/m²), menor valor para 
temperatura externa do ar (20,5 °C), aumento 
da umidade relativa, alta nebulosidade, mas 
sem precipitação.  

Para a célula de teste com cobertura 
verde foram elaborados os gráficos das 
Figuras 2a e 2b a seguir: 

 

 
Figura 2a – Gráfico para comparações entre TSI e TBS da 

cobertura verde - dia 04/03/2013. Fonte: Arquivo pessoal da 
autora.  

 
Figura 2b – Gráfico para comparações entre TSI e TBS 

da cobertura verde - dia 19/03/2013. Fonte: Arquivo pessoal 
da autora. 

 
Analisando os dados de temperaturas 

máximas para o dia 04/03/2013 na cobertura 
verde, as paredes norte e oeste apresentaram 
os maiores valores (30,5 °C), seguidos da 
parede leste e do sensor de bulbo seco       
(30 °C). Já o sensor instalado na superfície 
voltada ao sul registrou o menor valor entre 
todas a paredes (29,5 °C), devido à trajetória 
aparente do sol. O menor valor coletado para 
temperatura máxima foi do sensor do teto 
(TSI 14), aproximadamente 28,5 °C, cerca de     
1,5 °C menor que o valor registrado pelo 
sensor de bulbo seco. Esta análise mostra que 
a temperatura interna do ar é influenciada 
principalmente pelas superfícies que mais 
transmitem calor, fato que coloca em dúvida 
a aplicabilidade do cálculo de temperatura 
radiante média, já que o valor obtido não 
possui um sentido físico, já que não 
representa nada na realidade. No caso das 
temperaturas mínimas, todas as paredes 
registraram valores iguais (20,5 °C), e o 
maior valor coletado foi pelo sensor do teto 
(TSI 14), o que mostra o melhor desempenho 
da cobertura verde em relação à perda de 
calor noturna. 

No dia 19/03/2013 o predomínio das 
principais condições meteorológicas 
impostas pela massa polar Atlântica, ou seja, 
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baixa incidência da radiação solar devido ao 
aumento da nebulosidade, queda da 
temperatura externa do ar e aumento da 
umidade relativa, praticamente nivelaram 
todas as temperaturas máximas e todas a 
temperaturas mínimas. 

Para analisar a célula convencional 
foram elaboradas as Figuras 3a e 3b, que 
mostram os valores para as comparações 
entre os dias típicos experimentais.  

 

 
Figura 3a – Gráfico para comparações entre TSI e TBS da 

célula convencional - dia 04/03/2013  
Fonte: Arquivo pessoal da autora.  

 

 
Figura 3b – Gráfico para comparações entre TSI e TBS da 

célula convencional - dia 19/03/2013.  
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Na análise para o dia 04/03/2013, as 
temperaturas máximas registradas pelas 
paredes, pelo piso e de bulbo seco seguiram 
o mesmo padrão dos valores coletados na 
célula com cobertura verde, exceto pelo 
sensor do teto que, na célula convencional, 
apresentou temperatura máxima de 30,5 °C, 
aproximadamente 2 °C maior que o valor do 
sensor do teto da outra célula (28,5 °C). Esta 
diferença só não foi maior, pois a célula 
convencional possui um ático com ventilação 
permanente, fato que auxilia na diminuição 
da temperatura superficial interna do teto. Já 
os valores das temperaturas mínimas foram 
praticamente iguais , entre 20 e 21 °C, menos 
o sensor do piso, que apresentou mínima de 
22 °C. 

Para o dia 19/03/2013 a célula 
convencional registrou temperaturas 
máximas e mínimas semelhantes para todos 
os sensores, assim como o ocorrido com a 
célula de teste com cobertura verde.  

Comparando os dados das duas 
células de teste para o dia típico 
experimental de calor, as temperaturas 
máximas e mínimas foram praticamente 
iguais para todos os sensores, com exceção 
dos sensor do teto (TSI 14), que registrou 
valor de temperatura máxima menor na 
célula com cobertura verde. Mas para o dia 
19/03/2013, considerado o dia típico 
experimental de domínio da mPa, as duas 
células de teste tiveram desempenhos 
térmicos idênticos. Novamente este fato 
comprova a importante influência que a 
radiação solar global incidente exerce sobre 
os ambiente internos. 
 
4. Conclusões 

A partir das análises realizadas fica 
evidente que a radiação solar incidente sobre 
as superfícies influencia nas temperaturas 
internas e também na temperatura externa do 
ar, já que no dia de domínio da massa polar 
ela apresentou amplitude térmica mais 
próxima aos sensores internos, com exceção 
do piso, que obteve a menor amplitude 
térmica nos dois dias. Isso desmonta a ideia 
de que a temperatura externa seja a 
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responsável pelas flutuações diárias de 
temperaturas no interior das edificações. 
Outra conclusão importante destas análises é 
que a cobertura verde garantiu o melhor 
desempenho nos dois dias típicos 
experimentais, com valores de temperaturas 
máximas menores e de mínimas maiores na 
situação de calor, e temperaturas máximas e 
mínimas maiores no dia de domínio da 
massa polar, configurando maior 
homegeneidade térmica do ambiente interior 
nas duas situações analisadas. Portanto, este 
trabalho contribuirá de maneira significativa 
para futuros estudos na área da climatologia 
dinâmica aplicada ao ambiente construído.  
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1. Introdução 
 
 O uso de instrumentos econômicos 
como forma de contribuir para o apoio às 
tomadas de decisões é discutido há bastante 
tempo na literatura internacional, sobretudo 
nos Estados Unidos e Europa, mas foi a 
partir da década de 1960 que a discussão 
ganhou mais fôlego e, consequentemente, 
maior espaço nas agendas de pesquisas. 
Neste período surgiram diversas escolas de 
pesquisa que ressaltaram a preocupação e as 
previsões sobre a finitude dos recursos 
naturais, deste modo, os pesquisadores 
alertaram para a necessidade de focar a 
atenção para os aspectos ecológicos nos 
modelos de desenvolvimento econômico 
demonstrando a importância da associação 
entre economia, política e meio ambiente 
(MAY, 2010). 
 A partir deste contexto surge a 
necessidade de justificar a importância da 
preservação ou conservação da 
biodiversidade e enfatizar as suas vantagens 
materiais para o bem estar humano. 
Portanto, criou-se um problemático desafio: 
estabelecer valor para biodiversidade 
enquanto capital natural, ou seja, converter 
algo que possui valor qualitativo em algo 
cujo valor é quantitativo (SANTOS, 2003). 
 Os estudos que envolvem valoração 
econômica ambiental são de notória 
complexidade, no entanto, os estudiosos no 
assunto continuam a explorar este desafio 
como forma de contribuir com as tomadas 
de decisões, pois as comparações 
quantitativas são por vezes necessárias no 
âmbito decisório (MEINARD e GRILL, 
2011). 
 Dentre os fatores que fragilizam a 
formulação e implementação de políticas 
públicas responsivas ao meio ambiente está 
o desconhecimento da importância 
socioeconômica que os recursos naturais 
provêm à sociedade pelos tomadores de 
decisões. Portanto, é necessário que 

reconheçam a relevância da conservação 
desses recursos para o desenvolvimento 
socioeconômico de uma determinada região 
ou país e não visto como um entrave para o 
desenvolvimento econômico (MEDEIROS 
et. al, 2011). 
 A partir desta perspectiva as Unidades 
de Conservação podem ser consideradas 
peças-chaves para demonstrar os benefícios 
sociais e econômicos associados à 
conservação da biodiversidade, através dos 
atributos ambientas contidos nessas áreas, os 
quais podem ser traduzidos em valores 
econômicos, tais como: a produção, 
disponibilidade e qualidade da água, 
regulação climática, potencial atual e futuro 
da biodiversidade, entre outros. Tais 
externalidades positivas, assim como, as 
negativas podem ser demonstradas através 
de estudos de valoração econômica 
ambiental. 
 Por isso, a utilização de métodos de 
valoração dos bens e serviços ambientais 
proporcionados pela conservação da 
biodiversidade é um promissor instrumento 
para a formulação, análise de projetos e 
políticas voltadas às Unidades de 
Conservação.  
  Neste contexto, o presente trabalho 
ressalta a importância da relação entre 
economia e meio ambiente, a qual não pode 
ser dissociada em um processo decisório no 
que tange a formulação de políticas 
ambientais. Deste modo, o objetivo deste 
trabalho é salientar a contribuição dos 
estudos de valoração econômica ambiental 
para a formulação de políticas públicas que 
contemplem a gestão dessas áreas naturais 
protegidas.  
  
2. Metodologia 

Para cumprir o objetivo deste 
trabalho foi realizada uma revisão 
bibliográfica sistemática. 

De acordo com Creewell (2010) a 
revisão bibliográfica cumpre vários 

76

Instrumentos de Política Ambiental



requisitos para a elaboração de uma 
pesquisa cientifica, através da revisão é 
possível ter acesso aos resultados de outros 
estudos atrelados a temática que está sendo 
estudada, além de proporcionar um diálogo 
continuo do tema preenchendo lacunas e 
possibilitando a ampliação e a contribuição 
com estudos anteriores.  

Além disso, a revisão de literatura 
proporciona um pano de fundo para a 
questão que está sendo estudada e a 
indicação da importância de abordar a 
determinada questão.  

Neste estudo foram seguidos os 
seguintes passos na condução da revisão 
bibliográfica: 

 1) realização da busca pela literatura 
sobre o tema de maneira sistemática, a partir 
das palavras- chave: Valoração Econômica 
Ambiental, Políticas Públicas Ambientais, 
Unidades de Conservação e Economia do 
Meio Ambiente para a localização de 
materiais disponíveis nas bibliotecas das 
universidades (EESC/USP e BCo UFSCar), 
banco de dados computadorizados e 
periódicos. As principais plataformas de 
busca pesquisadas foram: Science Direct, 
Web of Science, Scielo, Social Science 
Citation Index e o Google Scholar, além de 
anais de Congressos e eventos.  

2) Foram selecionados os trabalhos 
acadêmicos úteis para a compreensão do 
tema. Vale ressaltar que na seleção 
encontra-se obras clássicas que auxiliaram 
no entendimento das premissas conceituais 
das teorias econômicas (Neoclássica e 
Ecológica).  

3) A partir da seleção bibliográfica 
foi montado um mapa de literatura, o qual 
ilustra a contribuição das obras para o 
estudo do tema.  

4) Por fim, foram esboçados resumos 
das obras selecionadas que foram 
acrescentadas à revisão literária deste 
estudo.  

Na Figura a seguir é apresentado o 
mapa de literatura, o qual é um resumo 
visual das principais obras que conduzem a 
compreensão da temática abordada. 

 

Figura 1.  Mapa de revisão bibliográfica. 
Fonte: Elaboração dos autores.  
 

3. Resultados e discussão 

Os estudos atrelados à valoração 
econômica ambiental contribuem para o 
processo de tomada de decisão dos agentes 
econômicos e políticos, pois permitem 
identificar os custos, benefícios econômicos 
e sociais relativos ao uso dos recursos 
naturais. Segundo Motta (1998, p. 13) “(...) 
determinar o valor econômico de um recurso 
ambiental é estimar o valor monetário deste 
em relação aos outros bens e serviços 
disponíveis na economia (...)”. 

O uso da valoração econômica 
ambiental pode contribuir com aportes a 
uma percepção social de modo amplo para o 
entendimento sobre a prioridade de criar 
medidas relacionadas à conservação dos 
benefícios ambientais disponibilizados pelos 
ecossistemas naturais. A valoração dos 
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benefícios e serviços ambientais podem ser 
internalizados e utilizados para ajudar a 
melhorar as políticas vigentes ou para a 
formulação de políticas ambientais. 
 Segundo Lutosa, Cánepa e Young 
(2010, p. 163): “(...) a política ambiental é 
um agregado de instrumentos que buscam 
minimizar os impactos negativos das ações 
antrópicas no meio ambiente (...)”. Assim 
como toda política, a política ambiental 
possui fundamentos teóricos para justificar a 
sua existência, além de instrumentos e metas 
para alcançar a melhor qualidade ambiental. 
Neste contexto, a valoração econômica 
ambiental pode fornecer contribuições que 
complementam critérios e metas para a 
elaboração de políticas que visam à 
conservação do meio ambiente 
(CAMPHORA; MAY, 2006). 
 A partir desta perspectiva deve-se levar 
em consideração neste estudo, o papel das 
instituições responsáveis pela formulação de 
políticas ambientais, pois as instituições 
podem delimitar ou limitar o interesse dos 
grupos no cenário da tomada de decisão, o 
que afeta direta ou indiretamente a 
qualidade ambiental do país (RODRIGUES, 
2011). 
 Ao transpor essa discussão para a 
questão ambiental no Brasil nota-se grandes 
dificuldades para a formulação e 
implementação de políticas relacionadas às 
questões ambientais, tais questões ficam à 
margem no cenário de tomada de decisão 
quando se defrontam com o 
desenvolvimento econômico do país. Por 
isso, vale ressaltar que a preferência pelo 
tipo de modelo de desenvolvimento 
econômico pode influenciar no tipo de 
política ambiental a ser adotada, pois um 
modelo pouco responsivo a qualidade 
ambiental cede pouco espaço para a inclusão 
dos custos ambientais no desenvolvimento 
econômico (RODRIGUES, 2011). Neste 

sentido deve-se enfatizar a importância que 
os tomadores de decisões reconheçam a 
relevância desses recursos para o 
desenvolvimento social e econômico para o 
país.  
 A partir deste contexto o Brasil deveria 
aprimorar o seu conhecimento de sua 
extensa biodiversidade com a finalidade de 
conservá-la e desempenhar políticas de uso 
sustentável dos seus recursos naturais. Neste 
aspecto as Unidades de Conservação podem 
contribuir com a dinamização da 
importância da conservação e preservação 
dos recursos naturais para o 
desenvolvimento socioeconômico. 
 A diversidade das funções 
ecossistêmicas contidas nas Unidades de 
Conservação possibilita o fornecimento de 
uma infinidade de bens e serviços 
relacionados ao meio ambiente. Tais bens 
contribuem para a manutenção da qualidade 
da vida humana, além de permitir o 
desenvolvimento de atividades produtivas, o 
que deixa evidente a relação de dependência 
entre economia e meio ambiente 
(MEDEIROS et. al, 2010). 

Vale ressaltar que o trade off entre 
desenvolvimento econômico e meio 
ambiente não é algo consensual entre as 
linhas de pensamento econômico. As linhas 
teóricas econômicas partem de conceitos e 
métodos distintos, neste estudo trabalho 
serão abordadas as linhas teóricas da 
Economia Neoclássica e a Economia 
Ecológica para enaltecer tais diferenças. 

A Economia Ecológica parte do 
princípio que a evolução das atividades 
econômicas não tem como fator limitante a 
tecnologia, mas sim o fornecimento de 
recursos naturais, ou seja, a relação 
econômica com o meio ambiente encontra 
uma barreira intransponível: os limites 
ecossistêmicos. (MATTOS, ROMEIRO e 
HERCOWITZ, 2009).  

78

Instrumentos de Política Ambiental



Portanto, a teoria da Economia 
Ecológica considera a capacidade de suporte 
dos ecossistemas e não consideram que 
tecnologias sejam capazes de substituir os 
serviços ambientais proporcionados pela 
diversidade biológica, por isso, a orientação 
do crescimento econômico deve considerar 
a inserção dos processos de atividades 
econômicas nos limites da biosfera 
(MATTOS; ROMEIRO; HERCOWITZ, 
2006). A partir desta perspectiva a 
Economia Ecológica contrapõe a crença do 
avanço tecnológico e o acumulo de capital 
monetário como substitutos ao capital 
natural, crença essa que é um dos pilares do 
pensamento econômico neoclássico.  

A Economia Neoclássica, por sua 
vez, parte da suposição que toda 
externalidade negativa ou positiva de um 
serviço ambiental pode ter um valor 
monetário transacionável pelo mercado 
comparável a outros bens e serviços já 
disponíveis no mercado. O valor da 
biodiversidade pode ser estimado, de acordo 
com os seguintes critérios: valor de uso que 
reflete o valor de uso direto dos recursos 
naturais; valor de opção, o qual aborda a 
disposição dos indivíduos em preservar um 
determinado recurso e, por último, o valor 
de existência que deriva da subjetividade 
das pessoas sobre a perpetuação de um 
atributo ambiental (MOTA et. al, 2010). 

Vale ressaltar que os estudos sobre 
tais linhas teóricas econômicas do meio 
ambiente são de grande relevância para o 
desenvolvimento de instrumentos 
econômicos sob critérios cientificamente 
validados que garantam a formulação de 
políticas públicas que promovam o 
desenvolvimento econômico de modo que 
assegure o uso sustentável do patrimônio 
ambiental. 

 Neste sentido a valoração 
econômica ambiental pode contribuir com a 

dinamização do conhecimento da 
biodiversidade brasileira contidas nas 
Unidades de Conservação e demonstrar a 
sua importância econômica para o país 
através da provisão de bens e serviços que 
os recursos naturais podem oferecer ao bem-
estar da sociedade e, assim alertar as 
decisões governamentais (MOTA, 2001). 

 
4. Conclusões 

A partir da revisão de literatura foi 
possível verificar que a valoração 
econômica ambiental tem grande potencial 
para contribuir para a melhor eficácia da 
gestão ambiental de Unidades de 
Conservação, desse modo, fortalece 
argumentos para a preservação ou 
recuperação e o reconhecimento da 
importância dessas áreas protegidas. Além 
disso, a valoração econômica ambiental 
pode ser um instrumento de incentivo nos 
processos decisórios, no que tange a 
formulação e implementação de políticas 
públicas responsivas às essas áreas. 

Portanto este estudo é válido para 
auxiliar na discussão e colaborar com o 
preenchimento de algumas lacunas ainda 
existentes no campo de estudo acerca da 
valoração econômica ambiental.  
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ANÁLISE DOS PROJETOS POLÍTICOS DOS CURSOS DA UFPB  
VIRTUAL À LUZ DA LEI 9.795/99 

 
 

Michel Alves Branco 
Universidade Federal da Paraíba, PARAÍBA 

1. Introdução  
A Educação Ambiental resulta de 

uma série de eventos internacionais 
ocorridos ao longo da história, nos quais, a 
cada acontecimento específico, os 
conceitos e assuntos abordados passavam a 
ser moldados, de modo a atualizar e 
promover a eficiência e eficácia de sua 
prática. Nesse sentido, destaca-se a 
realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 
Estocolmo na década de 1970. Na mesma 
década, o Seminário Internacional de 
Educação Ambiental, realizado em 
Belgrado, oportunidade na qual foi criado 
o primeiro e um dos mais importantes 
documentos sobre Educação Ambiental, a 
Carta de Belgrado. O documento, que 
apresenta a proposta de uma nova ética 
global voltada para diversos aspectos 
relacionados à sociedade, aborda as 
questões sociais juntamente com as 
questões ambientais. Em 1977, Tblisi 
reúne 50 países na I Conferência 
Internacional de Educação Ambiental, 
reafirmando as posições do Seminário de 
Belgrado. O evento explicitou pela 
primeira vez a necessidade de se 
considerar de forma igualitária o meio 
social, cultural e ecológico. A partir da 
realização do evento, a Educação 
Ambiental passou a ser concebida de uma 
nova forma, como sendo um projeto 
transformador, crítico e político. Na 
década de 90, o Brasil reúne mais de 170 
países na realização da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a qual ficou 
conhecida como Rio 92. Durante o evento, 
o conceito de desenvolvimento sustentável 
foi consolidado, apresentando a 
necessidade de compatibilizar o 

desenvolvimento com a proteção do meio 
ambiente. Um dos resultados da Rio 92 foi 
o Tratado de Educação Ambiental para 
sociedades sustentáveis, fazendo com que 
a Educação Ambiental (EA) se 
estabelecesse com um importante 
instrumento de conscientização para uma 
efetiva participação da sociedade nas 
tomadas de decisão. (SENAI, 2013) 

Além disso, sabe-se que a Educação 
Ambiental precisa ser trabalhada de forma 
permanente, voltando-se para a formação 
de sociedades socialmente justas e 
ecologicamente equilibradas. Para regular 
as questões relacionadas à EA foi 
instituída em 1999, no Brasil, a Lei que 
criou a Política Nacional de Educação 
Ambiental, colocando o país como o 
primeiro da América Latina a reconhecer 
oficialmente a EA como instrumento para 
buscar padrões mais sustentáveis na 
sociedade. (SENAI, 2013) 

Nesse sentido, a Lei 9795 (1999) 
define Educação Ambiental como sendo os 
processos por meio dos quais o indivíduo e 
a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente. Assim, deve ser 
incentivada como conjunto de práticas 
educativas integradas, contínuas e 
permanentes, voltada para a reflexão 
crítica e interdisciplinar das relações da 
sociedade com o meio. Com esses 
pressupostos, a EA deve ser trabalhada em 
todos os níveis e modalidades do ensino 
formal, sem que seja instituída como 
disciplina durante ciclo básico. 

Com base nessas informações, este 
resumo tem por objetivo a análise dos 
Projetos Políticos dos cursos de 
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Licenciatura da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), na modalidade à 
distância, com vista ao cumprimento da 
legislação que institui a Política Nacional 
de Educação Ambiental. 

 
2. Metodologia  

Para efeitos de análise, foram 
selecionados os projetos curriculares dos 
10 cursos de licenciatura da UFPB, 
oferecidos na modalidade à distância. A 
partir de então, foi realizada uma análise 
documental, de base qualitativa, que 
buscou identificar elementos de 
consolidação da Educação Ambiental dos 
cursos, tal como registrado pela Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA). 
Entre as informações a serem identificadas, 
estão a inserção da disciplina de Educação 
Ambiental nos Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPP’s) dos cursos, assim 
como também a inserção do tema meio 
ambiente como tema 
transversal/interdisciplinar. 

 
3. Resultados e discussão  

Foram analisados os Projetos 
Políticos dos 10 cursos de licenciatura à 
distância da IES escolhida como campo de 
pesquisa, obtendo-se os dados conforme 
Quadro 1. 
 

Quadro 1- Quadro 1. Demonstrativo da construção 
dos PPP’s e introdução da Educação Ambiental 
enquanto disciplina. Dados obtidos a partir de 

pesquisa documental no dia 21/09/2014 

CURSO Tem PPP? EA MA 
Ciências Agrárias Sim Possui Sim 
Ciências Naturais Sim Possui Sim 
Ciências Biológicas Sim Possui Sim 
Computação Sim Possui Sim 
Matemática Sim Não Não 
Pedagogia Sim Não Não 
Letras (Português) Sim Possui Sim 
Letras (Inglês) Sim Possui Sim 
Letras (Espanhol) Sim Não Não 
Letras (Libras) Sim Não Não  

 

Observa-se que todos os cursos de 
licenciatura possuem seus Projetos 
Políticos Pedagógicos bem definidos. 
Entretanto, apenas os cursos de Letras 
(habilitação em língua inglesa e 
portuguesa), Ciências Agrárias, Ciências 
Naturais, Ciências Biológicas e 
Computação possuem em sua estrutura 
curricular disciplinas voltadas à 
compreensão da dimensão ambiental, 
possibilitando uma formação docente que 
concede ao futuro professor o 
conhecimento básico acerca das questões 
ambientais. Enquanto isso, os cursos de 
Letras (habilitação em língua espanhola e 
língua de sinais), Pedagogia e Matemática, 
não apresentam em sua composição 
curricular nenhuma disciplina que trate de 
questões relacionadas à temática meio 
ambiente. 

A partir da análise foi possível 
observar também os temas abordados nas 
disciplinas específicas que tratam da EA, 
tais como: ecologia, sociedade e meio 
ambiente, histórico da EA, dentre outros. 
Nesse sentido, foram observados os 
ementários das disciplinas que constituem 
o PPP e também a forma como estão 
estruturadas as disciplinas.  

Vale ressaltar que, apesar de a 
Educação Ambiental não dever ser 
instituída como disciplina, é facultada sua 
criação na forma de componente curricular 
em cursos de pós-graduação, extensão e 
também em cursos de áreas voltadas ao 
aspecto metodológico da educação 
ambiental. 

Ainda assim, a Lei 9.795 institui que 
a Educação Ambiental seja incorporada 
aos currículos de formação de professores. 

 
4. Conclusões 

Com base nas informações 
apresentadas, percebe-se a necessidade de 
se incorporar a Educação Ambiental de 
forma contínua e permanente no dia-a-dia 
do processo educacional, haja vista que, é 
a partir da construção dos valores sociais, 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências baseados no pensamento 
ecologicamente correto que o indivíduo é 
capaz de compreender a dimensão das 
questões ambientais. 

Ainda assim, é perceptível a 
necessidade e importância da introdução 
da Educação Ambiental no currículo de 
formação de professores, haja vista que, 
são esses os responsáveis por mediar e 
disseminar o conhecimento acerca das 
relações entre o homem e a natureza nos 
diversos níveis de ensino, fazendo com que 
cada indivíduo receba o conteúdo de forma 
individual, mas que, em coletividade, 
possa ser capaz de aprimorar seus 
conhecimentos acerca das problemáticas 
ambientais. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DA AAE APLICADA AO NÍVEL DE 
POLÍTICAS: SÍNTESE PRELIMINAR 
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1. Introdução 
A Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) é definida como um processo 
sistemático para avaliar as consequências 
ambientais de uma política, plano ou 
programa (PPP) propostos, de modo a 
assegurar que elas sejam plenamente 
incluídas e adequadamente equacionadas 
nos estágios iniciais mais apropriados do 
processo decisório, com o mesmo peso que 
as considerações sociais e econômicas 
[SADLER E VERHEEM (1996, p. 27 apud 
THÉRIVEL, 2004; FISCHER, 2007)]. 

A AAE surge como uma ferramenta 
que além de fornecer oportunidades para 
aprimorar a formulação de PPP; facilita a 
integração e a coordenação entre vários 
atores institucionais; e aumenta e fortalece a 
participação pública. As agências 
multilaterais de desenvolvimento, como o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
e o Banco Mundial, vêm estimulando a 
adoção dessa ferramenta nos países em 
desenvolvimento, através de recomendação 
ou requisito para aprovação de 
investimentos e, ainda, por meio de eventos 
e atividades de capacitação (PELLIN et al, 
2011) 

Segundo Malvestio, Montaño (2013) 
e Montaño, Malvestio, Oppermann (2013) 
em relação à experiência da AAE no Brasil 
existem três contextos principais, nos quais 
esta é aplicada: i. órgãos ambientais 
(federal, estadual) que têm a percepção de 
que o Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
não é suficiente para verificar efeitos 
cumulativos relacionados com a 
implementação de grandes projetos; ii. 
grupos de investidores privados que visam 
antecipar possíveis conflitos que surgiriam 
em um EIA mais tarde; e iii. agências 
multilaterais de financiamento que exigem 
AAE a ser realizada para decidir se deve ou 
não aprovar um pedido, como parte de suas 
políticas de salvaguarda. 

Oliveira; Montaño; Souza (2009) 
ressaltam que há um descompasso 
institucional verificado nas políticas e na 
legislação da União Europeia, por isso não 
há respaldo operacional para a aplicação da 
AAE com foco em políticas.  A AAE ao 
extrapolar a avaliação dos impactos no nível 
de projeto, sempre esteve atrelada a planos e 
programas, conforme o próprio título da 
Diretiva Europeia 42/2001 evidencia: 
relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente. E tal fato fez com que muitos 
países não a adotassem no nível de políticas. 

Apesar disso, uma série de países, 
incluindo Canadá, Dinamarca, Holanda e 
Nova Zelândia implementaram 
procedimentos para incorporar 
considerações ambientais na formulação de 
políticas públicas. Em alguns países em 
desenvolvimento (incluindo a República 
Dominicana e o Quenia) existe legislação 
sobre AAE de políticas, mas a 
implementação é rara. Essa legislação 
tipicamente se estende a metodologias de 
AAE baseada no impacto da aplicação da 
política (WORLD BANK, 2011). 

A AAE de política tem sido utilizada 
pelo Banco Mundial para ajudar na 
preparação de projetos de assistência 
técnica, bem como informar e implementar 
operações de empréstimos para o 
desenvolvimento de políticas (WORLD 
BANK, 2012). 

Nesse sentido, cabe destacar a 
posição do Banco Mundial em relação à 
AAE de políticas, sendo uma das 
instituições que despontam na aplicação 
dessa ferramenta, principalmente no âmbito 
de estimular a aprendizagem institucional e 
a governança ambiental (SLUNGE, 
LOYAZA, 2012; CASHMORE, 
RICHARDSON, AXELSSON, 2013). 

Essa discussão reflete a importância 
de se comparar as etapas/diretrizes 
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propostas pelo Banco Mundial na aplicação 
da AAE de Políticas. Tal fato consiste no 
objetivo deste trabalho, o qual se 
desenvolve, a partir de comparação das 
etapas de AAE para políticas apresentadas 
em três guias e um relatório, publicados pela 
referida agência de desenvolvimento. 
 
2. Metodologia 

Ao considerar o objetivo deste 
trabalho, os aspectos metodológicos se 
detiveram em: selecionar publicações do 
Banco Mundial que discutissem AAE de 
políticas; identificar nesses documentos as 
etapas/diretrizes estabelecidas pela referida 
instituição para aplicar a AAE no nível de 
políticas; e, comparar as etapas apresentadas 
nos documentos selecionados, a fim de 
reconhecer possíveis mudanças no número e 
ordem de aplicação das diretrizes 
identificadas. 

A pesquisa iniciou-se a partir de uma 
revisão teórica, através de publicações em 
livros e artigos, e concentrou-se 
principalmente, na leitura e escolha de três 
guias: World Bank (2005 e 2011), Ahmed, 
Sánchez-Triana (2008) e, um relatório 
Loayza (2012), disponibilizados pelo Banco 
Mundial em sua página na internet. A 
escolha destes materiais ocorreu, devido eles 
serem os principais documentos genéricos 
que discutem as etapas e os métodos 
utilizados pela referida instituição para a 
aplicação da AAE de política. 

Em seguida, realizou-se a 
identificação das etapas/diretrizes 
apresentadas em cada documento para 
posterior análise comparativa. Os critérios 
empregados nessa comparação foram: o 
número e a ordem de aplicação das 
etapas/diretrizes para a AAE de políticas, 
apresentadas nos três guias. Já no relatório 
comparou-se apenas o número de diretrizes 
explanadas. Elaborou-se uma tabela para 
confrontar as etapas da aplicação da AAE de 
política, evidenciando as distinções que o 
Banco Mundial apresentou nos documentos 
publicados nesse nível de aplicação da 
AAE.  

 

3. Resultados e discussões 
A aplicação da AAE pelo Banco 

Mundial surgiu, primeiramente, a partir de 
uma política que requer avaliação ambiental 
em todos os projetos de investimentos, e que 
prevê a utilização de avaliação ambiental 
setorial ou regional em contextos 
específicos. Em 1999, a exigência foi 
estendida aos empréstimos de ajustes 
setoriais, para os quais a AAE foi muitas 
vezes a ferramenta escolhida. Houve um 
aumento no uso da AAE, como um 
instrumento de análise estratégica mais 
ampla, quando a Estratégia de Meio 
Ambiente do Banco Mundial (aprovada pelo 
Conselho de Administração do Banco) em 
2001, reconheceu a AAE como um dos 
principais meios de integração do ambiente 
no processo de tomada de decisão e 
planejamento setorial em estágios iniciais. E 
firmou o compromisso de usar a AAE como 
uma ferramenta para o desenvolvimento 
sustentável (WORLD BANK, 2005).  

Ao realizar a leitura e a análise das 
etapas estabelecidas no guia de 2005 (tabela 
1), foi possível perceber a existência de 
quatro eixos básicos para a aplicação da 
AAE de política: (i) priorização das 
questões ambientais, (ii) representação dos 
stakeholders, (iii) responsabilidade social e 
(iv) aprendizagem. Esses pontos foram 
identificados pelo Banco Mundial após 
análise de seis estudos de caso (República 
Eslovaca, Argentina, Colômbia, Canadá, 
República Checa, África do Sul) e análise da 
prática da AAE de políticas no Canadá e na 
Holanda. 

A utilização da AAE foi sendo 
ampliada pelo Banco Mundial. Em 2008 
mais um guia foi publicado, e apresentou as 
etapas anteriores (tabela 1) em três grandes 
eixos: (i) trabalho analítico, onde se 
enquadram: identificação de prioridades 
ambientais, análise técnica e análise 
institucional (estas duas últimas na 
metodologia anterior não eram 
contempladas com tanta clareza); (ii) as 
abordagens participativas, nas quais estão as 
partes interessadas, a voz aos grupos 

85

Instrumentos de Política Ambiental



vulneráveis e a responsabilidade social; e 
(iii) os processos de aprendizagem.  

Além de ser um veículo para discutir 
as prioridades ambientais nacionais, a AAE 
incorpora uma lacuna institucional e 
política, para identificar os pontos fracos 
que afetam a gestão ambiental nos países e 
setores visados, recomendando o reforço das 
capacidades específicas e ações de 
fortalecimento institucional (PILLAI, 2008 
apud WORLD BANK, 2012). 

A AAE de política também evoluiu 
para o diálogo sobre abordagens de políticas 
elaboradas, no intuito de apoiar as reformas 
setoriais nos países “clientes”, chamando a 
atenção para as prioridades ambientais. Isto 
vem promovendo um processo de 
aprendizagem política através da interação 
sustentada das partes interessadas, 
facilitando o acesso à informação e a 
capacitação dos círculos eleitorais 
ambientais (WORLD BANK et al. 2011).  
 O Banco Mundial deu continuidade 
ao uso da AAE e ampliou sua aplicação 
principalmente nos países em 
desenvolvimento, assim construiu uma 
percepção do que melhor se adequava a 
cada realidade a ser investigada, devido às 
especificidades de cada país. Desse modo, 
em 2011 publicou um guia embasado na 
AAE de política e reforma do setor, no qual 
a AAE passa a ter um papel de destaque no 
processo de melhoria institucional, a fim de 
que a política a ser implementada obtenha 
êxito, a partir das mudanças e da 
aprendizagem nos setores que compõem o 
país. 
 O guia de 2011 evidenciou a 
estruturação de quatro etapas (tabela 1) bem 
delimitadas: (i) avaliação do contexto e 
análise dos stakeholders (passou a ser 
analisado primeiro e, nos guias anteriores 
consistia na segunda etapa), (ii) 
estabelecimento de prioridades ambientais 
(nos demais guias era a primeira etapa), (iii) 
avaliação da capacidade institucional e (iv) 
formulação de recomendações em vários 
âmbitos de governança. As duas últimas 
etapas alimentam o processo continuado de 
aprendizagem, a partir de indicações 

palpáveis para a(s) instituição(ões) 
realizarem os ajustes necessários. 
 Em 2012, o Banco Mundial publicou 
um relatório, no qual destaca suas 
experiências e aprendizagens com a 
aplicação da AAE. Em relação a essa 
prática, o relatório além de enfatizar as 
etapas metodológicas (tabela 1), 
proporciona uma discussão sobre os 
principais desafios e define dentre as 
etapas/diretrizes discutidas pelos guias 
analisados, a importância deles para mostrar 
os benefícios/possibilidades decorrentes do 
seu uso, como: estabelecer as prioridades 
ambientais e o diálogo multissetorial; definir 
o quadro da gestão ambiental e social e as 
alternativas que o permeiam; a importância 
de expandir horizontes políticos, da 
participação dos diversos segmentos da 
sociedade, além da prestação de contas. 

Ressaltam-se ainda no relatório, as 
dificuldades de realizar algumas etapas 
como o monitoramento, porém segundo 
World Bank (2012), o tempo na AAE de 
política é um fator menos importante para a 
eficácia, do que outros fatores, como a 
apropriação do país em torno da AAE que 
está sendo desempenhada. Contudo, a 
evolução adaptativa da prática da AAE no 
Banco Mundial parece ter origem no fato de 
que a tomada de decisão a montante tais 
como, o desenvolvimento da política e do 
setor, evolui através das ações de diferentes 
pessoas e organizações (WORLD BANK, 
2012). Logo a aprendizagem é contínua, a 
qual deve ser um processo de adaptação 
constante dos países que vivenciarem a 
prática da AAE de política.    
 
4. Considerações Finais 

Foi possível inferir que as 
etapas/diretrizes de AAE de políticas 
estabelecidas pelos documentos do Banco 
Mundial, analisados neste trabalho, 
passaram por mudanças, no período de 2005 
a 2012. O guia de 2005 apresenta quatro 
etapas a serem contempladas em uma AAE, 
o guia de 2008 mostra três etapas, no qual a 
segunda etapa (abordagens participativas) 
engloba a segunda e a terceira etapas (2ª 
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representação dos stakeholders vulneráveis/ 
dar voz aos grupos, 3ª reforçar a 
responsabilidade social) do guia de 2005. O 
guia de 2011, também apresenta diferença 
em relação ao de 2008, pois volta a ter 
quatro etapas, em ordem de aplicação 
diferente do que foi apresentado nos guias 
anteriores. No relatório de 2012, as 
diretrizes mencionadas corroboram àquelas 
apresentadas nos guias. Isto denota que a 
abordagem proposta pela referida agência 
desponta como um dos principais vetores 
para a utilização da AAE de políticas, tendo 
sido aplicada a diferentes contextos.  

Destaque-se a existência de um 
amplo conjunto de documentos elaborados 
pela instituição, no sentido de difundir a 
ferramenta e assegurar a devida orientação 
metodológica e dos procedimentos a serem 
aplicados. Dentre eles: avaliar o contexto e 
analisar/escutar as partes interessadas; 
estabelecer as prioridades ambientais; 
avaliar a capacidade institucional e elaborar 
indicações acerca do cenário avaliado, com 
o intuito de proporcionar ganhos 
institucionais, regulatórios, legais, técnicos; 
mais que isso, se sobressai o ganho da 
priorização/integração ambiental na agenda 
política do país, por conseguinte, da 
governança ambiental. 
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Tabela 1: Comparação entre o número e a ordem de aplicação das diretrizes de AAE de 
política apresentadas nos guias e relatório do Banco Mundial. 
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1. Introdução 

A Avaliação ambiental estratégica (AAE) é 
um processo que tem por objetivo integrar as 
questões ambientais e a sustentabilidade na 
tomada de decisão em um nível estratégico 
(PPP) e informar os tomadores de decisão 
(THERIVEL, 2004). Sendo um instrumento 
processual, a AAE pode incluir certa 
quantidade de diferentes ferramentas 
analíticas. Estas últimas fornecem informações 
técnicas para uma melhor decisão 
(FINNVEDEN, et al, 2003). 

Nos últimos anos tem havido um crescente 
aumento de interesse no uso e combinação de 
ferramentas analíticas no processo de AAE 
(NILSSON et al, 2005). Uma das ferramentas 
de destaque utilizada é Avaliação do Ciclo de 
Vida (ACV) que, segundo a Associação 
Brasileira de Normas técnicas – ABNT, NBR 
ISO 14044 (2009), é uma técnica que permite 
listar todos os fluxos de entrada e saída dos 
materiais e energia de um sistema de produto, 
assim como mensurar os impactos ambientais 
potenciais destes fluxos sobre o meio 
ambiente.  

No entanto, apesar da ACV proporcionar 
uma estrutura sistemática para a avaliação dos 
impactos e uma maior perspectiva do sistema, 
esta não é capaz de endereçar todos os 
aspectos de impactos ambientais requeridos e, 
assim, muitas vezes necessita da contribuição 
de outras técnicas e ferramentas 
(BJÖRKLUND, 2012; LOISEAU et al, 2012). 
Desta forma, o presente artigo tem como 
propósito verificar como a ACV tem sido 

utilizada no processo de AAE e quais outras 
ferramentas têm contribuído neste processo. 

2. Metodologia 

Realizou-se inicialmente um levantamento 
bibliográfico em bases de dados a partir das 
seguintes palavras-chave: Avaliação Ambiental 
Estratégica, Avaliação do Ciclo de Vida e 
ferramentas e técnicas analíticas para a AAE. 
Essa pesquisa permitiu a seleção de trabalhos 
que apresentam as diferentes ferramentas e 
métodos que podem ser utilizados em um 
processo de AAE. Uma análise paralela foi 
realizada no intuito de verificar como a ACV 
tem sido utilizada no processo de AAE e 
levantar quais são os seus pontos positivos e 
negativos segundo os autores. 

Com base na leitura dos trabalhos 
levantados, elaborou-se um quadro elencando 
as principais ferramentas e técnicas que têm 
sido e que podem ser utilizadas no processo de 
AAE, explicitando suas contribuições de 
acordo com os autores. A partir da compilação 
dessas informações, foi elaborado um segundo 
quadro que apresenta as contribuições de cada 
tipo de ferramenta e são destacadas aquelas 
que têm sido utilizadas para complementar a 
ACV, no processo de AAE, segundo os 
autores. Por fim, a partir de uma análise crítica 
dos autores do presente trabalho, foram feitas 
sugestões de quais outras ferramentas tem 
potencial de complementar a ACV no processo 
de AAE, baseando-se nas contribuições de 
cada ferramenta e nas lacunas da ACV 
apresentadas no quadro 2. 
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3. Resultados e Discussões 

Apesar de poder lidar com os impactos 
ambientais de ações estratégicas e ser 
compreensiva, a ACV apresenta algumas 
desvantagens tais como a falta de 
padronização de seus aspectos e a necessidade 
de uma grande quantidade de dados 
detalhados, a sua provável limitação a 
programas, o requerimento de um julgamento 
para atribuir pesos aos diferentes aspectos e 
consequentemente, o fornecimento de 
resultados diferentes para os mesmos produtos 
(THERIVEL, 2004). Impactos locais tais 
como ruído e odor geralmente não são 
abordados pela ACV. Além disso, esta 
ferramenta não avalia todos os aspectos da 
ação estratégica como, por exemplo, os 
impactos sociais e econômicos e requer certa 
especialização para o desenvolvimento de 
modelos e interpretação de resultados. Além 
disso, impactos relacionados à biodiversidade 
e serviços dos ecossistemas devido às 
mudanças de usos do solo estão ainda em fase 
inicial de desenvolvimento. Sendo assim, a 
ACV avalia apenas alguns aspectos e precisa 
ser complementada por outras ferramentas que 
abrangem impactos por ela não avaliados 
(BJÖRKLUND E FINNVEDEN, 2007; 
BJÖRKLUND, 2012). 

No levantamento bibliográfico, buscou-se 
identificar, primeiramente, as ferramentas que 
têm sido e/ou podem ser utilizadas no processo 
de Avaliação Ambiental Estratégica, segundo 
os trabalhos de Therivel (2004), Fischer 
(2007), Nilsson et al (2005), Finnveden et al 
(2003) e Loiseau et al (2012). Em seguida, 
foram levantadas as contribuições que cada 
autor conclui que as ferramentas podem 
proporcionar ao processo de AAE, indicadas 
pela letra “x”. O Quadro 1 mostra as 
contribuições que foram associadas a cada 
ferramenta segundo a bibliografia avaliada.  

Foram identificadas, ao todo, 24 
ferramentas, dentre as quais, algumas podem 
ter variações de nomes, mas possuem a mesma 
essência conceitual. Pode-se observar que 

algumas delas, como a Avaliação de Risco, 
Análise de multi-critérios, Análise Input-
Output e avaliações qualitativas, são citadas 
por quase todos os autores. Diversas 
contribuições dessas ferramentas foram 
encontradas na bibliografia, correspondentes a 
diferentes âmbitos de análise, com ênfase nos 
diferentes estágios da AAE. 

Inicialmente, nota-se que grande parte das 
ferramentas apresenta contribuições 
qualitativas, enquanto outras, menos 
representativas, apresentam resultados 
quantitativos. As informações qualitativas são 
importantes, pois, em geral, estão ligadas a 
juízos de valores e percepções pessoais, 
podendo servir como guia para as análises 
quantitativas, que podem contribuir com 
avaliações mais específicas voltadas às 
questões de usos do solo, classificação de 
paisagens afetadas, monetarização dos custos 
ambientais e sociais, impactos na saúde 
humana, identificação de impactos 
cumulativos ou que promovam estimativas 
mais refinadas e detalhadas.  

Por não apresentar valores concretos como 
resultado, as avaliações qualitativas, muitas 
vezes, perdem crédito, pois não se consegue 
estabelecer os graus de incerteza inerentes a 
elas, ao passo que as quantitativas não 
conseguem captar aspectos não mensuráveis, 
que estão ligados a questões mais profundas da 
sociedade, como é o caso da ACV. 

Há ferramentas que são voltadas a avaliar 
somente questões ambientais, enquanto outras 
têm foco em aspectos sociais, econômicos, de 
saúde, de segurança. Considerando que o 
processo de AAE deve zelar pela 
sustentabilidade ambiental, entende-se que não 
somente aspectos ligados ao meio natural 
devem ser considerados, mas, também, os 
relacionados à vida humana. 

Quanto aos estágios da AAE em que essas 
ferramentas podem contribuir, algumas 
contribuem na etapa de identificação de 
indicadores e áreas críticas, outras no 
levantamento de dados e caracterização das 
áreas de estudo, outras auxiliam na etapa de 
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avaliação de impacto, e outras na etapa de 
valoração das alternativas e escolha por uma 
delas segundo os objetivos traçados. 

Com importância, estão aquelas 
ferramentas que promovem a participação 
pública, parte integrante do processo AAE. 
Através de entrevistas, workshops, reuniões, 
são captadas as percepções e opiniões da 
população quanto aos efeitos da ação 
estratégica. 

No segundo momento do presente trabalho, 
realizou-se a compilação das informações 
resultando no agrupamento de algumas 
ferramentas que mostraram possuir as mesmas 
funções e base conceitual, apresentando, 
portanto, contribuições similares (Quadro 2). 
Nesta etapa, a ACV também foi classificada 
quanto às contribuições que oferece ao 
processo de AAE (em amarelo), deixando em 
evidência as lacunas apresentadas por esta 
técnica. 

O intuito deste quadro é de permitir a 
visualização de quais ferramentas podem 
fornecer contribuições para as lacunas 
apresentadas pela ACV dentro do processo de 
AAE. Em laranja estão ressaltadas as 
ferramentas já apresentadas pela bibliografia 
como potenciais fornecedoras de contribuições 
à ACV na AAE, e em verde estão destacadas 
as ferramentas que mostram-se 
complementares à ACV (resultado obtido pelo 
contraste entre as lacunas da ACV e as 
contribuições das outras ferramentas). 

As seguintes ferramentas e técnicas foram 
mencionadas pelos autores como podendo 
contribuir com a ACV (em laranja), abordando 
aspectos que ela não avalia: (i) Análise input-
output (LOISEAU, 2012); (ii) Avaliação de 
risco (OLSEN, 2001); (iii) Sistema de 
Informações Geográficas (BJÖRKLUND; 
FINNVEDEN, 2007; LOISEAU et al, 2012); 
(iv) Abordagem de vias de impacto 
(FINNVEDEN et al., 2003); (v) ACV site-
dependent (NILSSON et al., 2005).  

As próximas ferramentas e técnicas 
discutidas foram identificadas pelos autores do 
presente trabalho como possíveis contribuições 

à ACV (em verde), baseando-se nos resultados 
apresentados no Quadro 2. Entretanto, deve-se 
guardar a ressalva de que muitas delas podem 
cobrir aspectos que a ACV já cobre, sendo 
importante atentar-se a possíveis duplicações 
de funções entre as ferramentas. Tratam-se das 
seguintes: (i) Avaliação de impacto ecológico; 
(ii) Avaliação de Qualidade de Vida; (iii) 
Análise custo-benefício; (iv) Análise causa-
efeito; (v) Análise de multi-critérios; (vi) 
Análise de vulnerabilidade; (vii) Qualitativas 
participativas; (viii) Análise de fluxo de 
substâncias; (ix) Objetivos ambientais; (xi) 
Valoração econômica. 

De forma geral, verifica-se que, embora 
apresente diversas lacunas, a ACV é a técnica 
que mais oferece contribuições do ponto de 
vista ambiental ao processo de AAE. As outras 
ferramentas mostram capacidade de auxiliar na 
complementação da ACV para cumprir as 
etapas procedimentais da AAE, 
principalmente, quanto a incluir aspectos além 
dos ecológicos, acrescentar informações 
qualitativas, promover a participação pública e 
tornar a análise específica ao local. 

Pode-se dizer, também, que as ferramentas 
auxiliam em etapas diferentes da ACV, 
fornecendo subsídios para a etapa de definição 
de objetivos e escopo, elaboração do 
inventário ou da avaliação de impacto do ciclo 
de vida. 

As ferramentas deixadas em branco 
apresentam contribuições que a ACV já 
engloba e, portanto, o uso delas em conjunto à 
ACV resultaria na duplicação de resultados. 

4. Considerações Finais 

O fato da AAE não possuir ferramentas e 
métodos estabelecidos formalmente para 
cumprir suas diversas etapas procedimentais, 
tem resultado na formulação e utilização de 
diferentes metodologias para cumprir esses 
fins. 

A avaliação realizada possibilitou 
identificar 24 tipos de ferramentas e técnicas 
analíticas que vem sendo avaliadas quanto ao
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Quadro 1: Contribuições das diferentes ferramentas para a AAE segundo os diferentes autores 

Autores Ferramentas/ 
Contribuições 
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Finnveden 
et al. 

(2003) 

Análise Input/Output 
Estendido ao Meio 
Ambiente     X            X 

Métodos de avaliação 
baseados em massa, 
energia e área     X             

Objetivos Ambientais    X     X       X  
Avaliação de risco   X              X 

Abordagem de Caminho 
de Impacto   X            X X X 

Avaliação de Impacto 
Ecológico  X     X   X        

Análise Multi-atributos    X     X     X  X  
Valoração econômica        X        X  
Entrevistas    X         X     

Nilsson 
(2005) 

ACV site-dependent          X       X 

Avaliação de risco   X       X        

Avaliação qualitativa    X              

Therivel 
(2004) 

Avaliação qualitativa 
(Delph)    X     X X   X    X 

Avaliação de qualidade 
de vida    X       X      X 

SIG X X    X   X X        
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Análise de causa-efeito    X   X    X X      

Análise custo-benefício        X        X  

Análise de multi-
critérios   X X            X  

Análise de 
vulnerabilidade X        X         

Avaliação de risco   X     X  X    X    

Fischer 
(2007) 

Análise de multi-
critérios    X            X  
Análise de custo-
benefício        X        X  
SIG  X    X   X      X X  
SWOT    X       X     X  
Visionin exercises    X         X   X  

Workshops    X     X    X     

Pesquisas    X     X    X     
Avaliação de 
Tecnologias   X      X      X X  

Avaliação de risco   X       X       X 

Loiseou 
(2012) 

Avaliação de risco 
humano e ambiental              X   X 

Pegada ecológica     X  X          X 

MFA     X             
Análise de fluxo de 
substâncias   X  X            X 

Tabela input-output     X            X 

Análise de rede 
ecológica (ENA)     X  X           
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 Contribuições 

Ferramentas e técnicas 
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ACV                                   

Análise Input-Output                                    

Avaliação de risco                                   
SIG                                   

Abordagem de caminho de impacto                                   
ACV site-dependent                                   
MFA                                   
Pegada ecológica                                   

Avaliação de Impacto Ecológico                                   

Avaliação de Qualidade de Vida                                   

Análise custo-benefício                                   

Análise causa-efeito                                   

Análise de multi-critérios                                   

Análise de vulnerabilidade                                   

Qualitativas Participativas*                                   

Avaliação de Tecnologias                                   

Análise de fluxo de substâncias                                   
Análise de Rede Ecológica                                   

Objetivos Ambientais                                   
Valoração econômica                                   

 

 

Quadro 2: Contribuições das diversas ferramentas na ACV em um processo de AAE 
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seu potencial de contribuir no processo de 
AAE. Pôde-se identificar que muitas delas 
possuem a mesma base conceitual e geram 
resultados similares; enquanto outras são tão 
específicas, que necessitam que outras 
ferramentas as complementem. Considerando 
que estas ferramentas cumprem uma ou mais 
etapas diferentes da AAE, é importante 
alertar-se para não incorrer na duplicação de 
informações e/ou na ausência de alguma 
variável importante para as análises. 

Além disso, Nilsson et al, (2005) 
argumenta que a existência de culturas de 
políticas e de estruturas de políticas diferem 
entre os diferentes setores e países e esse 
quadro potencial de conflitos tem se tornado o 
principal argumento para explicar essa 
diversificação de ferramentas e técnicas 
analíticas no processo de AAE. Portanto, não 
há uma única ferramenta ou técnica adequada 
para o processo de AAE, a escolha desta, 
depende do contexto em que essa AAE se 
aplica, assim como seus objetivos e escopo.  

Dentre as várias ferramentas analisadas 
neste estudo, a ACV apresenta-se com grande 
potencial de avaliação de impactos ambientais 
por apresentar uma estrutura definida, 
considerar os recursos não-renováveis, os 
poluentes, os gases de efeito estufa, recursos 
hídricos além da visão de ciclo de vida 
inerente a esta técnica, apresentando 
resultados quantitativos mais refinados e 
específicos. Entretanto, o aproveitamento das 
contribuições possíveis advindas de outras 
ferramentas apresenta-se importantes para que 
as avaliações feitas no âmbito da AAE sejam 
completas e atendam aos requisitos 
processuais, acrescentando informações 
qualitativas, a participação pública e 
garantindo que outros aspectos inerentes ao 
tripé da sustentabilidade sejam incorporados. 

Esta ferramenta também emerge como um 
quadro promissor para a avaliação ambiental 
de um território em contraposição ao foco em 
um produto. Para isso, a complementação por 
outras ferramentas de abordagens específicas 

ao local tem mostrado resultados positivos, 
pois tem permitido analisar os efeitos de todas 
as etapas do ciclo de vida de diversas 
atividades (como diferentes uso do solo) sobre 
um território. 
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1. Introdução

A variável ambiental é um dos três 
pilares a serem considerados na busca pelo 
desenvolvimento sustentável. Uma das 
maneiras de inserir esta dimensão no 
processo de tomada de decisão é através da 
Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) 
que se aplica tradicionalmente para o nível 
de projetos. Esta ferramenta, embora 
amplamente difundida e praticada há mais de 
quatro décadas, ainda apresenta algumas 
limitações importantes: dificuldades de 
integração de efeitos cumulativos, visão 
reativa aos impactos de projetos em vez de 
preventiva, e limitações quanto à 
consideração de alternativas locacionais e 
tecnológicas que poderiam contribuir para 
evitar determinados impactos 
(ALSHUWAIKHAT, 2005; BINA, 2007). O 
reconhecimento das limitações deste 
instrumento tem estimulado a adoção de 
procedimentos de avaliação ambiental 
voltados para os níveis anteriores (na cadeia 
decisória) ao nível de projeto, ou seja, para 
os níveis estratégicos da tomada de decisão 
(ALSHUWAIKHAT, 2005; DALAL-
CLAYTON; SADLER, 2005; LEE; 
WALSH, 1992; LOBOS; PARTIDÁRIO, 
2014; PARTIDÁRIO, 2007; TETLOW; 
HANUSCH, 2012). 

Visando preencher esta lacuna, a 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 
surge como um instrumento que auxilia no 
processo de tomada de decisões de Política, 
Planos e Programas (PPPs) facilitando 
posteriormente a AIA de projetos 
(ALSHUWAIKHAT, 2005; BURIAN, 2006; 
NOBLE, 2009; PARTIDÁRIO, 2007). Trata-
se de uma ferramenta de suporte à decisão 
que deve atuar preferivelmente de forma 
sistemática a fim de assegurar que as 
variáveis ambientais relevantes e outros 
aspectos de sustentabilidade sejam 

considerados na formulação de ações 
estratégicas (FISCHER, 2007). Partidário 
(2000) define a AAE como: ―um método, um 
procedimento administrativo formal, uma 
série de tarefas bem definidas em um 
processo racionalizado ou um quadro para 
uma melhor tomada de decisão ...‖. A AAE, 
neste sentido, deve procurar promover um 
certo rigor científico às alternativas que irão 
definir as ações estratégicas e prover um 
quadro estruturado de informações para a 
tomada de decisão (FISCHER, 2007). 

Dentre os benefícios desta ferramenta, 
destacam-se: possibilitar a consideração de 
alternativas, muitas vezes ignoradas ou 
inviáveis em nível de projeto 
(ALSHUWAIKHAT, 2005; NOBLE, 2009; 
PARTIDÁRIO, 2007); e proporcionar a 
consideração de efeitos cumulativos, 
sinergéticos e secundários na tomada de 
decisão (LEE; WALSH, 1992). 

No entanto, devido aos diversos 
contextos encontrados no mundo, existe uma 
variedade de modelos e abordagens de AAE 
(DALAL-CLAYTON; SADLER, 2005; 
FISCHER e GAZZOLA, 2006; 
PARTIDÁRIO, 2000; VERHEEM; TONK, 
2000). A AAE opera de diversas formas, sob 
múltiplos quadros institucionais e 
metodológicos e expectativas (NOBLE, 
2009). Dada essa diversidade, olhar para a 
literatura permite tomar conhecimento do 
estado de aplicação da AAE e sua difusão na 
prática internacional. Assim sendo, o 
objetivo do presente trabalho foi caracterizar 
os temas que têm sido reportados pela 
comunidade científica internacional 
orientados para a descrição do estado-da-arte 
da AAE. A caracterização aqui apresentada 
deve ser compreendida como preliminar, 
tendo em vista tratar-se de um processo 
orientado por uma abordagem exploratória. 
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2. Metodologia 
Para os fins desta pesquisa, o método da 

revisão bibliográfica sistemática foi aplicado 
seguindo os passos propostos por 
(CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011). 
As etapas de busca, análise dos resultados e 
documentação seguiram um processo 
iterativo de 7 passos: (i) Realização de 
buscas de artigos em periódicos, sites, anais 
de congressos, eventos científicos. As 
principais plataformas de busca utilizadas 
foram: Scopus, ScienceDirect e Web of 
Science. De modo a encontrar artigos que 
abordassem o estado atual do 
desenvolvimento do campo da AAE, a busca 
foi realizada com base nas seguintes 
palavras-chaves: ―Strategic Environmental 
Assessment‖; ―SEA‖, ―State-of-art" e "state 
of the art‖. Como resultado, foram 
selecionados 42 artigos. (ii) Aplicação do 
primeiro filtro através da leitura do título, 
resumo e palavras-chave empregados nos 
artigos selecionados. Realizou-se a checagem 
das palavras-chave do artigo e sua aderência 
com aquelas utilizadas no conjunto de 
palavras-chave de referência. Os artigos que 
foram considerados alinhados com os 
objetivos da pesquisa e, portanto, atenderam 
aos critérios de inclusão foram selecionados 
para o próximo filtro. Nos casos de dúvida, o 
artigo foi mantido na lista e submetido ao 
filtro seguinte. Ao final deste passo, foram 
descartados 8 artigos que constavam no 
conjunto anterior. (iii) Aplicação do segundo 
filtro de pesquisa, que consistiu na leitura da 
introdução e conclusão dos artigos, 
descartando-se os artigos que não atenderam 
aos objetivos de busca e aos critérios de 
inclusão. Esta etapa implicou na exclusão de 
outros 18 artigos. (iv) Aplicação do terceiro 
filtro de pesquisa, com a leitura completa dos 
artigos selecionados até o momento para 
verificação do alinhamento dos artigos 
selecionados com os objetivos e critérios de 
inclusão adotados no presente trabalho, 
tendo-se decidido pela exclusão de um artigo 
que constava no conjunto. Os 15 artigos 
selecionados neste passo foram considerados 
relevantes para o presente estudo. (v) 
realização de  um processo de busca cruzada, 

a partir da bibliografia citada nos artigos 
selecionados até o momento e posterior 
aplicação dos três filtros descritos 
anteriormente. Os trabalhos foram lidos por 
completo analisando-se e interpretando-se o 
texto. Esse passo permitiu identificar outros 
03 trabalhos relevantes que não foram 
encontrados durante a busca inicial. (vi) 
realização de nova busca nas bases de dados, 
a fim de identificar trabalhos que tivessem 
sido publicados recentemente e indexados 
nas bases de dados consultadas. Esta nova 
busca é justificada tendo em vista o tempo 
transcorrido entre os levantamentos iniciais e 
a interpretação dos trabalhos. Ao final deste 
passo, com a inclusão de outros 04 artigos 
que haviam sido publicados recentemente, o 
levantamento implicou em um conjunto de 
22 artigos (Quadro 1); (vii) tratamento e 
análise dos artigos selecionados, com o 
auxílio do software Nvivo, a partir da 
identificação dos nós de codificação 
fornecidos pelo usuário. Tais elementos 
foram identificados a partir da verificação - 
por meio da leitura de todos os artigos que 
compunham o conjunto levantado no passo 
anterior - da recorrência entre os tópicos 
abordados nos artigos identificados pelo 
software, chegando-se ao conjunto de 09 
tópicos (ou nós) apresentados no Quadro 1. 
A partir daí, com base nas codificações, 
foram realizadas análises qualitativas com o 
auxílio do software. 

3. Resultados e discussão 
Foi realizada uma análise comparando os 

nós por número de itens codificados (Quadro 
2). Constata-se que o foco maior dos artigos 
tem sido os nós N3, N5, N1, N7 e N4. Isso 
indica que as publicações que abordam o 
estado da arte vêm ressaltando os benefícios, 
a relação AIA-AAE, adaptação ao contexto 
de aplicação e as lacunas da ferramenta. 
Chama a atenção o fato de que o nó N6 não 
tem sido o foco dos artigos embora se trate 
das etapas da AAE. 
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Quadro 1 – Artigos Levantados e Nós codificados 
Código e Títulos dos artigos 

A1 - A critical review of the dominant lines of argumentation on 
the need for SEA 
A2 - A viewpoint on the approval context of strategic 
environmental assessments 
A3 - Elements of an SEA framework 
A4 - Present status of the implementation of SEA in Mexico 
A5 - Promise and dismay - The state of strategic environmental 
assessment 
A6 - Scales and associated data — What is enough for SEA needs 
A7 - SEA -  a tool for environmental decision‐making 
A8 - SEA - an overview 
A9 - SEA - EA of PPPs 
A10 - SEA - Key issues emerging from recent practice 
A11 - SEA - one concept, multiple forms 
A12 - SEA - the need to transform the environmental assessment 
paradigms 
A13 - SEA - the state of the art 
A14 - SEA can help solve EIA failure 
A15 - SEA in post-modern times 
A16 - SEA-related research projects and journal articles- an 
overview of the past 20 years 
A17 - Sustainability approaches and SEA in small islands 
A18 - The utopian goal of attempting to deliver environmental 
justice using SEA 
A19 - Theorising strategic environmental assessment - Fresh 
perspectives and future challenges 
A20 - Theory versus practice in Strategic Environmental 
Assessment (SEA) 
A21 - Value-driven SEA - time for an environmental justice 
perspective 
A22 - Would you do SEA if you didn't have to– Reflections on 
acceptance or rejection of the SEA process 

Códigos e Nós codificados 

N1 - Adaptação ao contexto; N2 - Agência Multilaterais de 
Desenvolvimento (AMDs); N3 - Benefícios da AAE; N4 - 
Definição da AAE; N5 - Relação AIA-AAE; N6 - Etapas de 
AAE; N7 – Lacunas; N8 - Origem da AAE; N9 – Regulamentos. 

 
Quadro 2 - Nós comparados por número de itens 

codificados 
Nós Número de referências de 

codificação 
Número de artigos 

codificados 

N1 33 15 
N2 3 3 
N3 65 17 
N4 25 15 
N5 46 16 
N6 6 4 
N7 29 9 
N8 14 7 
N9 18 10 

 
 

Analisando os clusters (usando o 
coeficiente de Jaccard, que compara o 
número de presenças de codificações comuns 

e o número total de codificações envolvidas 
excluindo o número de ausências conjuntas) 
gerados pelo software e dispostos de tal 
modo em um diagrama que sinaliza a 
prevalência de pares de codificação (Figura 
1), verificamos, de um lado, nós isolados 
(N1, N2, N4, N6 e N7) e, de outro, pares de 
nós N8 e N9; N3 e N5 que codificaram muito 
dos mesmos artigos, ou seja, abordaram os 
mesmos assuntos.  

 
Figura 1 - Nós em cluster por similaridade de codificação 

Relacionando os nós e artigos da 
amostra (Figura 2), percebemos que o A20 se 
destaca por ter recebido o maior número de 
codificações sendo a lacuna o nó mais 
codificado. Por outro lado, os artigos A2, 
A16 e A21 apresentaram poucas referências 
de codificação. Esses resultados corroboram 
com a percepção tida ao ler os artigos. Os 
artigos pouco codificados focaram mais em 
estudo de caso e/ou atributos específicos da 
AAE. 

 
Figura 2 - Codificação em matriz 

Realizando uma busca por palavras 
levantando as 20 palavras ou conceitos que 
ocorrem com mais frequência nos artigos 
(Figura 3), constata-se que o acrônimo SEA e 
as palavras environmental, assessment e 
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strategic foram as mais empregadas nos 
artigos. Isso era de se esperar, pois se tratam 
de artigos sobre AAE. Chama a atenção a 
palavra projeto, uma vez que a AAE se 
aplica a Políticas, Planos e Programas. Um 
olhar mais atento ao uso desta palavra revela 
que esta tem sido bastante empregada no nó 
AIA-AAE para diferenciar os níveis de 
aplicação das duas ferramentas. 

 
Figura 3 - Frequência de palavras 

4. Conclusões 
Existe um grande número de publicações 

sobre AAE. Fischer e Onyango (2012) 
levantaram 263 artigos que tratam da AAE 
publicados entre 1992 e 2011, entre os quais 
52 se debruçaram sobre revisão de literatura. 
E como mostra a presente pesquisa (que 
inclui artigos publicados após 2011) um 
número ainda menor se referiu ao estado-da-
arte da AAE. A presente pesquisa mostra que 
o foco maior dos artigos analisados tem sido 
os benefícios desta ferramenta e a 
diferenciação entre AIA e AAE, restando 
ainda uma grande lacuna relacionada às 
etapas da AAE e à atuação das AMDs. 
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1. Introdução 
A Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) é um instrumento que tem como 
objetivo dar suporte à tomada de decisão 
estratégica, buscando incluir a considera-
ção de questões ambientais ao processo de 
planejamento, informando as possíveis 
consequências de políticas, planos e pro-
gramas (PPP) ao ambiente. 

Este instrumento vem sendo discuti-
do na literatura desde a década de 90 e seu 
uso tem sido adotado em diversos países, 
sobretudo nas últimas duas décadas. A 
prática da AAE, porém, indica haver al-
gumas limitações relacionadas, principal-
mente, às etapas de acompanhamento, par-
ticipação pública e a fraca consideração de 
alternativas. 

A identificação e a avaliação de al-
ternativas na AAE são apontadas na litera-
tura como uma etapa fundamental da ava-
liação estratégica. No entanto, a definição 
do que sejam alternativas adequadas (ou 
“razoáveis”, nos termos da Diretiva Euro-
peia sobre AAE) ainda não se encontra 
claramente definida Smith, Fessey e White 
(2011), sendo um desafio tanto no âmbito 
acadêmico quanto profissional na prática 
da avaliação ambiental estratégica. 

A fim de contribuir para a melhor 
compreensão desta etapa da avaliação, este 
trabalho tem como objetivo levantar como 
o tema tem sido tratado na literatura, bem 
como identificar o que influencia a consi-
deração de alternativas no contexto da 
AAE. 
 
 
2. Metodologia 

Neste trabalho utilizou-se revisão sis-
temática da literatura a fim de: i. contextu-
alizar teórico-conceitualmente a etapa de 

consideração de alternativas na AAE e os 
termos “alternativas” e “alternativas razoá-
veis” neste contexto; ii. identificar fatores 
que influenciam a consideração de alterna-
tivas na AAE. 

Para a revisão sistemática, a base 
de busca utilizada foi o Scopus, que inclui 
as principais revistas acadêmicas com foco 
em AAE (FISCHER; ONYANGO, 2012) e 
os termos de busca foram: “strategic envi-
ronmental assessment” no campo “pala-
vras-chave” E “alternatives” no campo 
“resumo, palavras-chave e título” OU “op-
tions” no campo “resumo, palavras-chave e 
título”. 

Dos artigos encontrados selecio-
nou-se, por meio da leitura dos resumos, 
aqueles que tratam da etapa de considera-
ção de alternativas na AAE. Para os artigos 
selecionados, realizou-se a análise de con-
teúdo, utilizando-se o NVivo 10 como sof-
tware de apoio. 
 
 
3. Resultados e discussão 
3.1 Resultados da busca 

A busca realizada resultou em 114 
artigos, dos quais 28 foram selecionados e 
analisados (Quadro 1). 

Vale destacar que, nos artigos revi-
sados, os assuntos tratados com maior fre-
quência referem-se a metodologias de ava-
liação de alternativas, a importância de 
considerar alternativas na AAE e as difi-
culdades encontradas. 

Já discussões com relação aos con-
ceitos do que são alternativas adequadas ou 
alternativas razoáveis, bem como a discus-
são específica sobre a identificação de al-
ternativas na AAE é menos frequente. A 
Figura 1 representa as palavras usadas com 
maior frequência nos artigos revisados. 
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3.2 Conceitos e definições 
Com relação ao processo de conside-

ração de alternativas na AAE, alguns auto-
res apontam que sua efetividade está for-
temente relacionada com a realização da 
avaliação em paralelo com o processo de 
planejamento (DESMOND, 2009), antes 
que decisões irreversíveis sejam tomadas e 
enquanto as alternativas ainda estão em 
aberto (WHITE; NOBLE, 2013). A consi-
deração de alternativas, então, segue três 
etapas: identificação/desenvolvimento de 
alternativas, avaliação das alternativas, 
documentação do processo de escolha 
(THERIVEL, 2004). 

Por outro lado, outros autores reco-
nhecem que dentre as variadas funções que 
a AAE pode desempenhar, ela pode dar 
suporte à escolha entre duas ou várias al-

ternativas ou ainda possibilitar a identifica-
ção de aspectos críticos de uma alternativa, 
sugerindo estratégias para sua mitigação 
(FINNVEDEN et al., 2003). Nestes casos 
(sobretudo no último) a consideração de 
alternativas na AAE estaria limitada às 
etapas de avaliação e documentação, mas 
não contemplando a identificação de alter-
nativas como parte da AAE. 

É possível notar, portanto, que a con-
sideração de alternativas é compreendida 
de diferentes formas na literatura. 

Quanto à definição do termo “alter-
nativas”, nos artigos revisados a definição 
usada com maior frequentemente é a apre-
sentada por Steinemann (2001). De acordo 
com a autora, alternativas no âmbito da 
avaliação de impacto ambiental são: “op-
ções, escolhas ou cursos de ação; elas são 
meios para se atingir os fins. Na perspecti-
va da AIA, esses fins incluem não apenas 
objetivos particulares de institucionais, 
mas também os objetivos amplos da socie-
dade como a proteção e promoção da qua-
lidade ambiental” (Steinemann, 2001, p. 
4). 

Já tratando especificamente de alter-
nativas na Avaliação Ambiental Estratégi-
ca, foram identificadas as seguintes defini-
ções:  

i. “Alternativa refere-se a um conjun-
to de opções possíveis de serem aplicadas, 
comparadas e selecionados em relação a 
objetivos ambientais específicos” (Bao and 

Quadro 1 – Resultado da busca por artigos na base Scopus e da seleção de artigos para revisão. 

Resultado da busca Resultado da seleção para análise de conteúdo 
114 artigos: 102 artigos publicados, 10 revisões 2 

in press 28 artigos 

Nº de artigos por periódico Nº de artigos por periódico 

- Environmental Impact Assessment Review: 30 
- Journal of Environmental Assessment Policy and 
Management: 14 
- Impact Assessment and Project Appraisal: 10 
- Journal of Environmental Management: 6 
- 8 revistas com 2 artigos cada 
- 28 revistas com 1 artigo cada 

- Environmental Impact Assessment Review: 11 
- Impact Assessment and Project Appraisal: 5 
- Journal of Environmental Assessment Policy and Management: 4 
- Central European Journal of Operations Research: 1 
- Chinese Geographical Science: 1 
- Environment Development and Sustainability: 1 
- Environmental management: 1 
- Environmental monitoring and assessment: 1 
- European Environmental: 1 
- International Journal of Social Ecology and Sustainable Devel-
opment: 1 
- Journal of Environmental Planning and Management: 1 

 

 

Figura 1 – Termos mais frequentes nos artigos 
revisados. 

102

Instrumentos de Política Ambiental



1. Nível e esfera da tomada de decisão 
(DESMOND, 2009; THERIVEL, 2004) 
2. Objeto e objetivos do PPP avaliado 
(GEISSLE, 2013; KOORNNEEF; FAAIJ; 
TURKENBURG, 2008; STEINEMANN, 2001; 
STOEGLEHNER, 2010) 
 3. A abordagem, função e questões da AAE 
(DESMOND, 2007; FINNVEDEN et al., 2003; LI; XIE; 
HAO, 2014; STOEGLEHNER, 2010) 
4. Decisões tomadas previamente  
(DESMOND, 2009; GEISSLE, 2013) 
5. Objetivos ambientais e de sustentabilidade 
(LI; XIE; HAO, 2014; NOBLE, 2002) 
6. Timing (momento em que a AAE é iniciada) 
(DESMOND, 2009; STOEGLEHNER, 2010) 
7. Aspectos políticos e estrutura de poder 
(LYHNE, 2012) 
8. Imprevisibilidade e dinâmica do processo de tomada de 
decisão 
(LYHNE, 2012; STOEGLEHNER, 2010) 
9. Stakeholders: o proponente do PPP, outras instituições 
e público 
(BECKWITH, 2012; LYHNE, 2012; STOEGLEHNER, 
2010) 
10. Tempo e recursos financeiros disponíveis 
(MARSDEN, 2013) 
11. Base de dados disponível 
(DESMOND, 2009) 
12. Tecnologias disponíveis 
(GEISSLE, 2013; LYHNE, 2012) 

Shang1, 2003 apud Chen, Xu, Shang, & 
Huang, 2009, p. 25); 

ii. “[...] elas são os meios para se 
atingir os objetivos centrais da AAE, que 
são assegurar um elevado nível de proteção 
ambiental e integrar as considerações am-
bientais no processo de tomada de decisão 
[...].” (Desmond, 2007, P. 259). 

Desmond (2007) complementa, ain-
da, que alternativas na AAE devem ser 
“específicas para o contexto, guiadas pelas 
questões-chave e participativas, onde obje-
tivos múltiplos são centrais e negociações 
[trade-offs] explicitadas.” (Desmond, 
2007, p. 260). 

Destaca-se que o termo “alternativas 
razoáveis” (reasonable aternatives) é usa-
do com frequência, o que deve estar asso-
ciado ao seu uso na Diretiva Europeia 
2001/42, na qual está definido que no rela-
tório da AAE devem ser apresentadas “as 
alternativas razoáveis que tenham em conta 
os objetivos e o âmbito de aplicação terri-
torial respectivos” (COMISSÃO DAS 
COMUNIDADES EUROPEIAS, p. 31). 

Desmond (2007) destaca que a abor-
dagem de tomada de decisão estruturada 
favorece o desenvolvimento de alternativas 
“razoáveis”, uma vez que a estrutura dessa 
abordagem proporciona, ao longo da AAE, 
momentos para a identificação de alterna-
tivas cuja performance pode ser avaliada. 
 
 
3.3 Fatores de influência 

A partir da revisão bibliográfica fo-
ram identificados 12 fatores que influenci-
am a consideração de alternativas na AAE, 
como apresentado no Quadro 2. 

 
 

4. Conclusões 
A partir da revisão da literatura foi 

possível identificar que os aspectos mais 
discutidos estão relacionados aos métodos 
de avaliação de alternativas e às dificulda-
des encontradas. Já a etapa de desenvolvi-

                                                           
1 BAO, C.; SHANG, J, Strategic Environmental 
Assessment. Beijing: Science Press. (in Chinese), 
2003 

mento de alternativas ainda acontece pou-
co.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificou-se, também, que a consi-

deração de alternativas é influenciada por 
vários fatores tanto relacionados aos pro-
cessos de planejamento e de avaliação am-
biental, quanto relacionados ao contexto 
em que a AAE é elaborada. 

Os fatores identificados nesta pesqui-
sa serão utilizados, em pesquisa posterior, 
como referência para a análise de práticas 
de AAE em contexto nacional e internaci-
onal. 
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1. Introdução 

 As políticas públicas são ações 
desenvolvidas pelo Estado, podendo contar 
direta ou indiretamente, com a participação 
de entidades do setor público e/ou privado, 
que tem como objetivo assegurar um 
determinado direito de cidadania. Além 
disso, as políticas públicas condizem a 
direitos assegurados constitucionalmente 
(PARANÁ, 2013). 
 A Bacia do Guarapiranga possui 
um alto potencial hídrico abastecendo 20% 
da rede metropolitana de São Paulo 
(RMSP). Em 1928 começou a ser utilizada 
para o abastecimento de água da capital 
paulista e em 1929 foi inaugurado o 
Sistema de Abastecimento do 
Guarapiranga (SÃO PAULO, 2013). 
Desde  década de 60 houve uma ocupação 
irregular e desordenada em torno de sua 
região, com isso o manacial começou a 
sofrer problemas ambientais como erosão, 
assoreamentos dos terrenos, poluição do 
solo e das águas, remoção do revestimento 
vegetal, comprometendo assim quase todo 
o reservatório (SÃO PAULO, 2008; SÃO 
PAULO, 2013). Desde 1970 têm sido 
criado leis estaduais para a preservação dos 
mananciais do Estado, mas somente 
década de 1990 o Governo do Estado 
começou a implantar medidas de 
preservação espeficicas para a região do 
Guarapiranga, como o Programa de 
Saneamento Ambiental da Bacia do 
Guarapiranga (SÃO PAULO, 2013) e em 
16 de janeiro de 2006 foi criada a Lei n° 
12.233, que tem como objetivo “definir a 
Área de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais da Bacia Hidrográfica do 
Guarapiranga, e dá outras providências 
correlatas” (SÃO PAULO, 2006). 

 A lei n° 12.233 possui instrumentos 
que auxiliam na melhor forma de colocar 
em prática tudo aquilo que é designado por 
ela. Os instrumentos mais utilizados são os 
econômicos, que tem função de cobrar pelo 
uso da água; e o de comando e controle, 
utilizado na área ambiental, onde têm 
objetivo mais regulatório e se refere às 
normas ou regulamentos, além disso, 
comanda/define os níveis de padrões 
máximos de poluentes que podem ser 
encontrados na água e controla/ fiscaliza 
esses padrões (ESCAP, 2013; BONFIM, 
2011). 

Este trabalho pretende expor a lei 
especifica do Guarapiranga – lei n° 12.233, 
com ênfase nos seus instrumentos de 
comando e controle e um breve 
levatamento dos impactos ambientais que 
ocorrem nessa região. 
 
2. Metodologia 
 São apresentados dados obtidos no 
Projeto Temático intitulado “Reconstrução 
paleolimnológica da represa Guarapiranga 
e diagnóstico da qualidade atual da água e 
dos sedimentos de mananciais da RMSP 
(Rede Metropolitana do Estado de São 
Paulo) com vistas ao gerenciamento do 
abastecimento” AcquaSed, além de estudo 
bibliográfico com análise nos impactos 
sofridos na bacia do Guarapiranga. 
 
3. Instrumentos de comando e controle 
 Segundo Pereira et al. (2007) a 
principal característica da política de 
comando e controle é que esta, em base 
legal, trata o poluidor como 
“ecodelinqüente”, ou seja, um criminoso 
ambiental e, como tal, não lhe dá a 
possibilidade de escolha. O poluidor tem 
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de acatar as regras instituídas, caso 
contrário pode ser aplicado multas, que é 
bastante usual, e até ser impostos processos 
judiciais ou administrativos.  
 As vantagens da utilização desse 
instrumento é a certeza sobre as emissões 
finais e flexibilidade para regulamentação, 
além de facilitar o monitoramento, mas 
isso pode ter desvantagens, como o 
regulador depender das informações sobre 
as emissões pelo agente impactante e com 
isso adquirir informações incorretas e 
omissas, além de não refletir na forma 
menos onerosa de controlar os impactos, 
não incentiva o agente impactante à 
melhoria contínua (FLORIANO, 2005). 
 Como toda lei, são definidos 
instrumentos que auxilam na execução das 
medidas que devem ser cumpridas. No 
artigo nº 5, da lei nº12.233, são definidos 
11 instrumentos de proteção, alguns deles 
são:  

“(…) II - as Áreas de Intervenção e suas 
normas, diretrizes e parâmetros de 
planejamento e gestão da Bacia;  
III - as normas para a implantação de 
infra-estrutura de saneamento 
ambiental; 
IV - as leis municipais de parcelamento, 
uso e ocupação do solo;  
V - o Sistema de Monitoramento da 
Qualidade Ambiental;  
(…) 
VII - o Modelo de Correlação entre o 
Uso do Solo e a Qualidade da Água - 
MQUAL e outros instrumentos de 
modelagem da correlação entre o uso do 
solo, a qualidade, o regime e a 
quantidade da água;  
(…) 
IX - a imposição de penalidades por 
infrações às disposições desta lei;” 

 Mas a definição desses 
instrumentos não assegura a manutenção 
da qualidade da água de abastecimento 
público na região, pois as forças de 
intervenção dos demais atores sociais 
muitas vezes impedem a execução desses 
instrumentos. 
 
3.1. Principais impactos ambientais que 
afetam a Represa Guarapiranga 

 A maior contribuição de carga 
poluidora na Represa do Guarapiranga é de 
despejos de esgotos (provenientes de 
residências, de comércio, de ruas, de 
pequenas indústrias e de atividades 
agrícolas, entre outros) e pela poluição 
difusa (resíduos que não são descartados e 
coletados adequadamente) (SÃO PAULO, 
2008). O estudo empreendido por Fontana 
et al., (2013) Estudo Guarapiranga, foi o 
primeiro a discutir as condições de 
qualidade de água seguido das construções 
do reservatório, as mudanças nas 
condições hidrológicas/físicas, e comparar 
as mudanças tróficas com crescimento 
populacional da região, e o impacto do uso 
do sulfato de cobre no controle de blooms 
de cianobactérias, que prejudicam a 
captação e o tratamento de água voltada ao 
abastecimento público (SILVA et al., 
2013). Estudos mostram que a 
concentração de nutrientes tais como 
Nitrogênio, Fósforo e a razão 
Ferro:Fósforo permite identificar as 
regiões mais favoráveis para o crescimento 
dos micro organismos (SILVA et al., 
2013). A distribuição de Nitrato-N na 
represa Guarapiranga é mostrada na Figura 
1 Embora seja apenas uma das diversas 
substâncias que são reguladas em lei, o 
Nitrato é característico em lançamento de 
esgoto não tratado no corpo d´água, 
associado ao crescimento de algas, a 
mortandade de peixes e a formação de 
cheiro desagradável e difícil tratamento 
para o enquadramento nas condições 
adequadas ao abastecimento público. Estas 
fontes de poluição comprometem a 
qualidade de água e do sedimento de fundo 
do reservatório, afetando o tratamento de 
água realizado pela SABESP (Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo). Passa a ser necessário o aumento 
da quantidade de reagentes químicos no 
processo de tratamento de água e portanto 
aumentam os custos envolvidos (SÃO 
PAULO, 2008), que são em algum 
momento repassados aos consumidores. 
Mais de 50%, de quase 200 mil domicílios, 
possuem rede de esgoto, mas cerca de 30% 
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não conta com coleta e tratamento de 
esgoto (Tabela 1). Isso agrava ainda mais 
os efeitos sobre a qualidade de água, pois o 
saneamento básico diminui os riscos de 

contaminação e transmissão de doenças 
também são evitados danos ambientais 
(SÃO PAULO, 2008).

Figura 1: Concentração de nitrato-N nas águas da Bacia do Guarapiranga (Marco de 2011, AQUASED)

4. Conclusão 
 A ocupação desordenada da Bacia 
do Guarapiranga que se agravou na década 
de 90 e que continua até o presente, 
impacta a qualidade, o tratamento e o 
abastecimento público de águas na RMSP. 
As políticas públicas não tem sido 
suficientes para assegurar a manutenção da 
qualidade de água, em parte por 
comprometimento em sua execução, em 
parte pelo aumento das  pressões sociais.  
 Este trabalho, vinculado ao projeto 
Projeto Temático intitulado “Reconstrução 
paleolimnológica da represa Guarapiranga 
e diagnóstico da qualidade atual da água e 
dos sedimentos de mananciais da RMSP 
com vistas ao gerenciamento do 
abastecimento” AcquaSed, observou que 

as políticas públicas e suas ações legais 
existentes são bem estruturadas em termos 
legais e apresentam condições para 
demonstrarem no futuro sua eficiência.  
 A execução eficiente das Políticas 
Públicas já existentes é determinante para 
que esses recursos hidricos não sejam 
comprometidos. Quanto a gestão pública 
observa-se que são tomadas ações 
imediatas e constante no que se refere a 
evasão de divisas e sonegação de impostos. 
Mas no que se refere aos recursos hídricos, 
cujo custo econômico é conhecido e cujo 
custo ambiental é inestimável, as ações 
públicas não tem a mesma velocidade nem 
constância. A mesma atenção deve ser 
dada a todos esses recursos públicos que 
afetam diretamente a sociedade. 

Tabela 1: Sistema de Saneamento na Bacia 
Tipo de serviço Sub-divisão de serviços Domicílio* % (sobre total da bacia) 

ESGOTO Rede de esgoto 
Fossa séptica 
Sem coleta 

Sem banheiro ou sanitário 

108.068 
32.500 
59.043 
1.018 

53,9 
16,2 
29,4 
0,5 

ÁGUA Rede geral 
Sem rede de água 

178.551 
22.078 

89,0 
11,0 

LIXO Coleta de lixo 
Sem coleta de lixo 

195.006 
5.624 

97,2 
2,8 

*(estimativa IBGE /municípios da bacia censo 2000) - Fonte: (SÃO PAULO, 2008)
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1. Introdução 
A crescente preocupação com a 

proteção ao meio ambiente tem integrado a 
agenda política internacional. O emprego da 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 
generalizou-se rapidamente após 1969 com a 
instituição da política de meio ambiente 
americana, National Environmental Policy 
Act (NEPA), não só dentro dos Estados 
Unidos como também nos países 
industrializados. Pouco mais tarde, 
começaram a adotá-la alguns países em 
desenvolvimentos e as agências 
internacionais de cooperação econômica. 

Diferentemente dos países 
desenvolvidos, que implantaram a AIA em 
resposta as pressões sociais e ao avanço da 
consciência ambientalista, no Brasil ela foi 
adotada, principalmente, por exigência dos 
organismos multilaterais de financiamento 
(MMA, 2009). O caminho da AIA começou 
a ser traçado a partir de 1981 por meio da 
Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA) constituindo o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
(BRASIL, 1981). Criada para ser um 
instrumento de caráter eminentemente 
preventivo a AIA foi aos poucos ganhando 
conteúdo legal e administrativo, até culminar 
na Resolução CONAMA n° 01/86 que 
estabeleceu os critérios básicos e as diretrizes 
gerais do seu emprego vinculado ao 
Licenciamento Ambiental, ambos 
instrumentos da PNMA (BRASIL, 1986).  

Este trabalho discute as questões 
atuais em debate sobre a prática da AIA no 
Brasil e traz considerações a respeito da 
contribuição da academia no preenchimento 
de lacunas do processo no contexto do 
Licenciamento Ambiental.      
 

2. Metodologia 
A discussão apresentada foi 

fomentada pela análise do contexto atual da 
AIA no Brasil realizada principalmente 
utilizando Pesquisa Bibliográfica através de 
buscas por artigos em periódicos e sites. As 
principais plataformas de busca utilizadas 
foram Scopus, ScienceDirect e Web of 
Science. 
 

3. Resultados e discussões 
Apesar da crescente maturidade da 

AIA nos últimos anos ainda há uma 
preocupação em muitos países sobre a má 
qualidade da informação da avaliação de 
impacto (MORGAN, 2012). Dessa forma, a 
busca de melhoria do processo da AIA tem 
sido presente nas pesquisas relacionadas à 
área. Sadler (1996) já destacava a 
necessidade de uma busca contínua da 
efetividade da AIA sendo retroalimentada 
pelo aprendizado e a melhoria do processo 
em quatro áreas principais: definição do 
escopo (scoping), avaliação de impactos 
significativos, melhoria da qualidade dos 
estudos e acompanhamento (follow-up). Há 
também a busca por soluções para questões 
específicas como a avaliação de impactos 
cumulativos (DUINKER; GREIG, 2007) que 
têm sido tradicionalmente ignorados ou 
pobremente avaliados em nível de AIA 
(THÉRIVEL, 2005). Amplia-se também, o 
alcance da avaliação ambiental, reforçando 
sua aplicação às políticas, planos e 
programas de desenvolvimento como forma 
de agregar e antecipar os impactos 
ambientais de projetos isolados.  

Ainda no contexto internacional a 
importância de uma forte base científica de 
informação rigorosa é apontada como um 
fator de destaque para a efetividade da AIA 
(MORRISON-SAUNDERS; SADLER, 
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2010). As perspectivas atuais no progresso da 
AIA aliam-se também às novas diretrizes 
promotoras da Sustentabilidade no sentido de 
dar ênfase na necessidade de passar da 
avaliação de "problemas" para a provisão de 
possíveis "soluções" bem como na 
necessidade de maior foco na elaboração de 
políticas com base em evidências podendo 
assim subsidiar os processos decisórios de 
forma mais eficaz. (UNEP, 2012).  

No contexto brasileiro, apesar de ter 
sido criada para ser um processo contínuo de 
acompanhamento desde o planejamento e 
implantação até a operação e a possível 
desativação da atividade, persiste a tendência 
acentuada, de acreditar que a AIA se limita à 
elaboração e aprovação dos estudos 
ambientais e a consequente emissão da 
licença ambiental para implantação do 
projeto (Licença de Instalação) provocando 
assim uma visão cartorial do processo.  

No tocante às questões futuras é 
esperado que a AIA trilhe um caminho de 
consolidação no Brasil, como reflexo às 
tendências internacionais, respeitando as 
peculiaridades locais. Há mais de uma 
década pesquisas procuram explicar a 
natureza e as lacunas dos procedimentos de 
prática da AIA (GLASSON; SALVADOR, 
2000) apresentando sugestões, dentre elas: a 
melhor participação pública no processo, 
adequação de banco de dados ambientais, 
investigação de indicadores e metodologias 
de AIA adequados à realidade brasileira. 
Outro fator de destaque é o importante papel 
que a elaboração do Termo de Referência 
(TR) desempenha na efetividade e qualidade 
dos estudos apresentados (AGRA FILHO et 
al., 2012). Apesar de ter melhorado ao longo 
do tempo (LANDIM; SÁNCHEZ, 2012), os 
estudos ambientais ainda são alvo de críticas 
sendo em alguns casos considerados 
insatisfatórios para um adequado 
entendimento do ambiente estudado 
(SCHERER, 2011) e também como longe do 
ideal, sobretudo no que se refere à 
metodologia e aos procedimentos de AIA 
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
2004).  

Recentemente, o processo de 
Licenciamento federal de empreendimentos 
hidrelétricos no Brasil foi considerando uma 
ameaça ao crescimento econômico do país 
pelo Banco Mundial, que apresentou 
sugestões de mudanças como: mudança do 
processo de emissão da LP (utilizando a 
Avaliação Ambiental Estratégica para a 
avaliação da viabilidade ambiental de um 
conjunto de empreendimentos), preparação 
dos TR por equipe multidisciplinar (com 
base na análise preliminar do projeto e da 
região na qual ele se localiza) e capacitação 
técnica e diversidade profissional aos órgãos 
do SISNAMA e do setor privado envolvidos 
no processo (WORLD BANK, 2008). Em 
análise crítica a esse relatório, Sánchez 
(2010) entende que o estudo sintetiza o atual 
debate no Brasil e os problemas e as 
recomendações identificados são semelhantes 
aos que podem ser ouvidas nas discussões em 
todo o país. O autor destaca que sua principal 
contribuição para o debate reside em mostrar 
as principais ineficiências do processo, a falta 
de comunicação e coordenação entre as 
agências além de lançar luz sobre os custos 
de licenciamento, ficando ainda a lacuna de 
apontar os benefícios da AIA como 
contribuição necessária ao debate. 

Nessa discussão não há falta de 
opiniões a respeito das possibilidades de 
"novos rumos para o licenciamento 
ambiental no Brasil" que refletem os 
conflitos entre os interesses dos grupos que 
almejam empreender versus os interesses dos 
grupos que almejam a preservação ambiental 
ficando o interesse difuso (meio ambiente) 
quase sempre sub-representado. A 
Associação Brasileira de Avaliação de 
Impacto (ABAI) tem acompanhado essa 
discussão no sentido de promover este debate 
e contribuir para fomentar a definição de 
estratégias sem que haja um retrocesso nas 
conquistas alcançadas. Nesse espaço estão 
sendo discutidas propostas do setor público e 
privado. A Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio (Abema)  
sugere a adoção de um novo marco 
regulatório para o Licenciamento ambiental 
do País buscando mais segurança jurídica 
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(ABEMA, 2013). Por outro lado, a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
coloca o Licenciamento Ambiental como 
fator que impede o crescimento da indústria 
brasileira sendo considerado como um 
entrave para a inserção do Brasil em um 
ambiente globalizado e competitivo cobrando 
agilidade e transparência no processo (CNI, 
2013).  

Nesse cenário polarizado de opiniões 
há a necessidade de resgate do papel da AIA 
mostrando que é possível obter lucros, gerar 
empregos e, ao mesmo tempo, alcançar o 
equilíbrio entre as necessidades da sociedade 
e a capacidade do planeta (SÁNCHEZ; 
CROAL, 2012). Sánchez (2013) considera 
que os avanços desde a regulamentação da 
AIA no Brasil são dignos de nota, mas a sua 
aplicação ainda é muito desigual entre os 
estados. Para o autor o desafio emergente na 
prática brasileira é a demonstração do valor 
da AIA para a sociedade. No sentido de 
resgatar as bases conceituais do instrumento, 
a ABAI, propõe aspectos-chave para a 
“modernização” do licenciamento ambiental, 
dentre eles a necessidade de gerar evidências 
dos pontos fortes e fracos da prática da AIA, 
resgatar aspectos conceituais e avançar na 
eficiência do processo buscando 
simplificação e agilidade amparadas por 
princípios de boas práticas (ABAI, 2014).  

Nesse sentido destaca-se a 
necessidade de esforços da comunidade 
acadêmica, dirigindo-se a melhoria da 
qualidade dos estudos e dos processos de 
decisão e consequente aperfeiçoamento da 
efetividade da AIA. A Figura 1 apresenta 
um modelo de relação possível onde as 
evidências produzidas juntamente com o 
aprendizado por meio de boas práticas 
internacionais podem agregar valor científico 
ao atual debate objetivando o resgate do 
instrumento e a melhoria da prática da AIA. 

 
4. Considerações Finais 
O debate sobre problemas na prática 

da AIA no Brasil é intenso tendo por um lado 
os empreendedores reclamando da 
morosidade, incerteza e custo do processo e 

por outro lado os órgãos ambientais 
buscando a segurança jurídica. 

 

 

Figura 1 – Contribuições da academia para o debate dos 
novos rumos do licenciamento ambiental no Brasil 

 

Destaca-se o papel fundamental da 
academia no sentido de contribuir para o 
preenchimento das atuais lacunas da AIA, 
investigando, com uma perspectiva mais 
concreta, a prática da AIA no sentido de 
gerar evidências e identificando as principais 
problemáticas e entraves bem como 
ressaltando os pontos positivos do processo 
no sentido de contribuir para os novos rumos 
do licenciamento ambiental no Brasil. 
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O PSA é uma solução viável para conservação em propriedades privadas? 
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1. Introdução 
 

O pagamento por serviços 
ambientais (PSA) é um instrumento 
econômico de conservação dos recursos 
naturais e uma ferramenta de políticas 
públicas ambientais. Seu funcionamento se 
baseia na remuneração do produtor ou 
proprietário rural que preserva de forma 
direta ou indireta os recursos naturais.  O 
uso do instrumento vem crescendo nos 
últimos anos como uma nova solução para a 
conservação da natureza (GUEDES e 
SEEHUSEN, 2011). Somente no período 
compreendido de 2005 a 2010 as receitas de 
programas de PSA no mundo aproximaram-
se de 1,9 milhões de dólares por ano, e em 
2011 foi para 2,5 milhões de dólares (FAO, 
2014). 

O emprego do PSA, no entanto, 
requer investimentos para diagnostico da 
área, planejamento das ações, elaboração e 
negociação de contratos, implantação, 
monitoramento e fiscalização, além de 
recursos financeiros para pagamento aos 
proprietários contratados. Todavia, pouco se 
sabe sobre os custos e investimento 
necessário para implantação do PSA como 
um programa de conservação no nível 
Estadual por exemplo. Banks-Leite et. al. 
(2014) apresentaram que investimento anual 
de U$198 milhões/ano, equivalente a 6,5% 
do que o Brasil gasta em subsídios agrícolas, 
seria necessários para restaurar o 
ecossistema em todas as propriedades rurais 
da Mata Atlântica, no entanto, não é 
conhecido o impacto deste investimento no 
orçamento do Estado.  

Diante desta lacuna, este trabalho 
busca fazer uma simulação econômica 
quantificando o montante de recursos 
financeiros necessários para a implantação 
de um programa de PSA hídricos com foco 
na preservação das nascentes localizadas nas 

áreas rurais e fora de Unidades de 
Conservação do Estado de São Paulo. 
 
 
2. Metodologia 
 

Para simulação do investimento 
necessário no emprego do PSA como 
instrumento de política pública de 
preservação de floresta na propriedade rural 
privada escolhemos como fonte de 
informações o Projeto Mina d’Água, 
executado pela Coordenadoria de Proteção 
dos Recursos Naturais – CBRN no âmbito 
Secretaria do Meio Ambiente (SMA) do 
Estado de São Paulo em parcerias com os 
municípios conveniados. O projeto está 
focado na preservação de nascentes que 
contribuem para mananciais de 
abastecimento público. Os recursos 
utilizados no projeto são provenientes do 
orçamento do Estado alocados no Fundo 
Estadual de Controle e Prevenção da 
Poluição (FECOP) (GLEHN et. al, 2013). O 
pagamento é feito por nascente participante 
do projeto (R$/nascente/ano) e o cálculo do 
valor pago aos proprietários é feito pela 
equação:  
 
Valor do Pagamento = Valor de referência x 
(F.P. + F.I.) x 0,2. 
 

Onde o valor de referencia é baseado 
no valor médio de arrendamento de 1 ha 
para gado no Estado de São Paulo 
correspondente a R$150,00/ha (ano de 
2012); F.P. = Fator de proteção da nascente 
e F.I. = Fator de importância da nascente, 
(GLEHN et. al, 2013). Feitos os cálculos os 
valores pagos variam entre R$75,00 a 
R$300,00/nascente/ano, considerando as 
condições menos adequadas da nascente em 
termos de preservação e abastecimento 
público, até a melhor situação. 
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Para a quantificação do número de 
nascentes no estado de São Paulo foram 
utilizados dados secundários em formato 
vetorial para análise em Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), provenientes 
de diferentes fontes (Instituto Geográfico e 
Cartográfico - IGC, Secretaria do Meio 
ambiente (Projeto de Proteção a Mata 
Atlântica – PPMA, Departamento de Águas 
e Energia Elétrica-DAEE, Geoambiente e 
CATi) e compilados para mapeamento da 
hidrografia em escala 1:50.000. Os dados de 
localização de Unidades de Conservação são 
provenientes do Ministério do Meio 
Ambiente e as áreas urbanas são do Projeto 
Biota-FAPESP. Com auxílio do software 
ArcGIS 10.2 (Esri), as nascentes foram 
estimadas à partir da seleção dos rios 
permanentes do Estado, utilizando 
ferramenta de criação de vértices 
considerando os pontos iniciais destes 
corpos d´água, sendo que as nascentes 
situadas dentro de áreas urbanas ou 
protegidas por Unidades de Conservação 
não foram consideradas nesse total. 

 
3. Resultados e discussões 
 

A estimativa do numero de nascentes 
para o Estado de São Paulo, por meio da 
metodologia utilizada é de 
aproximadamente 225.000 nascentes e, 
considerada uma faixa de proteção a ser 
mantida com vegetação nativa com um raio 
de 50 metros ao redor de cada uma delas, 
estima-se aproximadamente 193.515 ha a 
área a ser objeto de pagamento pelo serviço 
ambiental. Considerando os valores pagos 
no Projeto Mina d’água, calculou-se que, 
para executar os pagamentos do programa 
de PSA como política publica de 
preservação das nascentes do Estado, seria 
necessário um valor entre R$ 16,9 milhões a 
R$ 67,5 milhões (média de R$ 42,2 
milhões). Tais valores seriam apenas para o 
pagamento aos proprietários. Os custos de 
transação de implantação do projeto não 
foram inclusos nos cálculos.  

Para avaliar a dimensão do montante 
que seria destinado a um programa de PSA 
dessa magnitude, o valor calculado foi 
comparado a outros valores de referência, 
conforme tabela a seguir. 

Tabela 1. Comparativo dos valores estimados para 
pagamento dos proprietários rurais em um programa 
de PSA em todas as nascentes do Estado de São Paulo e 
os orçamentos destinados ao ICMS Ecológico, receita 
arrecadada da Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais – CBRN-SP e receita arrecadada da 
Secretaria do Meio Ambiente-SP.  

Referência Valor (em mil R$) 
Montante calculado 
no presente estudo 

16.900,00 a 
467.500,00 (média = 
42.200,00) 

ICMS Ecológico 
(ano base: 2012)1 

108.000,00 

Montante atual 
destinado CBRN 
(ano base: 2012) 

128.000,00 

Orçamento total 
destinado à SMA do 
Estado de São Paulo 
(ano base 2012)2 

253.000,00 

Fonte: 
1

http://www.icmsecologico.org.br/tabelas/sp%20tabela%202012.pdf 
2https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/FlexConsReceita.aspx 

O ICMS Ecológico corresponde a 
0,5% da arrecadação total dos tributos na 
circulação de mercadorias e serviços no 
Estado de São Paulo. Os recursos do ICMS 
Ecológico podem ser utilizados pelos 
municípios para diversas ações voltadas 
para a melhoria da qualidade ambiental, 
Todavia, a vinculação da utilização do 
recurso depende de regulamentação dos 
próprios municípios contemplados com o 
repasse. Se adotarmos o valor médio 
calculado nesse trabalho para PSA (R$ 42,2 
milhões), o valor a ser pago aos 
proprietários que conservam nascentes 
corresponderia a quase metade do ICMS 
Ecológico do Estado (lembrando que não 
estão considerados os custos de transação). 
Se o recurso a ser destinado ao PSA fosse 
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oriundo do ICMS Ecológico, isso 
evidentemente implicaria em redução do 
recurso disponível para outras finalidades.  

Ainda adotando como referência o 
valor médio calculado no presente estudo, o 
valor necessário para preservação de todas 
as nascentes do Estado seria mais de 
11vezes maior que o atualmente 
disponibilizado ao projeto Mina D´Água 
que corresponde a R$3,15 milhões 
provenientes do orçamento do Estado e 
foram alocados no Fundo Estadual de 
Controle e Prevenção da Poluição (GLEHN 
et. al, 2013). Mesmo quando comparamos o 
valor necessário com o orçamento destinado 
à SMA no ano de 2012 (R$253 milhões), 
observamos que a implantação do PSA 
representaria mais de 16% receita 
arrecadada pela  Secretaria. Deve-se 
ressaltar que a maior parte deste orçamento 
destina-se a gastos administrativos e 
despesas financeiras da Secretaria e não 
efetivamente às medidas de conservação, 
proteção e restauração de ambientes naturais 
(SÃO PAULO, 2014).  

  

4. Conclusão 
 

O resultado aqui apresentado aponta 
na direção de que a adoção de PSA para 
conservação de nascentes no Estado de São 
Paulo teria um custo elevado em 
comparação com valores atualmente 
aplicados em ações ambientais usados como 
referência. Há que se considerar, ainda, que 
o valor calculado está subestimado devido 
ao fato do mapeamento das nascentes ter 
sido feito em escala 1:50.000 (em escalas 
mais detalhadas, o número de nascentes 
tende a ser maior). Além disso, se outras 
áreas que devem ser objeto de proteção 
(como as margens de rios, córregos, lagos e 

reservatórios) fossem objeto de PSA, o valor 
a ser pago seria ainda maior. Considerando 
que os gastos destinados pelo Estado a área 
ambiental são muito escassos, como mostra 
Young (2007), parece pouco factível a ideia 
de adotar o PSA de forma como instrumento 
de política ambiental para além da escala 
piloto (em algumas bacias).  
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1. Introdução 

O estudo dos efeitos ambientais 
cumulativos e sinérgicos no processo de 
Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) 
pode ser realizado através da Avaliação de 
Efeitos Cumulativos (AEC) (CONTANT; 
WIGGINS, 1991) com vistas a auxiliar a 
tomada de decisAo. 

A AEC objetiva avaliar efeitos 
passados, presentes e futuros relacionados a 
avõ AEC objetiva avaliar efeitos 
passados,ividades futuras previstas, com 
intuito de assegurar o vínculo entre a 
viabilidade ambiental de tais atividades - de 
modo incremental - com a sustentabilidade 
no uso dos recursos naturais. No entanto, a 
AEC pode ser interpretada de outra forma, 
permitindo “deixar espaço” para explorações 
futuras, aonde a mitigação torna-se 
desproporcional ao impacto causado, 
aumentando a incerteza quando a viabilidade 
ambiental (CANTER; ROSS, 2010).  

Assim, pesquisadores apontam como 
necessária, além da avaliação, a gestão de 
efeitos cumulativos como etapa essencial do 
processo de AIA (CANTER; ATKINSON, 
2010; THERIVEL; ROSS, 2007), 
possibilitando maior eficiência na utilização 
de recursos naturais e a inclusão de novos 
agentes sem comprometer os usos anteriores. 
Ainda, ela pretende aliar o planejamento 
regional com impactos singulares de 
empreendimentos, refletindo também no 
escalonamento entre Projetos, Planos, 
Programas e Políticas (PPPP’s), integrando a 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e a 
AIA em nível de projeto (THERIVEL; 
ROSS, 2007). A consideração da gestão em 
complemento à ferramenta analítica levou à 
acrescentar “G” à sigla (CANTER; ROSS, 
2010). 

Outra característica própria da 
Avaliação e Gestão de Efeitos Cumulativos 
(AGEC) é que cumulatividade e sinergia 
entre diferentes empreendimentos somente 
são acessadas através do “enfoque recurso-
cêntrico”, em contraposição ao “enfoque no 
agente” tradicionalmente utilizado para AIA 
de projetos.  

Apesar da necessidade de considerar 
“efeitos cumulativos e sinergéticos” pela 
Resolução CONAMA 01/86, a prática de 
AGEC não possui regulamentação específica 
no Brasil, ao contrário de outros países, como 
Estados Unidos e Canadá. Sendo assim, os 
efeitos cumulativos tratados de forma difusa, 
integrados a procedimentos de AIA que, 
conforme amplamente divulgado na 
literatura, possuem “enfoque no agente” de 
forma isolada, o que dificulta a antecipação 
de problemas e soluções e ainda traz sérias 
preocupações quanto a limitação de tratar 
questões sociais e ambientais, e integrá-las às 
questões econômicas (MPF, 2006). Na esfera 
federal, a atuação do Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) e sua relação com 
outras entidades do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) dificulta a síntese e a 
consolidação de boas práticas de AIA e o 
planejamento regional de atividades, lacuna 
esta com possibilidade para a inserção de 
AGEC. Tais deficiências têm contribuído 
para a baixa qualidade dos estudos 
apresentados, conforme relatório do Tribunal 
de Contas de União (TCU) (TCU, 2009). 

 Com vistas a contribuir para o debate 
em torno da prática da avaliação e gestão de 
efeitos cumulativos no Brasil, o presente 
estudo realizou um levantamento documental 
sobre os dispositivos normativos aplicados à 
AIA e as suas orientações para a prática da 
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avaliação e gestão dos efeitos cumulativos no 
Brasil, correlacionando-as com as práticas 
preconizadas em manuais de implementação 
da AGEC em países onde a mesma é 
regulamentada. A pergunta orientadora foi: 
Qual o estado das regulamentações 
brasileiras para inserção de cumulatividade 
no processo de AIA, quando comparadas aos 
países que apresentam regulamentações 
específicas? 

 

2. Metodologia 

Para o estudo, foi realizada a revisão 
bibliográfica sistemática (RBS), conforme 
CONFORTO et. al., 2011. Foram 
identificadas, por meio dos manuais, artigos 
de grande relevância e regulamentações e 
normas brasileiras, características que podem 
permitir a inserção de práticas de AGEC no 
Brasil. 

As referências utilizadas foram: 
 Trabalhos que fundamentam o 

marco teórico: Canter e Ross (2010); 
Duinker et. al. (2012); Canter e Atkinson 
(2010); e Therivel e Ross (2007).  

 Principais regulamentações 
acerca do tema, a saber: Política Nacional 
de Meio Ambiente (Lei nº 6938/1981), 
Lei nº 10.650/2003, Lei Complementar 
140/2011, Resoluções CONAMA nº 
01/1986, 09/1987, 237/1997, Instruções 
Normativas do MMA nº 183/2008, 
184/2008, Portaria IBAMA nº 21/2008, 
Portaria MMA/IBAMA nº 259/2009, 
Portaria Interministerial nº 419/2011 e o 
Parecer do MMA sobre o relatório do 
Banco Mundial (Parecer 
GAIA/DLAA/SMCQ/MMA 001/2008).  

 Relatórios de auditoria 
realizada pelo TCU (TC 009.362/2009-
4), Ministério Público Federal (MPF) 
(2004) e do Banco Mundial (BM) (2008), 
sobre contribuições para o licenciamento 
ambiental brasileiro.  

 Manuais orientadores de 
prática: Considering Cumulative Effects 

under the national Environmental Policy 
Act” (EUA, 1997); “Cumulative Effects 
Assessment Practitioners Guide” (CEAA 
et. al., 1999); e “Guidelines for the 
assessment of indirect and cumulative as 
well as impact interactions” (XI, 1999). 

 

3. Resultados e Discussão 

Os documentos selecionados 
apresentam indicações semelhantes quanto à 
inserção de um monitoramento e gestão de 
recursos naturais observando um enfoque 
regional referente aos estoques e limiares dos 
recursos sob avaliação. Dessa forma, 
elementos de cumulatividade podem ser 
acessados através da gestão compartilhada, 
uma vez que é esta que vai determinar a 
eficiência em acessar tais efeitos 
(THERIVEL; ROSS, 2007). 

 As informações foram divididas em 
categorias, divididas pela etapa do processo 
de AIA, fortemente relacionada ao 
licenciamento de projetos. Considerações 
sobre EC por fontes oficiais (leis e portarias 
em vigor e relatórios) foram elencadas em 
conjunto com relatórios que explicitam 
reformas (TCU, MPF, BM e MMA), sendo 
selecionadas aquelas que potencialmente 
possuem convergências com a AGEC. O 
marco teórico de referência (CANTER, 
ROSS 2010; DUINKER et. al. 2012; 
CANTER, ATKINSON 2010; THERIVEL, 
ROSS 2007) relaciona-se à melhores práticas 
recomendadas pela comunidade científica 
vinculadas as etapas tradicionais de AIA. Os 
manuais analisados (EUA, 1997; CEAA et 
al., 1999; XI, 1999) oferecem 
recomendações a adaptação do processo de 
AIA para a inserção de AGEC nos países em 
que a mesma é regulamentada.  A 
sistematização destas informações estão 
representadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Instrumentos de AIA no Brasil e sua relação com Efeitos Cumulativos (EC) 

Instrumento de 
política em fases Considerações relacionadas a EC 

AIA 
Licenc
iamen
to 

Oficiais  Marco teórico  Manuais  

Triagem LP 
Estabelecer indicadores 
de impactos, riscos e 
benefícios por tipologia 

Sustentabilidade 
(incluindo social e 
econômica) determina a 
significância de impactos 

Identificar Componentes 
Ambientais de Interesse -
CAIs (determinar 
significatividade -"recurso-
cêntrica") 

Escopo LP 

Promover 
contextualização 
estratégica para conjunto 
de empreendimentos em 
escala regional 

A ação é avaliada dentro 
de um contexto 
(considerando outras 
ações presentes e futuras) 

Identificar EC associados 
(escopo temporal e 
geográfico com ações 
passadas, presentes e 
futuras); Identificar outras 
ações afetando CAIs 

Estudo de 
Impacto 
Ambiental 
(EIA) 

LP (LI 
no 

caso 
de 

PBAs) 

Apropriar-se de 
informações de estudos 
estratégicos setoriais 

Cenários são usados como 
ferramenta para prever 
ações futuras 

Caracterizar capacidade de 
suporte e resiliência de CAIs 
e tendências de estresse 
futuro; 

Manifestar incertezas no 
levantamento de CAIs 

Participação do 
público LP/LI 

Gerar relatório ambiental 
consolidado disponível ao 
público 
("Accountability"); 

Utilizar internet para o 
planejamento e gestão; Utilizar espaços de 

participação para determinar 
a significância de efeitos 
residuais 

Discussão pública anterior 
à emissão de Termos de 
Referência -TRs 

Identificar grupos de 
interesse envolvidos para 
gestão participativa 

Mitigação e 
Compensação LI 

Acompanhar se medidas 
mitigadoras atingem 
objetivos de proteção 
ambiental 

Compreender outras ações 
nas medidas de mitigação 
e compensação 

Contemplar CAIs no 
levantamento de alternativas 
de ação 

Monitoramento 
e 
acompanhamen
to 

LO 

Considerar SisLic no 
gerenciamento (interação 
entre ações); 

Estabelecer conselho de 
gestão adaptativa; 

Recomendar monitoramento 
em escala regional 

Promover 
acompanhamento 
sistemático; Determinar mecanismo de 

revisão por pares Estimular comissões 
mistas de 
acompanhamento 
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Como dissonâncias para a inserção 

de efeitos cumulativos, observa-se 
dificuldades próprias da prática de AIA no 
Brasil (MPF, 2004; MMA, 2008; BM, 
2008; TCU, 2009). Como exemplos citam-
se: A dificuldade de implementação do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA) e do Sistema Informatizado 
de Licenciamento Ambiental (Sislic), a 
baixa qualidade de EIAs, falta de dados 
para diagnóstico de estoques e limiares de 
recursos naturais, baixa eficiência no 
acompanhamento e monitoramento, 
dificuldades de inserção de projeto no 
planejamento regional e elaboração de TRs 
de baixa qualidade. Pode-se observar o 
aprendizado institucional pela portaria 
interministerial 419/2011, regulando a 
manifestação de entidades relacionadas aos 
impactos socioambientais e culturais 
durante a fase de EIA. Porém, com 
participação reduzida, a prática de gestão 
adaptativa no advento de outras atividades 
futuras é enfraquecida. 

Também o marco teórico destaca 
dificuldades próprias da AGEC nos países 
que a mesma é exigida, como: Dificuldade 
de estabelecimento de significância para 
CAI, dificuldade de gestão pela existência 
de grandes incertezas sobre a contribuição 
de cada ação humana nos CAI, alta 
complexidade técnica e institucional na 
gestão de CAI, falta de consideração de 
estudos anteriores para ações futuras, 
dificuldade de adoção pelos agentes 
públicos de gestão adaptativa, integração 
de AEC com planejamento estratégico 
(dificuldades na interação de indicadores  
no nível de projeto com indicadores de 
planejamento estratégico), falta de 
integração de conhecimento produzido 
entre os diferentes grupos interessados na 
gestão regional (CANTER; ATKINSON, 
2010; CANTER; ROSS, 2010; DUINKER 
et al., 2013). 

 

 

 

4. Conclusões 

Existem confluências em promover 
alterações no processo de AIA brasileiro, 
permitindo também a inserção de etapas de 
AGEC, principalmente nas fases de escopo 
(com a contextualização e levantamento de 
CAIs), mitigação e monitoramento (com a 
adoção de estratégicas visando o “enfoque 
recurso-cêntrico”) e no monitoramento e 
acompanhamento (pela gestão adaptativa).  

A integração de uma AGEC aos 
procedimentos de licenciamento ambiental, 
de acordo com os manuais relacionados, 
pode ser considerada no processo 
brasileiro, pois este sofre forte influência 
do modelo racional de tomada de decisão 
previsto também na prática norte-
americana e canadense.  

Pode-se incluir o levantamento e 
análise de CAIs nas proposições de 
reforma já existentes. Recomenda-se que a 
gestão ambiental de ações humanas deve 
ser capaz de incluir manifestações dos 
diferentes de grupos de interesse de forma 
participativa de forma sistemática, 
permitindo maior legitimidade e 
transparência à tomada de decisão. 

Dificuldades inerentes à adoção de 
AGEC, assim como na aplicação de AIA 
no Brasil podem ser suprimidas através da 
integração do conhecimento produzido e 
aprendizado institucional, considerando as 
auditorias já realizadas e princípios de boas 
práticas. Pode-se inferir que a adoção de 
tais características foi iniciado, através de 
novas regulamentações, como a portaria 
419/2011. 
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PLANOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
DESAFIOS MUNICIPAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Cristine Diniz Santiago; Erica Pugliesi 
Universidade Federal de São Carlos, SÃO PAULO 

 

1. Introdução 
A gestão de resíduos sólidos 

constitui uma das funções do saneamento 
básico. No entanto, historicamente, as 
posturas públicas tratavam a gestão de 
resíduos sólidos através de uma abordagem 
reativa, de forma que atentavam apenas à 
coleta e disposição dos resíduos, que 
constituíam a exigência legal pelos órgãos 
competentes (LOPES, 2007; PHILIPPI JR. 
et al., 2012; RIBEIRO, 2014). 

Entretanto, a gestão dos resíduos 
sólidos é um tema complexo que envolve a 
manutenção da qualidade ambiental e da 
saúde pública, além de possuir diversas 
variáveis a serem consideradas, devido aos 
impactos gerados por seu tratamento 
incorreto (FERNANDEZ & SCHALCH, 
2005; LOPES, 2007). 

A complexidade dos elementos 
constituintes dos produtos e dos perfis de 
consumo da sociedade dificultam o descarte 
e disposição final corretos, além da 
existência disseminada em muitos 
municípios brasileiros da disposição final 
em lixões e fundos de vale. Este cenário, 
junto à ausência de um marco regulatório 
federal, tornava extremamente difícil a 
gestão integrada dos resíduos em âmbito 
nacional (PHILIPPI JR. et al., 2012; 
RIBEIRO, 2014). 

Nesse contexto, foi aprovada em 
2010, após mais de vinte anos em tramitação 
no Congresso Nacional, a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 
12.305/2010. A política, baseada fortemente 
no modelo alemão de administração 
descentralizada e fortemente integrada, foi 
instituída com o objetivo de orientar as 
discussões nacionais relativas à gestão 
integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos 
sólidos (RIBEIRO, 2014). 

A política, apesar de sua proposição 
tardia, institui instrumentos e princípios 
inovadores para a gestão de resíduos no 
país. Dentre eles, destacam-se os princípios 
da responsabilidade compartilhada, da 
regionalização e do direito da sociedade ao 
controle social (BRASIL, 2010; RIBEIRO, 
2014). 

A PNRS ainda apresenta enfoque na 
gestão integrada, que se dá através da 
elaboração de Planos de gestão integrada de 
resíduos sólidos, uma das principais 
ferramentas da PNRS, uma vez que agrega 
boa parte dos princípios e instrumentos da 
política, tratando de sua integração e 
individualização para os diferentes cenários 
do país (BRASIL, 2010). 

Dessa forma, observando-se também 
as atuais dificuldades dos municípios em 
implementar os princípios e instrumentos da 
PNRS, o presente projeto justifica-se em um 
instrumento da política, que é a pesquisa 
científica e tecnológica, além da importância 
de analisar a efetividade da lei e quais os 
principais desafios a nível local (município) 
e regional (consórcios intermunicipais). 

A partir deste projeto busca-se 
responder de que forma a PNRS está 
promovendo mudanças para os municípios, 
além de identificar quais os tipos de 
mudanças promovidas, os desafios 
enfrentados para alcançá-las e as 
potencialidades nas práticas e na elaboração 
das Políticas Públicas. 

Este projeto tem como principal 
objetivo conhecer as práticas municipais de 
gestão integrada de resíduos sólidos e 
analisar os desafios e potencialidades 
decorrentes da PNRS no contexto da 
UGRHI 13, bacia hidrográfica do Tietê-

122

Instrumentos de Política Ambiental



Jacaré. Os objetivos específicos deste 
projeto são: 

• Analisar o conteúdo dos 
Planos Municipais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos – PMGIRS, reunindo 
informações sobre a gestão de resíduos 
sólidos na UGRHI 13; 

• Gerar subsídios para a 
elaboração de futuros Planos Municipais e 
Regionais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos ou para a revisão dos mesmos; 

• Contribuir para a 
consolidação da gestão de resíduos sólidos 
com base nos princípios da PNRS. 
 
 
2. Metodologia 

A proposta de metodologia do 
projeto caracteriza-se como aplicada, já que 
pretende levantar conhecimentos teóricos 
para a aplicação prática da PNRS bem como 
pretende gerar conhecimentos para e a partir 
da aplicação prática da PNRS (GIL, 2002 & 
SILVIA E MENEZES, 2005). Parte da 
pesquisa utilizará como estratégia o estudo 
de caso, adequado a estudos organizacionais 
e gerenciais (YIN, 2001). 

A primeira etapa da pesquisa será 
exploratória sendo realizada através de uma 
revisão bibliográfica acerca dos temas de 
Gestão de Resíduos Sólidos, Políticas 
Públicas voltadas para Resíduos Sólidos, 
Planos de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos e Consórcios Públicos de gestão de 
resíduos nos cenários internacional e 
nacional, a fim de consolidar uma 
fundamentação teórica sólida e adequada às 
análises posteriores (PERES, 2012). 

Na etapa descritiva da pesquisa serão 
caracterizadas as unidades de estudo (bacia 
hidrográfica e municípios), bem como o 
processo de elaboração dos Planos de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
Como técnica de pesquisa desta etapa, além 
da pesquisa documental ocorrerá a 
formulação e definição de um questionário 
preliminar a ser enviado às prefeituras dos 
municípios da UGRHI (PERES, 2012). 

O questionário será aplicado a fim de 
possível delinear um panorama geral da 

gestão de resíduos sólidos na UGRHI, 
utilizando seus 34 municípios como amostra 
(PERES, 2012). Além disso, serão definidos 
os municípios para aprofundamento das 
análises pretendidas, ou seja, estudo de caso 
dos planos de gestão integrada, bem como 
análise das ações e desafios encontrados em 
sua elaboração e implementação. 

De acordo com Yin (2001), os 
estudos de caso são adequados quando o 
pesquisador possui pouco controle sobre os 
eventos e quando o foco da pesquisa se 
encontra em fenômenos contemporâneos, 
sendo adequados em pesquisas de 
planejamento regional e municipal. 

O estudo de caso será consolidado a 
partir de técnicas como a pesquisa 
documental, visitas técnicas, entrevistas 
semiestruturadas e análises sistematizadas. 

Por fim, a partir da análise e 
discussão dos resultados será formulado um 
roteiro básico a fim de auxiliar os 
municípios na elaboração e revisão de seus 
Planos Municipais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, além de eventuais Planos 
Regionais. 

Como área de estudo, ressalta-se a 
utilização da UGRHI 13 – Tietê Jacaré 
(Figura 1) como opção de região geográfica 
de análise, como apresentado no próprio 
Plano Estadual de Resíduos Sólidos do 
estado de São Paulo. Essa proposta busca 
maior integração nas ações ambientais 
municipais e regionais, que usualmente vem 
ocorrendo no contexto das unidades de 
gestão de recursos hídricos no estado de São 
Paulo. 
 

 
Figura 1 – Mapa da UGRHI 13 com seus principais 

municípios e UGRHIs vizinhas (SIGRH, 2013). 

123

Instrumentos de Política Ambiental



 
3. Resultados esperados e discussões 

Os resultados obtidos a partir das 
atividades definidas no plano de trabalho 
serão analisados sistematicamente, a partir 
de critérios a serem definidos após o contato 
inicial com os municípios e estabelecimento 
da cooperação com o presente projeto. 

Outras análises ocorrerão a partir de 
parâmetros e experiências internacionais, a 
fim de comparar o amadurecimento da 
gestão integrada de resíduos sólidos no 
Brasil e em outros países, podendo 
identificar fragilidades e potencialidades dos 
PMGIRS analisados, indicando alternativas 
mais eficientes e experiências semelhantes 
que já foram aplicadas, sendo bem-
sucedidas ou não, possibilitando um 
aprendizado compartilhado. 

As categorias de análise dos 
resultados serão: análise dos instrumentos 
adotados pelos PMGIRS em municípios de 
diferentes tamanhos populacionais e 
consórcios; e análise das relações e desafios 
da gestão integrada de resíduos sólidos nos 
municípios da UGRHI 13, observando as 
similaridades, as diferenças e possíveis 
articulações (PERES, 2012). 
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PROPOSTA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO PARA O 
MUNICÍPIO DE ALFENAS – MG 

 
 

Carla Mourão; Ronaldo Luiz Mincato; Fernando Shinji Kawakubo; Frederico Marangon; 
Gustavo Costa Teixeira 

Universidade Federal de Alfenas, MG 

 
 

1. Introdução 
As alterações ambientais fazem parte 

da dinâmica natural de evolução das 
paisagens, porém passaram a ser 
importantes agentes aceleradores dessas 
modificações, transformando o ambiente. Os 
diversos usos do solo pelo homem têm 
provocado impactos significativos nos 
recursos naturais, tão importantes para a 
manutenção da vida e para desenvolvimento 
das atividades econômicas. Dentro desse 
contexto surgiram estudos e métodos para 
analisar a relação entre a ocupação humana 
e as transformações dos ambientes.  

O Zoneamento Ecológico-
Econômico (ZEE) é um dos instrumentos da 
Política Nacional de Meio Ambiente – 
PNMA, Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981) e 
significa um marco na institucionalização da 
gestão ambiental no Brasil. É uma 
ferramenta de planejamento que orienta o 
uso do território e as ações políticas nos 
níveis federal, estadual e municipal.  

O estudo para destinar a localização 
das atividades precedida pelo ZEE deve 
ponderar a criação das unidades de 
conservação, que são espaços territoriais, 
incluindo seus recursos ambientais que 
asseguram o uso sustentável dos recursos 
naturais de forma racional considerando a 
capacidade de suporte do meio e suas 
limitações e ainda propiciam às 
comunidades do entorno o desenvolvimento 
de atividades econômicas sustentáveis. 
(MONTAÑO et al., 2007). 

Assim, procurando disponibilizar 
uma ferramenta prática no planejamento do 
território de Alfenas – MG, no intuito de 
harmonizar as questões urbanas e 
ambientais, em apoio à implantação e 

implementação dos instrumentos de 
planejamento físico e territorial impostas 
pelo Plano Diretor, é proposto o projeto de 
ZEE deste município. 
 
 
2. Metodologia 

2.1 Área de estudo 
O Município de Alfenas está 

localizado no sul de Minas Gerais (FIGURA 
1). De acordo com o censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística em 2010, possui uma área de 
850,446 km² e uma população estimada de 
77.618 habitantes em 2013, 93% 
aproximadamente em área urbana. Está 
inserida na bacia hidrográfica do Rio 
Grande, afluente do reservatório da usina 
hidrelétrica de Furnas. 
 

 
Figura 1 - Mapas de Localização da área de estudo.  
Fontes: Adaptado de Google e CBERS 2B/CCD, 
Composição R (3) G (4) B (2). Organização dos autores. 
 

Cada ZEE desempenha um papel 
específico de acordo, por um lado, com sua 
posição relativa na estrutura administrativa 
do país e, por outro, com as escalas 
geográficas de referência dos objetos 
avaliados. 

125

Instrumentos de Política Ambiental



Cada enfoque demanda um nível 
referencial de percepção dos objetos da 
paisagem, uma escala de referência de 
abordagem, de tratamento de informações e 
de apresentação gráfica com escala 
compatível. Assim, implicam diferentes 
procedimentos operacionais e estratégias de 
articulação, utilizam diversas escalas 
geográficas e resultam em produtos 
distintos. 

Os aspectos requeridos e sua 
execução são representados na Tabela 1, o 
que se refere a dois enfoques básicos de 
atuação: o estratégico e o tático. 

Como vamos elaborar o ZEE para o 
município de Alfenas, partimos do enfoque 
tático, que se dirige aos níveis de 
administração estadual, municipal ou 
empresarial, visa apoiar o gerenciamento de 
ações de preservação e proteção do capital 
natural local visando reduzir os riscos de 
perda deste capital em empreendimentos 
econômicos, subsidiar planos de manejo de 
unidades de conservação, de monitoramento 
e avaliação de impactos ambientais; e planos 
diretores de áreas municipais. Este enfoque 
requer escalas geográficas de semi detalhe 
(maiores que 1:250.000). 

 
Tabela 1. Enfoques básicos de atuação: o estratégico e o 
tático. 

 
Fonte: Programa Zoneamento Ecológico – Econômico do 
Paraná. 

O projeto para o ZEE de Alfenas 
será elaborado a partir das diretrizes 
metodológicas propostas pelo Ministério do 
Meio Ambiente e será executado através de 
quatro fases de trabalho que abrange: 

I) O Planejamento do Projeto: ponto 
de partida das articulações a serem feitas. 
Realizar o levantamento das políticas 
públicas do município; identificar as 
demandas técnicas, financeiras, 
institucionais e sociais). 

II) O Diagnóstico: é orientado para 
objetivos previamente discutidos e fixados. 
Corresponde ao levantamento e 
sistematização dos dados existentes; 
identificação dos estudos necessários; 
execução dos estudos e; apresentação dos 
resultados e produção de cartas temáticas. 
Devem ser realizados os diagnósticos do 
meio físico e do meio sócio-econômico. 
Nesta fase é fundamental o uso de 
ferramentas de sensoriamento remoto, 
trabalhando os dados com Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) como o 
ArcGis. Para explorar melhor a capacidade 
do SIG, pode utilizar-se a técnica proposta 
por Saaty (MIARA; OKA-FIORI, 2007) de 
Processo Analítico Hierárquico (Analytical 
Hierarchical Process - AHP) para a 
integração dos planos de informação em 
estudos sobre vulnerabilidade ambiental, 
para organizar, avaliar a importância e 
medir a consistência dos julgamentos. O 
método é baseado na lógica da comparação, 
feita aos pares, da importância relativa de 
cada fator no processo em questão. Desta 
forma, é possível ponderar e qualificar a 
importância relativa de cada variável 
(RAFFO, 2012). De acordo com Pinese 
Junior e Rodrigues (2012), o AHP 
possibilita hierarquizar os principais fatores 
envolvidos, diminui a subjetividade na 
ponderação das importâncias relativas e 
avaliar o grau de consistência dos 
julgamentos. 
III) O Prognóstico: Deverá elaborar, a 
partir da correlação das informações, a 
situação atual e os cenários tendenciais e 
desejados, as unidades integradas e as zonas 
de planejamento, propondo alternativas para 
o uso mais sustentável dos recursos. 
IV) A Implementação: A proposição de 
Zonas executando as normas, os planos de 
desenvolvimento e as instruções 
administrativas para regulamentar e orientar 
o uso dos recursos e gerenciamento do 
território. 
 
3. Resultados e discussões 
 Este projeto está em sua fase inicial, 
de realização dos levantamentos 
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bibliográficos mais aprofundados sobre o 
tema, identificando quais indicadores serão 
utilizados e a construção do banco de dados. 
 Os resultados esperados são: 
diagnóstico ambiental da área de estudo; 
delimitação de zonas por potencialidades, 
restrições e fragilidade dos recursos naturais 
e do meio ambiente de Alfenas; formulação 
de cenários sustentáveis para as atividades a 
serem realizadas; sugestões para a melhoria 
do uso do solo e definição de um sistema de 
unidades de conservação 

 
4. Conclusões 

Este ZEE poderá contribuir no 
planejamento e elaboração das políticas 
públicas e das ações em meio ambiente na 
área de estudo, orientando a gestão 
municipal e a sociedade civil na elaboração 
dos seus programas e em seus 
investimentos. Estes, ao serem planejados e 
implementados respeitando-se as 
características de cada zona de 
desenvolvimento, irão promover com maior 
assertividade a melhoria na qualidade dos 
serviços prestados e da qualidade de vida de 
toda a população de Alfenas. 
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RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DE 
AGROTÓXICOS EM PEQUENOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS: O 

CASO DO MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO, MG 

Mayra Rodrigues Silva; Maria Edna Tenório Nunes 

Universidade de São Paulo, SP 

 

1. Introdução 
O Brasil é, desde 2008, o maior 

consumidor mundial de agrotóxicos 
(SINDIVEG, 2014). Só no ano de 2012 
foram consumidas 823,2 milhões de 
toneladas de agrotóxicos no país,  o que dá 
origem a embalagens vazias, em igual 
proporção, as quais necessitam de adequada 
destinação final.  

A preocupação com estes dados é 
ainda maior quando se considera que as 
embalagens vazias de agrotóxicos não 
lavadas são classificadas pela NBR 
10004/2004 como resíduos sólidos 
perigosos (classe 1), definidos como 
“aqueles que apresentam substancial 
periculosidade real ou potencial à saúde 
humana ou aos organismos vivos e que se 
caracterizam pela letalidade, não 
degradabilidade e pelos efeitos cumulativos 
diversos, ou ainda, por uma das 
características seguintes: inflamabilidade; 
reatividade; corrosividade; patogenicidade; 
e/ou toxicidade” (ABNT, 2004). 

Segundo dados do Instituto Nacional 
de Processamento de Embalagens Vazias 
(INPEV), em 2013 a quantidade total de 
embalagens recolhidas e submetidas à 
adequada destinação final no país foi de 
40.404 toneladas, chegando a 96% de 
embalagens primárias, ou seja, aquelas que 
entram em contato direto com o produto 
(principalmente as constituídas de plástico e 
tampas). Quando se incluem as secundárias, 
ou que não entram em contato diretamente 
com o produto (constituídas principalmente 
papelão), o percentual de destinação 
adequada é de 80% (INPEV, 2014). 

Estes dados, porém, referem-se às 
embalagens que foram destinadas 
corretamente por meio da logística reversa  
 
 

coordenada pelo INPEV. No entanto, isto 
não é uma realidade para todas as 
embalagens vazias de agrotóxicos. Em 
1999, a Associação Nacional de Defesa 
Vegetal (Andef) realizou uma pesquisa e 
identificou que 50% de todas as embalagens 
vazias de agrotóxicos no Brasil eram doadas 
ou vendidas sem nenhum controle; 25% 
eram queimadas a céu aberto; 15%, 
simplesmente, abandonadas no campo e 
10%, armazenadas em locais não 
adequados, expostos ao meio ambiente 
(BARREIRA; PHILLIPI JUNIOR, 2000). 

A criação do INPEV e a logística 
reversa que coordena, considerada uma das 
mais bem sucedidas do país, melhoraram 
significativamente a gestão das embalagens 
vazias de agrotóxicos. Mas ainda há lacunas, 
principalmente em relação a municípios 
rurais de pequeno porte, onde a realidade 
atual ainda é muito próxima à apresentada 
pela Andef em 1999 (VEIGA, 2009). Tendo 
sido originalmente concebido para atender 
grandes áreas rurais, com economias de 
escala que favorecem a logística reversa, o 
programa ainda não está adequado à 
realidade de pequenas comunidades rurais, 
geralmente com infraestrutura precária e 
mais isoladas, o que se traduz em grandes 
custos, principalmente de transporte, para a 
logística reversa ser bem sucedida (VEIGA, 
2009). 
 
2. Objetivos 

O presente estudo visa analisar o 
processo de logística reversa de embalagens 
vazias de agrotóxicos em pequenos 
municípios agrícolas brasileiros, a partir de 
um recorte embasado no município de Bom 
Repouso, MG. Pretende-se, ainda, contribuir 
e orientar a implementação do plano de 
gestão de resíduos sólidos do município, no 
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que tange à destinação final dessas 
embalagens.  

 
3. Metodologia 

Inicialmente foi realizado um 
levantamento bibliográfico sobre o 
município de Bom Repouso, MG, incluindo 
a busca por dados disponíveis relativos à 
gestão das embalagens vazias de 
agrotóxicos no município.  

Numa segunda etapa, foi realizada 
uma visita ao município, para levantamento 
de dados diretamente na prefeitura 
municipal e em três revendas de agrotóxicos 
locais. O levantamento foi feito por meio de 
entrevistas não-estruturadas, não dirigidas, 
com perguntas e respostas abertas. Como 
nesta etapa objetivou-se apenas um primeiro 
contato com os atores envolvidos 
(representantes de órgãos governamentais, 
produtores rurais e revendedores de 
agrotóxicos do município), foi utilizado   
este tipo de entrevista, que proporciona ao 
entrevistado liberdade total para expressar 
suas opiniões e ideias. A função do 
entrevistador neste caso é incentivar essa 
expressão, levando o informante a falar 
sobre determinado assunto, sem, entretanto, 
força-lo a responder, apenas expondo o 
assunto em questão (LAKATOS; 
MARCONI, 2003).    

Concomitantemente, foram feitos 
contatos com a central de recebimento de 
embalagens vazias de agrotóxicos do 
INPEV situada em Pouso Alegre, que é a 
mais próxima de Bom Repouso, visando a 
obtenção de dados relativos à quantidade 
total de embalagens recepcionadas na 
central e quantidade oriunda de produtores 
de Bom Repouso, em uma escala temporal. 
 
3. Resultados e discussões 

Verificou-se que o município, 
situado na porção sul do estado de Minas 
Gerais, possui quase 50% de sua população 
na zona rural. A base da economia é a 
agricultura, com os principais cultivos sendo 
batata inglesa e morango, que requerem o 
uso intensivo de agrotóxicos para evitar 

pragas e doenças que podem comprometer 
sua produtividade. 

Não foram encontrados dados 
oficiais online de nenhuma espécie sobre a 
gestão das embalagens vazias de 
agrotóxicos no município. A maioria das 
informações e dados existentes relativos à 
caracterização geral do município e 
potenciais problemas ambientais e à saúde 
humana da utilização intensiva de 
agrotóxicos estão presentes apenas em 
publicações acadêmicas (ESPÍNDOLA, 
EVALDO; BRIGANTE, 2009; NUNES, 
2010). 

Segundo o responsável pelos 
assuntos de meio ambiente da prefeitura 
municipal (informação verbal1) também não 
há informações sobre a gestão das 
embalagens nos arquivos da prefeitura. Ou 
seja, não está disponível qualquer 
levantamento oficial sobre a coleta e tipos 
de destinação de embalagens vazias de 
agrotóxicos no município.  

Em relação aos levantamentos de 
dados realizados junto às três revendas de 
agrotóxicos do município, a primeira 
informou que em média apenas 30% das 
embalagens de agrotóxicos comercializadas 
no estabelecimento são devolvidas. A 
segunda relatou uma devolução acima de 
70%. Por fim, na terceira revenda os 
comerciantes não quiseram dar informações. 

Todas as revendas declararam que, a 
partir do mês de julho de 2014 (mês anterior 
à realização das entrevistas), por 
determinação do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA em parceria com o  
Ministério Público de Minas Gerais – 
MPMG, os revendedores de agrotóxicos do 
município não seriam mais obrigados a 
receber as embalagens vazias em seus 
estabelecimentos.  

Em consulta ao IMA verificou-se 
que essa decisão foi tomada com base no 
risco laboral a que os trabalhadores da 
central de recebimento estavam sujeitos, 
uma vez que várias embalagens estavam 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Informação	  concedida	  por	  Brandão	  M.	  em	  Bom	  
Repouso	  em	  agosto	  de	  2014.	  
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sendo devolvidas nas revendas e 
encaminhadas à central sem passarem 
previamente pela tríplice lavagem, 
obrigatória. Segundo o IMA e o MPMG, o 
embasamento legal para essa tomada de 
decisão está no artigo 7  da Resolução 
Conama nº334 de 2003, que diz que os 
postos e centrais não poderão receber 
embalagens com restos de produtos, 
produtos em desuso, ou impróprios para 
comercialização e utilização”. E, em seu 
parágrafo único, que “Os produtos referidos 
no caput deste artigo deverão ter a sua 
destinação em conformidade com as 
disposições previstas na Lei no 7.802”. 

Dois aspectos devem ser 
considerados em relação a essa 
determinação: o primeiro considera a 
necessidade de proteger a saúde dos 
trabalhadores da central e de certa maneira, 
dos comerciantes do município de Bom 
Repouso. Já o segundo aspecto diz respeito 
à disposição dos produtores em dar 
destinação adequada às embalagens vazias 
de agrotóxicos. Não podendo devolvê-las no 
local onde adquiriram os produtos, no 
município, enfrentarão a dificuldade de 
aumento de custos em relação ao transporte 
das mesmas até um local adequado, uma vez 
que a central de recolhimento do INPEV, 
em Pouso Alegre, fica a aproximadamente 
60 km do centro de Bom Repouso. Além 
disso, esse fato pode levar à manutenção de 
hábitos como abandono no próprio campo, 
soterramento, armazenamento incorreto e 
queima de embalagens, como já observado 
anteriormente no município (ESPÍNDOLA, 
EVALDO; BRIGANTE, 2009; NUNES, 
2010). Como consequência, pode haver um 
aumento na contaminação ambiental já 
detectada por estudos anteriores, bem como 
no reflexo direto na saúde pública, já que 
muitos casos de cânceres e outras doenças 
foram relatados por produtores.  

Os dados relativos ao recolhimento 
de embalagens ainda não foram 
disponibilizados pela central do INPEV de 
Pouso Alegre e, desta maneira, a análise 
relativa aos mesmos ainda não foi realizada 
e fará parte das próximas etapas do estudo. 

 
 
 
4. Conclusões 

Concluiu-se que a falta de dados para 
um primeiro diagnóstico impossibilita a 
criação de qualquer estratégia para melhoria 
da gestão de embalagens vazias de 
agrotóxicos em Bom Repouso. Sendo assim, 
o primeiro passo para uma mudança na 
realidade desse município é a criação de um 
banco de dados oficial sobre a destinação de 
embalagens vazias. 

Outro ponto importante a ser 
destacado é a escassez de ações educativas e 
fiscalizadoras para que a responsabilidade 
compartilhada seja respeitada. Noções 
básicas do gerenciamento das embalagens 
vazias de agrotóxicos, como a tríplice 
lavagem, já deveriam estar melhor 
incorporadas por todos os atores dessa 
cadeia, principalmente pelos produtores. 
Acredita-se que uma adequada orientação 
aos produtores quanto à tríplice lavagem das 
embalagens e uma possível inclusão do de 
pontos de recebimentos itinerantes do 
INPEV no município devam ser objetivo 
dos gestores municipais. 

Há também necessidade de uma 
fiscalização mais efetiva, no sentido de 
garantir a efetivação da logística reversa.  

 
 

5. Referências Bibliográficas 

ABNT. NBR 10004 - Resíduos Sólidos - 
Classificação. Rio de Janeiro, 2004.  

BARREIRA, L. P.; PHILLIPI JUNIOR, A. 
A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS DE 
EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS NO 
BRASIL. XXVIII Congresso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, p. 9, out. 2000.  

ESPÍNDOLA, EVALDO; BRIGANTE, J. 
(ED.). Projeto Mogi-Guaçu. In: 1. ed. São 
Carlos: Rima, 2009. p. 382.  

130

Instrumentos de Política Ambiental



INPEV. Relatório de Sustentabilidade 
2013. [s.l: s.n.]. Disponível em: 
<http://relatoweb.com.br/inpev/2013/pdf/RS
2013inpEV_PT.pdf>. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. DE A. 
Fundamentos de metodologia científica. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

NUNES, M. E. T. Avaliação dos efeitos de 
agrotóxicos sobre a fauna edáfica por meio 
de ensaios ecotoxicológicos com Eisenia 
andrei (Annelida, Oligochaeta) e com 
comunidade natural de solo. Tese de 
Doutorado. Universidade de São Paulo, 
2010. 

SINDIVEG. Recorde, venda de defensivo 
no país em 2013 atingiu US$ 11,5 bi. 
Disponível em: 
<http://www.sindiveg.org.br/noticiaonline.p
hp?cod=2413>. Acesso em: 14 jul. 2014.  

VEIGA, M. M. Flaws in Brazilian take-back 
program for pesticide containers in a small 
rural community. Management Research 
News, v. 32, n. 1, p. 62–77, 2009.  

 

Fonte Financiadora 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPQ 
 
 

 

 

 

131

Instrumentos de Política Ambiental



SPATIAL PLANNING IN PRACTICE: AN OVERVIEW OF THE 
DUTCH EXPERIENCE AS INPUT TO THE DEBATE IN BRAZIL

Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos; Victor Eduardo Lima Ranieri
Universidade de São Paulo, SÃO PAULO

1. Introduction

The necessity of integrating 
environmental issues to spatial planning has 
been discussed and reinforced during the 
last decades all around the world. This can 
be linked to the idea of defining land uses 
and distributing social activities in 
accordance with environmental restrictions 
and potentials of a region, as suggested by 
the ecological planning theorists and 
practitioners (MCHARG, 1992; van der 
RYN; COWAN, 1996; BAILEY, 2002), or 
even to the idea of not treating the 
environment as a separate theme in 
planning, putting environmental and land 
use planning together.

Broader than territorial planning, 
spatial planning aligns ecological aspects to 
socio and economic demands during the 
planning process (FEDERAL OFFICE FOR 
BUILDING AND REGIONAL 
PLANNING, 2001). Spatial planning plays 
a wider and more complex role than simple 
land use regulation, dealing with conflicts 
and coordinating sectorial policies (UNECE, 
2008). 

While there is evidence that spatial 
planning practice integrating environmental 
issues could be improved in Brazil 
(SÁNCHEZ, 2008; SANTOS JUNIOR; 
MONTANDON, 2011), the Netherlands 
have a long standing tradition on spatial 
planning (MILLER; de ROO, 1996; OECD, 
2008; ALPKOKIN, 2012), in which 
environmental issues have been integrated 
(van der VALK, 2002). 

From these statements, these
questions emerged: what is done in the 
Dutch context to be worldwide recognized 
as a reference?; what can be brought to 
discussion in Brazil? The goal of this paper 
is to bring inputs to the discussion in the 
Brazilian context, with basis on the Dutch 
experience.  

2. Methodology

Literature review
Knowledge was constructed with 

basis on literature review of the Dutch 
context on the topics: regulations and 
instruments related to spatial and 
environmental planning; environmental 
issues integrated in the planning process. 
Once the spatial and environmental systems
found in this context showed to be complex
and interrelated, illustrative case studies 
were included in the research. 

Illustrative case studies
There is a strong connection between 

the national, the provincial/regional and the 
local/municipal levels of planning in the 
Netherlands, and that the last two are getting 
more empowerment and responsibilities, 
underpinning a process of more 
decentralization. This observation led to the 
option of analyzing a regional plan and its 
relation to a couple of municipal ones.

The material concerning the case 
studies was constructed with basis on
informal meetings and semi-structured
interviews applied to 9 people involved in 
the process of preparing the plans. The 
interviews were realized between May and 
June of 2012. The cases selected were: the 
province of Limburg and the municipalities
of Maastricht, Sittard-Geleen and Eijsden-
Margraten. All the three municipalities are 
from the same province and their spatial 
planning practices are materialized in 
structural visions (structuurvisies) and/or 
land use plans (bestemmingsplannen). Table 
1 presents more information on this.

TABLE 1: Details about the case studies and the 
interviewees 
Case studies Position title of 

interviewees
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Provincial spatial 
planning in Limburg  
(POL2006 -
provincial plan)

Project manager of 
spatial planning
Legal advisor on spatial 
issues
Senior advisor on EU 
environmental affairs

Municipal spatial 
planning in 
Maastricht 
(municipal structural 
vision)

Senior policy officer in 
mobility and 
environment
General project leader 
(Team leader of the 
structural vision)

Municipal spatial 
planning in Sittard-
Geleen (municipal 
structural vision)

Advisor on spatial 
planning (Project leader 
of the structural vision)
Team manager of 
spatial planning

Municipal spatial 
planning in Eijsden-
Margraten (land use 
plans)

Team leader of spatial 
planning
Policy officer of 
environmental issues

3. Results and discussion

Planning system and instruments
In the Dutch context, during the 

1960’s, land use plans were disconnected
from environmental interests, but in the 
following decades, a certain level of 
integration was reached (ALPKOKIN,
2012).

Nowadays, as spatial planning 
instruments, there are the structural visions 
(structuurvisies) and the land use plans 
(bestemmingsplannen), binding for all the 
municipalities to their rural and urban areas.

The land use plan defines the 
destination of use of the ground and is 
binding also for citizens. Linked to land use 
plans there are the licenses and building 
permits, which are given accordingly to the 
definitions established in these plans. The 
combination of local plans with permits is in 
practice since the beginning of spatial 
planning in the Netherlands, and this 
combination also represents an important 
practice related to environmental planning 
(van der VLIST, 1998). 

The structural visions are indicative 
plans and differently from the traditional 
land use plans, they are able to integrate 

planning topics concerning not only spatial 
issues, but also water management, 
environmental policy, economy, etc 
(FISCHER, 2002). 

The three layers of government have 
their role in the spatial planning system, 
having certain autonomy and normally not 
contradicting each other. Since 2008, 
preparing structural visions was turned into 
an obligation to all levels. 

The provinces are responsible for 
translating the national guidelines of spatial 
planning into regional plans, indicating, for 
instance, which areas shall serve for 
agricultural activities, nature or recreation 
(MINISTRY OF HOUSING, SPATIAL
PLANNING AND THE ENVIRONMENT,
2005).   

The municipalities prepare their local 
spatial and land use plans, considering the 
entire area of their jurisdiction, being all of 
it covered by one plan or divided into 
separate plans. If wanted, there is also the 
possibility of a group of municipalities to 
prepare one joined plan. 

It is valid to highlight that the current 
national strategy has as heading 
“decentralize if possible, centralize if 
necessary”, which means that the country 
has opted for giving more authority and 
responsibility to the regional and local 
authorities (RUNHAAR; DRIESSEN; 
SOER, 2009). 

Regarding the environment, during 
the last decades, the European Union - EU 
has adopted more than 200 regulations, 
directives and other pieces of legislation of 
environmental policy, with the aim of 
including environmental issues in planning 
and decision making (BEUNEN; van der 
KNAAP; BIESBROEK, 2009). 

In the Netherlands, biotic and a-
biotic elements such as air, soil, water, 
climate, noise, fauna, flora and others 
related to physical aspects of the 
environment are topic of environmental 
planning, and environmental plans regarding 
water quality, noise and soil protection have 
been prepared. In its turn, conservation and 
preservation of fauna and flora are put 
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together under the concept of nature, 
including agricultural areas. 

From the Illustrative case studies 
Covering the entire province, the 

regional plan of Limburg (POL2006) plays 
an important role in the spatial planning 
system, giving the guidelines to be followed, 
enlarged and turned into rules by the 
municipalities, bringing a regional 
perspective to the land use definitions and 
connections of green areas. 

POL2006 integrates spatial and 
environmental issues, mainly related to 
environmental regulations regarding water, 
soil and air quality, nature areas, taking 
these issues into account while defining 
spatial guidelines to land uses. 

The municipal structural visions of 
Maastricht and Sittard-Geleen take the 
guidelines of POL2006 into account and 
enlarge them, mainly in topics related to 
nature areas, representing an effective link 
between the different levels of planning. 
These structural visions were also prepared 
in an integrated way, but using different 
methods. 

While the structural vision of 
Maastricht was constructed with basis on 
sectorial plans being renewed to make it 
possible to overlap these plans, the 
structural vision of Sittard-Geleen was 
constructed using the layers approach1,
organizing the information and presenting 
an actual scenario of the municipality. 

Concerning land use plans, the three 
municipalities present separate plans to 
urban and rural areas. The plans in force are 
focused on spatial issues, but the renewed 

1 There is a method called “the Dutch layers 
approach”, developed to be used in the process of 
preparing plans at the national level, being followed 
by some provincial and municipal plans. In this 
model, three layers which influence spatial 
considerations and choices are built: surface (or 
substratum), networks and occupation. The first layer 
relates water, soil, fauna and flora; the second one 
represents infrastructure; and the last one shows the 
occupation patterns (van SCHAICK; KLAASEN,
2011).

ones will have the chance to consider the 
integrated provincial plan and the municipal 
structural visions, reinforcing the possibility 
of already considering environmental issues 
in land use definitions. 

In the case of Eijsden-Margraten, in 
2012, the municipality still did not have a
structural vision prepared. In this case, 
environmental issues used to be considered
while making decisions, which means that, 
when a permit was about to be given, the 
land use plans were consulted and 
complemented by the environmental plans
and rules, in a complementary way. In this 
case, the environmental plans used to play a
more important role than the land use ones,
according to the interviewees. 

From this overview, it is possible to 
highlight some points as possibilities to be 
discussed and improved in the Brazilian 
practice: to have spatial plans at the national 
scale; to improve and enforce the role of 
regional plans in relation to definition of 
land uses, mainly when it comes to 
connecting green areas and thinking under
the ecological perspective; to make it an 
obligation that every municipality has, at 
least, a land use plan covering the rural and 
urban areas; to enforce the link between 
licenses and permits and the local land use 
plans.

4. Conclusions

The research showed that, even with 
international reputation about the experience 
and culture of planning, the Netherlands 
present different practices on spatial 
planning integrating environmental issues, 
some of them being more advanced than 
others. 

This can be recognized in 
experiences such as POL2006 and the 
structural visions of Maastricht and Sittard-
Geleen, where the necessity of preparing 
integrated plans putting the different themes 
together was identified and put in practice 
before being mandatory. In these cases,
environmental issues are integrated in the 
spatial plans, what was not the case of
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Eisden-Margraten, which had the first 
structural vision prepared only in 2014. 

As a reference, the regional scale has 
an important role in the planning system, 
ensuring a more integrated view of urban 
and rural areas, helping to have a broader 
idea of the territory, mainly when it comes 
to connecting green areas, also indicating
the environmental values to be considered 
and protected at the municipal level, where
guidelines are translated into binding plans.
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1 Introdução 
 
Tendo em vista que a proteção da 

natureza é necessária para a manutenção 
dos recursos naturais e para a 
sobrevivência da humanidade, a legislação 
brasileira estabelece a manutenção de áreas 
protegidas na forma de áreas de 
preservação permanente (APP) e de 
reserva legal (RL) nos estabelecimentos 
rurais. Entretanto, nos últimos anos estas 
áreas vêm sendo questionadas em relação 
ao possível impacto na produção de 
alimentos e na vulnerabilidade 
socioeconômica de alguns produtores 
rurais, especialmente aqueles com pouca 
área de cultivo e com menor poder 
socioeconômico, como alguns agricultores 
familiares (AMARAL et al., 2008; 
VARELLA, 2005). Deste modo, o trabalho 
visa apresentar e discutir quais são os 
obstáculos que dificultam a produção 
agropecuária dos estabelecimentos 
agrícolas familiares, buscando indícios 
sobre os impactos das áreas protegidas. 

 
2  Metodologia 

 
Para atingir o objetivo proposto o 

trabalho se utiliza de revisão bibliográfica 
na literatura acadêmica que abrange o 
produtor familiar. 

 
3 Resultados e discussões 

 
Visando compreender a respeito dos 

possíveis impactos das áreas de proteção 
ambiental na renda agrícola familiar, foram 
pesquisados os fatores que têm sido 

apontados como barreiras nestes 
empreendimentos agropecuários. No 
trabalho de Abramovay (1997), o autor 
aponta que o desempenho econômico dos 
agricultores familiares é afetado 
basicamente por três fatores: 
“- a base material com que produzem 
(extensão e sobretudo fertilidade das 
terras); 
- a formação dos agricultores, fator que 
hoje possui importância crucial;  
- o ambiente socioeconômico em que 
atuam e, sobretudo, da existência neste 
ambiente das instituições características 
de uma economia moderna: - acesso 
diversificado a mercados, - ao crédito, - à 
informação, - à compra de insumos e - aos 
meios materiais de exercício da cidadania 
(escola, saúde, assistência técnica, etc.)” 
(ABRAMOVAY, 1997, p. 76). 

 
Guanziroli e pesquisadores (2001) 

apontam que a maioria das dificuldades 
encontradas nestas propriedades é oriunda 
de fatores externos e a capacidade de 
produção destes agricultores depende da 
retirada de obstáculos com o apoio do 
poder público. Para estes pesquisadores é 
preciso aprimorar as condições em relação 
à independência econômica, à capacidade 
para identificar e aproveitar vantagens e 
oportunidades de mercado dos agricultores 
familiares.  

Nos levantamentos e estudos de 
Guanziroli et al. (2001), algumas 
caracterizações dos agricultores familiares 
e das condições enfrentadas por estes 
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produtores refletem no desempenho 
econômico e produtivo destas famílias, 
como por exemplo: 

(1) os riscos e diversificações da 
produção: para estes agricultores, quanto 
maior a diversificação dos sistemas, menor 
o risco e maior a renda familiar – na visão 
destes autores a produção familiar deve ser 
diferente das produções especializadas e da 
busca pelas economias de escala;  
(2) a combinação de subsistemas 
intensivos e extensivos: agricultores 
familiares frequentemente combinam o uso 
de atividades intensivas e extensivas – 
quanto maior a restrição de área, maior é a 
importância relativa dos cultivos altamente 
exigentes em mão de obra e altamente 
intensivos no uso do solo (como a 
horticultura irrigada e fruticultura), já para 
os que detêm mais áreas, maior a 
participação de sistemas extensivos (cana, 
pecuária, citricultura) e estes priorizam a 
produtividade do trabalho mesmo que haja 
baixa rentabilidade por unidade de área;  
(3) os investimentos progressivos: para os 
agricultores familiares a maior parte das 
estratégias de acumulação de renda baseia-
se em pequenos volumes de capital, que 
podem ser acumulados progressivamente 
com investimentos na compra de animais, 
equipamentos, máquinas e implementos. 

 
Diante destas caracterizações, o 

trabalho supracitado apresenta algumas 
recomendações para minimizar as 
dificuldades encontradas pelos agricultores 
familiares:  

(1) formas adequadas de financiamento e 
fomento – destacam-se a relevância de se 
ter estratégias diversificadas nos 
investimentos, com acesso a linhas de 
financiamento maleáveis, frente à realidade 
produtiva destes estabelecimentos;  

(2) a necessidade de assistência técnica e 
extensão rural com enfoque sistêmico e 
voltada para estratégias de 
desenvolvimento regional – há necessidade 

de assistência adequada à realidade dos 
agricultores familiares, com orientações 
sistêmicas e não apenas em produtos, pois 
são ressaltados casos em que as 
assistências técnicas disponíveis não 
abordam os sistemas de produção 
adequados à realidade do agricultor 
familiar. É preciso também mais esforços 
de capacitação especializada nos sistemas 
de produção familiar;  
(3) promoção de sistemas agroecológicos e 
políticas de regeneração da vegetação 
natural: os autores destacam a importância 
de promover sistemas agroecológicos de 
cultivo voltado para a 
preservação/recuperação do meio 
ambiente, podendo unir a diminuição de 
custos de produção, a melhora da 
qualidade dos produtos e a redução de 
impactos ambientais negativos. 
Recomendam sistemas agroflorestais com 
cultivos voltados à conciliação da 
preservação no qual estes agricultores 
podem se beneficiar e se adaptar melhor 
que outros agricultores e podendo formar 
mercados de produção orgânica, 
especializada e diferenciada;  

(4) apoio e assessoria para agregar valor 
na produção e transparência dos mercados 
– são necessárias políticas específicas de 
comercialização, especialmente para apoiar 
sistemas de produtos altamente perecíveis 
e de preços instáveis (fruticultura e 
horticultura), sendo também necessário 
facilitar o acesso dos produtores às 
informações necessárias, canais de 
comercialização, podendo ser reforçados 
também apoios para formarem associações 
ou cooperativas locais. Cabe também 
destacar a necessidade de apoio em 
negociações e mediações dos produtores 
familiares, melhorando na capacitação para 
estabelecer contratos que preservem seus 
direitos e os protejam de riscos excessivos;  
(5) apoio às formas associativas de gestão 
e utilização de equipamentos – auxiliando 
na minimização de sobrecustos e na 
dependência de equipamentos de terceiros 
(GUANZIROLI et al., 2001).  
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Em um dos estudos da EMBRAPA 
(Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) relacionado à agricultura 
familiar e a difusão tecnológica para 
melhorar as condições de produção neste 
segmento, foram apresentados alguns dos 
fatores que dificultam a adoção de novas 
tecnologias, sendo que, de modo geral, as 
obstruções estão relacionadas com as 
limitações econômicas, a falta de crédito, o 
nível de escolaridade dos produtores e as 
limitações de assistência técnica pública 
(ALVES, 2001). O autor destaca três 
aspectos fundamentais:  

(1) Rentabilidade: para adquirir tecnologia 
esta necessita ser mais rentável que a 
alternativa anterior e a avaliação é feita no 
sistema de produção considerando os 
riscos inerentes à inovação e as 
alternativas;  

(2) Capital: de forma geral, as tecnologias 
exigem capital de custeio e investimento e 
como o agricultor familiar encontra-se 
geralmente com pequeno excedente de 
capital, estes dispõem de poucos recursos 
para financiar a tecnologia, sendo 
necessário recorrer ao crédito. As 
restrições de recursos, de taxas de juros e 
de procedimentos marginalizam do 
progresso muitos agricultores familiares;  

(3) Escolaridade: a tecnologia moderna, as 
implicações financeiras e de gestão 
requerem do agricultor pelo menos um 
grau de instrução equivalente ao primeiro 
grau para que sejam compreendidas as 
instruções, pois exige conhecimento. No 
país, grande paste dos agricultores não tem 
este nível de instrução e dependem mais de 
assistência técnica e extensão rural e, como 
os agricultores familiares obtêm baixo 
recurso para pagar pela assistência 
necessária, ficam dependendo de extensões 
públicas.  

A recomendação do estudo é 
melhorar a capacitação dos agricultores, 
para que estes tenham melhor proveito das 
assistências, bem como aumentar a 

capacidade de buscar informação em 
instituições de pesquisas (ALVES, 2001). 

Na busca por maior compreensão 
sobre as variáveis que podem afetar 
positiva ou negativamente a eficiência 
produtiva de agricultores familiares, Imori 
(2011) apresenta um levantamento sobre 
estudos que utilizaram metodologia 
conhecida como “modelo de efeito de 
ineficiência” e observa que não há 
consenso a respeito dos efeitos que cada 
variável pode gerar na eficiência 
produtiva. Porém, analisando variáveis 
relativas a: pessoal ocupado, capital, terra, 
gastos, composição da produção, acesso a 
crédito, situação do produtor em relação à 
terra (proprietário, posseiro, etc) e as 
condições ambientais (altitude municipal, 
precipitação pluviométrica e temperatura) 
no contexto brasileiro, a pesquisadora 
encontrou que a educação formal e o 
acesso a crédito sobressaem como fatores 
propulsores de eficiêcia. Outro resultado 
importante deste estudo foi a observação 
de um cenário diversificado da 
agropecuária brasileira e, deste modo, 
recomenda-se que as políticas públicas 
que buscam melhorar a competitividade 
agropecuária familiar devem ser elaboras 
de modo específico (IMORI, 2011). A 
autora também sintetiza diversas 
restrições enfrentadas pelos agricultores 
familiares como: as dificuldades de escala 
do estabelecimento; relações contratuais e 
canais de comercialização; pouco poder 
econômico e capacidade de investimentos, 
mesmo com a existência de créditos; 
dificuldade de proteção contra riscos de 
variações climáticas e ambientais; 
restrição de acesso e uso da informação e 
de conhecimento técnico (IMORI, 2011; 
SOUZA-FILHO et al., 2004). 

 
4 Conclusões 

 
Em nenhuma das referências 

estudadas as áreas protegidas foram 
apontadas como barreira para a produção 
agropecuária entre os agricultores 
familiares. Entretanto, foram apontados 
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obstáculos da produção diversos fatores 
relacionados à ausência ou precariedade 
de: (1) fatores básicos ligados à formação 
do produtor – educação, capacitação 
especializada, estímulo e capacidade de 
buscar informação e decodificá-la, 
compreensão de contratos; (2) fatores 
estruturais – dificuldade de 
comercialização, acesso a informação, 
acesso a crédito, assistência técnica 
especializada à realidade do agricultor 
familiar, apoio para formar associações e 
cooperações, orientação para agregação de 
valor na produção, orientação e auxílio em 
sistemas agroecológicos. 

Estes fatores precisam ser superados 
com o auxílio de políticas públicas 
adequadas e eficientes para estes 
produtores. Alguns programas do governo, 
como o Programa de Aquisição de 
Alimentos1 vieram para melhorar alguns 
aspectos, mas como ressalta Fornazier 
(ORSI, 2014), ainda é preciso aproximação 
entre a produção familiar e o consumo 
final destes alimentos, além de políticas 
complementares de auxílio à inspeção 
sanitária, assistências técnicas e extensão 
rural. Recentemente o governo federal 
parece ter dado alguns passos nesta 
direção, ao criar a Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural2. 
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1. Introdução 
 

Resíduos de fármacos têm sido 
encontrados em águas de abastecimento 
público e em outros ecossistemas aquáticos 
(HILTON; THOMAS, 2003; 
CASTIGLIONI et al., 2004) e as fontes de 
contaminação da água por fármacos, sejam 
eles de consumo humano ou animal, são 
inúmeras (SUCHARA, 2007). A mais 
considerável rota de entrada de fármacos no 
ambiente aquático é através de estações de 
tratamento de esgoto (BOUND; 
VOULVOULIS, 2004). 

Em termos de periculosidade à biota 
aquática, esses grupos de compostos 
possuem uma série de agravantes, em razão 
de sua elevada persistência no meio 
aquático. Mesmo aqueles que possuem 
meia-vida curta são passíveis de causar 
exposições crônicas devido a sua introdução 
constante no ambiente (REIS FILHO et al., 
2007). 

O acetaminofeno, popularmente 
conhecido como paracetamol, é um 
analgésico-antipirético usado na terapêutica 
humana em quase todos os países. Seu uso é 
favorecido pelo fácil acesso (pode ser 
comprado sem prescrição médica), sendo 
atualmente o medicamento mais consumido 
em todo mundo (SOLÉ et al., 2010). Este 
medicamento é um inibidor da enzima ciclo-
oxigenase e os seus efeitos secundários são 
comumente associados com a formação de 
metabólitos hepatotóxicos (TIMBRELL, 
2002). Em superdosagem, o paracetamol 
pode causar hepatotoxicidade, que como 
consequência induz à insuficiência hepática 
e à morte (HADI, 2013). 

As avaliações ecotoxicológicas têm 
como objetivo principal identificar a 
variabilidade das respostas aos agentes 
tóxicos entre as diferentes espécies, indicar 
a toxicidade comparativa e detectar 
contaminações. No Brasil, testes de 
toxicidade aguda vêm sendo empregados no 
monitoramento de efluentes industriais com 
o intuito de minimizar o impacto ambiental, 
avaliar a eficiência das estações de 
tratamento, bem como avaliar os requisitos 
para a obtenção e manutenção de licenças 
junto aos órgãos ambientais de alguns 
estados (MAGALHÃES; FERRÃO-FILHO, 
2008). 

Nesse contexto o biomonitoramento 
e as avaliações ecotoxicológicas tornam-se 
ferramentas indispensáveis no estudo dos 
efeitos causados pelos fármacos no 
ecossistema aquático, bem como no 
monitoramento de corpos d’ água. 
Considerando estes aspectos, o objetivo 
deste estudo foi determinar a toxicidade 
aguda do fármaco paracetamol ao 
microcrustáceo nativo do Brasil Macrothrix 
flabelligera Smirnov, 1992 (Cladocera, 
Macrothricidae). 
 
2. Metodologia 
 
2.1 Cultivo e manutenção de Macrothrix 
flabelligera 

Para o cultivo da M. flabelligera foi 
utilizada água reconstituída preparada de 
acordo com a ABNT (2004) e com as 
seguintes características: pH de 7,0 a 7,6, 
dureza entre 40 e 48 mg CaCO3 L-1 e 
condutividade elétrica de 160 µS cm-1. O 
cultivo foi mantido em incubadora com 
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temperatura controlada de 25±2°C e 
fotoperíodo de 12h(claro)/12h(escuro). 
  Os indivíduos de M. flabelligera 
foram alimentados com suspensão algácea 
de Raphidocelis subcapitata, cultivada em 
meio CHU-12, a concentração de 1 x 105 
células mL-1 e alimento composto (levedura 
e ração de peixe fermentada na proporção de 
1:1) numa concentração de 1mL L-1 (ABNT, 
2004).  A manutenção das culturas foi 
realizada três vezes por semana, quando 
eram renovados a água e o alimento.  

  
2.2 Testes de toxicidade aguda 

O paracetamol utilizado nos 
experimentos, da marca Sigma-Aldrich, 
possui grau de pureza ≥ 99%. A solução 
estoque da substância (500 mg L-1 ) foi 
preparada pela diluição do fármaco em água 
destilada. Os procedimentos metodológicos 
foram realizados de acordo com norma 
padronizada (ABNT, 2004). Os testes de 
toxicidade aguda consistiram na exposição 
de 5 neonatos (entre 6 e 24 horas de idade) 
em 4 réplicas, à diferentes concentrações 
nominais de paracetamol: 3,125; 6,25; 12,5; 
25; 50 e 100 mg L-1, sendo realizados dois 
testes. Essa faixa de sensibilidade foi 
estabelecida de acordo com testes 
preliminares. As soluções das concentrações 
testadas foram preparadas imediatamente 
antes dos testes. 

Os testes de toxicidade tiveram a 
duração de 48 horas e foram realizados em 
placas de cultivo celular de 6 poços (TPP®). 
Como controle utilizou-se água 
reconstituída. Foram realizadas quatro 
repetições tanto para o controle como para 
cada concentração testada de paracetamol, 
sendo que em cada réplica foram 
adicionados 10 mL de solução-teste. Os 
experimentos foram mantidos na mesma 
temperatura dos cultivos-estoque, sem 
iluminação e alimentação. No início dos 
testes foram realizadas medidas das 
variáveis pH, condutividade, temperatura e 
dureza, sendo que todas estas variáveis 
foram medidas também no final do teste, 
com exceção da dureza.  

2.3 Tratamento de Dados e Análise 
Estatística  

Após o período de exposição (48 
horas) procedeu-se à contagem dos 
organismos imóveis. Os resultados foram 
expressos em CE50 – concentração efetiva 
mediana que causa efeito agudo a 50% dos 
organismos no tempo de exposição (ABNT, 
2004), com intervalo de confiança de 95%, 
utilizando-se o programa estatístico 
Trimmed Spearmann- Karber (HAMILTON 
et al., 1977). 
 
3. Resultados e discussões 
 

Obteve-se os seguintes valores para 
as variáveis abióticas durante os testes de 
toxicidade aguda com a espécie Macrothrix 
flabelligera: o pH das soluções testes 
permaneceram dentro da faixa de 7,3 a 7,7; 
a temperatura variou de 24,5 a 25,2 ºC; a 
condutividade elétrica variou de 136,9 a 
145,6 µS cm-1 e a dureza inicial variou de 
40 a 48 mg CaCO3 L-1. Assim, os testes de 
toxicidade preencheram os critérios de 
validade estabelecidos nas diretrizes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT, 2004) com relação às variáveis 
abióticas. 

Para o primeiro e segundo teste 
foram apresentados respectivamente os 
seguintes valores de CE50 - 48h e intervalos 
de confiança: 10,30 (7,73-13,73) e 10,23 
(8,49-12,32), com uma média e desvio-
padrão de 10,26 ± 0,04. 

Na Tabela 1 são apresentados os 
parâmetros (CE50/CL50; mg L-1) para 
diferentes organismos aquáticos expostos ao 
paracetamol disponíveis na literatura. Ao 
comparar a CE50 observada para a M. 
flabelligera com a de outras espécies 
aquáticas, percebeu-se que esta foi mais 
sensível do que bactéria Vibrio fischeri, o 
protozoário Tetrahymena pyriformis, o 
rotífero Brachionus calyciflorus, a planária 
Durgesia japonica, o peixe Oryzias latipes e 
também outras espécies de cladóceros 
(Daphnia magna, Daphnia longispina, e 
Moina macrocopa), sendo menos sensível 
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somente em relação à alga Pseudokirchneriella subcapitata. 
 
 
Tabela 1. Valores de CE50/CL50 (mg L-1) para diferentes organismos aquáticos expostos ao fármaco paracetamol disponíveis 
na literatura. 

Organismo-teste CL50/CE 50 (mg L-1) Referências 
Pseudokirchneriella subcapitata CE50 (96 h) = 2,300 mg L-1 Yamamoto et al. (207) 
Vibrio fischeri CE50 (15 min) = 567,5 mg L-1 Kim et al. (2007) 
Tetrahymena pyriformis CE50 (48 h) = 112 mg L-1 Henschel et al. (1997) 
Brachionus calyciflorus CE50 (24 h) = 5306 mg L-1 Webb (2001) 
Artenia salina CL50 (24 h) = 577 mg L-1 Webb (2001) 
Daphnia magna CE50 (48 h) = 30,1 mg L-1 Kim et al. (2007) 
Daphnia magna CE50 (48 h) = 50 mg L-1 Henschel et al. (1997) 
Daphnia longispina CE50 (48 h) = 65,9 mg L-1 Nunes et al. (2014) 
Moina macrocopa CE50 (48 h) = 56,34 mg L-1 Kim et al. (2012) 
Durgesia japonica CL50 (48 h) = 371,5 mg L-1 Li (2013)  
Oryzias latipes CL50 (48 h) => 160 mg L-1 Kim et al. (2007) 

 
Os resultados obtidos no presente 

trabalho são promissores tendo em vista a 
sensibilidade observada para a espécie 
utilizada como organismo-teste. Além disso, 
pelo fato de M. flabelligera ser uma espécie 
facilmente encontrada em corpos d’água 
brasileiros, poderá ser uma ferramenta 
bastante útil para a avaliação da toxicidade 
deste e de outros fármacos, visando à 
obtenção de subsídios para ações voltadas à 
preservação da diversidade da biota 
aquática. No entanto, mais estudos de 
toxicidade aguda e crônica devem ser 
realizados para a avaliação dos diferentes 
efeitos (mortalidade, reprodução, 
desenvolvimento tardio e malformações) 
pela ação deste xenobiótico nos 
ecossistemas aquáticos. 

 
4. Conclusões 

Este estudo reforça a ideia de utilizar 
espécies de ocorrência em corpos d’água do 
Brasil para estabelecer as concentrações 
máximas de substâncias tóxicas em critérios 
de qualidade da água, uma vez que os seus 
efeitos podem estar relacionados com 
variáveis ambientais específicas para cada 
região.  
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1. Introdução 
Há menos de 10.000 anos o ser 

humano alcançou uma de suas maiores 
conquistas conferindo um marco em seu 
desenvolvimento, que foi o cultivo de 
plantas e animais para subsistência. Assim, 
surgiu a agricultura que, em decorrência da 
necessidade de produção de energia, 
alimentos e outros bens de consumo para os 
seres humanos, tem se intensificado, 
alterando cada vez mais os ambientes 
naturais. 

Uma das formas de potencialização 
da produção é feita pela adição de 
compostos químicos à área agricultável para 
correções de solo, adubação ou controle de 
organismos invasores com os agrotóxicos. 
Em especial, a partir dos anos 60, o uso 
destes produtos químicos foi intensificado 
devido a chamada “revolução verde”, que 
modificou o processo tradicional de 
produção agrícola. No Brasil, os agrotóxicos 
tem papel relevante na agricultura atual, 
tendo em vista que ocupamos o primeiro 
lugar no consumo destes produtos químicos.  

Um dos grandes problemas nesta 
prática de produção é a falta de 
especificidade dos agroquímicos que, uma 
vez na natureza, atingem não somente os 
invasores, mas também afetam organismos 
não-alvos, exercendo efeito tóxico à biota e 
passando a exercer papel de contaminante 
ambiental. O compartimento água é muito 
suscetível a estes impactos, pois recebe 
contaminantes tanto diretamente – por meio 
de despejos domésticos e industriais – 
quanto indiretamente – trazidos com as 
águas pluviais e pelo escorrimento 
superficial no solo (runoff) de culturas 
adjacentes. A situação para o ambiente 
aquático é agravada quando acrescida da 

ausência de proteção ripária, que deixa de 
realizar o papel de filtragem dos 
contaminantes.  

Outra problemática relevante e que 
ocorre na maioria dos casos reais, é a 
mistura de contaminantes, como observado 
no município de Bom Repouso, Estado de 
Minas Gerais, onde os agricultores, nas 
plantações de morangos e batatas, lançam 
mão do uso de dois agrotóxicos em especial, 
o Kraft (cujo ingrediente ativo é a 
abamectina, mesmo do já conhecido 
Vertimec) e o Score (cujo ingrediente ativo 
é o difenoconazol). A ocorrência de 
contaminação por misturas de agroquímicos 
deve ser levada em consideração já que, 
uma vez em contato, um ou mais 
xenobióticos podem reagir entre si causando 
efeitos não previstos aos organismos que 
expostos às misturas.  

A problemática deste município já é, 
de longa data, conhecida. Desde o ano 2000, 
o NEEA (Núcleo de Estudos em 
Ecossistemas Aquáticos), vem 
desenvolvendo pesquisa na bacia 
hidrográfica do rio Mogi-Guaçu, desde sua 
montante no estado de Minas Gerais, até sua 
jusante já no estado de São Paulo. Ao longo 
dos anos, o monitoramento desta região 
permitiu, ao grupo de pesquisa, construir 
uma base de dados robusta acerca de 
diversos parâmetros como o efeito tóxico do 
Vertimec sobre representantes da fauna 
edáfica e aquática, que resultaram na 
produção de um livro intitulado 
“Limnologia Fluvial: um estudo no rio 
Mogi-Guaçu”. No entanto experimentos 
com a mistura de contaminantes ainda não 
foram realizados, sendo esta, a maior 
contribuição deste projeto. 
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A presença de agrotóxicos nos 
corpos d’agua não apenas afetam a 
qualidade dos recursos hídricos como 
também alteram padrões naturais da biota 
aquática causando danos as funções dos 
ecossistemas aquáticos. Dessa forma, a 
preocupação decorrente da aplicação de 
pesticidas em larga escala como sua 
destinação e efeitos colaterais tomou, nos 
últimos anos, grandes proporções 
desencadeando estudos ecotoxicológicos, 
principalmente em países de clima 
temperado nos quais há normas de registros 
de dados dos agrotóxicos que devem ser 
seguidas.  

Porém, apesar de mais de 75% da 
biodiversidade mundial se encontrar nos 
ecossistemas de clima tropical, os estudos 
nestes locais são mais escassos e, até então, 
se concentraram em maior parte nos países 
asiáticos como a Índia e Tailândia. Países de 
clima tropical diferem ecologicamente 
quanto as características físico-químicas e 
biológicas do habitat de ambientes 
temperados, colocando, assim, dúvidas 
quanto a confiabilidade no uso, em zonas 
tropicais, dos parâmetros estabelecidos nos 
países norte americanos e europeus. 

No caso do município de Bom 
Repouso, a alta declividade local contribui 
amplamente para o runoff da água da chuva 
nos solos carreando grande parte dos 
contaminantes tóxicos aplicados nas 
plantações. Sendo o Brasil um país tropical, 
apresenta altas taxas de pluviosidade e 
temperaturas elevadas, diferentemente de 
países temperados onde ocorrem climas 
mais amenos e menor precipitação. Porém, 
mesmo com tamanhas diferenças, os 
parâmetros de aplicação de produtos 
químicos no Brasil seguem os mesmos 
padrões obtidos a partir de dados de países 
temperados, assumindo-se que a biota destes 
dois ambientes respondem de maneira 
similar aos contaminantes. 

Assim, é importante entender como 
os contaminantes e as misturas podem afetar 
a qualidade da água e as comunidades 
aquáticas estabelecendo-se parâmetros-
limite aplicáveis ao contexto tropical. 

Neste contexto, estudos 
comparativos entre ambientes tem lançado 
mão de modelos (como o SSD – species 
sensitivity distribution) que possibilitem a 
avaliação de risco e permitam a estrapolação 
dos dados para as mais variadas 
comparações (entre táxons, habitats, etc), 
dentre elas, entre os ecossistemas de zonas 
tropicais e temperadas e, assim, obter uma 
base de dados mais específica e confiável 
para países de clima tropical, como o Brasil.  

Por meio deste modelo é possível 
garantir uma porcentagem de conservação 
para o ecossistema (HC5 – 95% de 
conservação), possibilitando, então, atestar 
se, realmente, as respostas de organismos 
tropicais são semelhantes às de organismos 
de ambientes temperados realizando-se um 
bom estudo comparativo. Para tal, a 
associação dos resultados provenientes de 
bioensaios ecotoxicológicos e 
experimentação em mesocosmos abrangem 
as abordagens necessárias para o 
entendimento da situação ecológica como 
um todo. 
 
2. Metodologia 

Este trabalho está em fase de 
montagem experimental até o presente 
momento e ele será constituído de duas 
grandes etapas (figura 1).  

 
Figura 1. Representação esquemática das duas grandes 
etapas experimentais do projeto. 

Segundo a figura 2 (figura 2), a 
primeira etapa será constituída por 
bioensaios ecotoxicológicos nos quais serão 
utilizados organismos-teste representativos 
de diferentes níveis tróficos. O fitoplâncton 
será representado pela Pseudokirchneriella 
subcapitata, o zooplâncton pelo cladócero 
Ceriodaphnia dubia, a comunidade 
bentônica será representada pelo 
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macroinvertebrado Chironomus xanthus e os 
peixes pelo Danio rerio. Os testes serão do 
tipo agudo para todos os organismos, exceto 
para o Danio rerio que será do tipo agudo-
crônico. Todos os testes serão feitos com 
cinco diferentes concentrações, três réplicas 
e serão realizados seguindo suas respectivas 
normas da ABNT. Antes do inicio dos 
bioensaios ecotoxicológicos todos os 
organismos-teste serão submetidos a testes 
de sensibilidade nos quais serão utilizadas 
diferentes concentrações da substância de 
referência – Cloreto de sódio (NaCl) e 
Cloreto de Potássio (KCl) – para avaliação 
das condições fisiológicas dos organismos-
teste a fim de assegurar que a mortalidade 
nos testes de toxicidade subsequentes seja 
atribuída somente às substâncias tóxicas 
presentes, e não a problemas relativos à 
saúde dos organismos-teste.  Os dados de 
EC50 e LC50 obtidos serão utilizados em 
análises cumulativas de SSD (Species 
Sensitivity Distribution).  

 
Figura 2. Esquema dos bioensaios ecotoxicológicos 
destacando-se os organismos-teste (figuras), tratamentos 
(C–controle, K–kraft [abamectina], S–Score 
[difenoconazol], K+S–Mistura de kraft + Score ou 
abamectina + difenocnazol), as concentrações ([1], [2], [3], 
[4] e [5]) e o número de réplicas (5x). 

A segunda etapa do experimento 
(figura 3) tem a finalidade de analisar a 
influência dos agrotóxicos e suas misturas 
em nível de comunidade simulando o 
ambiente natural. Para tal, serão montados 
simuladores de runoff compostos por duas 
subunidades: 1) área delimitada de solo com 
certa declividade onde será aplicado o 
contaminante; chuveiros simuladores de 
chuva e coletor que receberá a água do 

runoff e 2) mesocosmos nos quais a água de 
runoff coletada será aplicada (figura 3). 

Serão montados, no total, 26 
simuladores dos quais, os considerados 
controle serão: um constituído apenas por 
um mesocosmo que não receberá água de 
runoff e outro constituído pelo mesocosmos 
que receberá água de runoff não 
contaminada. Os tratamentos serão por 
contaminação das áreas delimitadas com o 
agrotóxico Kraft, Score e Kraft + Score e 
posterior simulação de chuva gerando água 
de runoff contaminada que será aplicadas 
nos mesocosmos. Um terceiro tratamento 
ocorrerá por meio da aplicação direta dos 
contaminantes nos mesocosmos, sem a 
simulação de Runoff. Ambos os tratamentos 
terão três replicas e os controles terão quatro 
réplicas.  

Dentro de cada mesocosmo serão 
colocadas estruturas de heterogeneidade 
ambiental formadas por pequenos “sacos” 
com uma mistura de feixes de madeira, 
folhas e pedras, que servirão como substrato 
de colonização para a entomofauna. Cada 
mesocosmo receberá dezoito (18) estruturas 
que serão retiradas de três em três durante as 
amostragens para avaliação da estrutura da 
comunidade em relação aos grupos 
funcionais. As amostragens serão 
constituídas de amostras de água para a 
medição das características físicas e 
químicas tais como pH, turbidez, 
condutividade, oxigênio dissolvido e 
temperatura da água bem como de amostras 
da biota. 

 
Figura 3. Representação do experimento in situ, 
demonstrando a área de aplicação dos contaminantes e da 
“chuva”; a montagem dos mesocosmos; os tratamentos e 
suas réplicas. 
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Ambas as etapas do experimento 
serão analisadas para a determinação da real 
concentração dos contaminantes. 
 
3. Resultados e discussões 

Até o momento os mesocosmos 
foram montados e estão em período de 
estabilização e homogeneização para 
posterior amostragem. Bem como a 
estrutura simuladora de “chuva” composta 
pelos chuveiros e espaço delimitado de terra 
já está pronta e em bom estado para uso. Os 
bioensaios estão programados para serem 
montados assim que as amostragens dos 
mesocosmos terminarem. 

Ademais, o levantamento 
bibliográfico para a construção de uma base 
de dados para posterior comparação com os 
dados obtidos nos experimentos, está sendo 
montada segundo o modelo a seguir (tabela 
1). O levantamento leva em consideração os 
artigos científicos que utilizaram os mesmos 
organismos testes propostos por este projeto 
além dos agrotóxicos que contem como 
ingrediente ativo a abamectina e o 
difenoconazol. Também foram levantados 
os artigos que levam em consideração 
misturas de outros agrotóxicos. 

Tabela 1. Quantificação do levantamento 
bibliográfico com os organismos-testes e contaminantes 
abamectina, difenoconazol e misturas no geral e modelo de 
tabela para computar dados ecotoxicológicos obtidos nos 
artigos. 

 
A partir dos testes de toxicidade com 

os organismos-teste espera-se classificar as 
diferentes concentrações dos dois 
contaminantes como tóxicas e não tóxicas 
além de observar os possíveis efeitos 
aditivos, antagônicos ou sinérgicos nos 
testes com misturas. Ainda, espera-se obter 
os valores de EC50 e LC50 para todos os 
organismos que possibilitarão a montagem 
dos gráficos SSD e posterior comparação 
com os dados já existentes de ambientes 
temperados. Por fim, a partir dos 

experimentos em mesocosmos é esperado 
encontrar diferenças significativas de 
abundancia e riqueza entre os tratamentos e 
o grupo controle bem como alterações nos 
padrões funcionais dos grupos dentro da 
comunidade aquática, indicativos de 
malefícios causados pela contaminação 
pelos contaminantes por meio do ranoff. 
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1. Introdução 
 

O Brasil se destaca atualmente entre os 
principais países produtores e, segundo 
pesquisadores, a perspectiva é de que em 
cinco anos seja o maior produtor agrícola do 
mundo (OECD/FAO, 2010). Porém, o 
aumento no uso de agrotóxicos nos campos 
agrícolas para o controle de pragas e de 
plantas daninhas pode levar a contaminação 
dos ecossistemas aquáticos e gerar impactos 
negativos a organismos não alvos. Países 
tropicais, como o Brasil, possuem um 
regime pluviométrico intenso influenciando 
de forma significativa no destino final 
desses compostos. Apenas 0,1% dos 
herbicidas aplicados no solo atingem o alvo 
específico, enquanto que 99,9% têm 
potencial de atingir corpos aquáticos. Além 
disso, em regiões de declives acentuados 
ocorre um aumento no escoamento 
superficial da água favorecendo o transporte 
de agrotóxicos aos mananciais locais via 
runoff (SANCHES-BAYO; HYNE, 2011). 
O local de referência escolhido para o 
desenvolvimento desta pesquisa é a região 
de Bom Repouso, MG, pois é uma região 
representativa de regiões de climas tropicais, 
com prática agrícola expressiva. Estudos 
anteriores mostram o impacto ambiental 
negativo gerado na região como 
consequência da utilização constante de 
agrotóxicos nas culturas demonstrando 
práticas de uso inadequadas, mesmo 
reconhecendo os fatores de risco [DAAM; 
VAN den BRINK, 2009; ESPÍNDOLA, 
2010; NOVELLI, 2010]. Verificou-se que 
os principais agrotóxicos utilizados nas 
culturas de morango e batata nas áreas 
agrícolas de Bom Repouso são o inseticida 
Kraft (principio ativo abamectina) e o 
fungicida Score (difenoconazol), que são 

compostos classificados como 
extremamente tóxicos e muito perigosos ao 
ambiente. 
A ocorrência de runoff após as aplicações 
dos praguicidas acaba afetando a dissipação 
e toxicidade desses compostos a organismos 
não alvos presentes no solo, e também 
daqueles que compõem a estrutura biológica 
dos ambientes aquáticos. Considerando os 
riscos ecológicos inerentes ao uso destes 
agrotóxicos, o objetivo principal desta 
pesquisa é avaliar o efeito ambiental dos 
praguicidas Kraft e Score e de seus 
princípios ativos, abamectina e 
difenoconazol respectivamente, em 
agrossistemas tropicais, considerando o 
escoamento superficial (runoff).  
 
2. Metodologia 
 
Serão analisados os efeitos toxicológicos 
dos compostos em peixes (Danio rerio), 
mediante experimentos laboratoriais e in 
situ (mesocosmos), por meio da análise de 
biomarcadores de contaminação. Para 
simular o que acontece no campo nas áreas 
de plantio em regiões de clima tropical, os 
praguicidas Kraft e Score, isolados e em 
misturas, serão aplicados em parcelas de 
solo arado e desprovido de vegetação nas 
quantidades recomendadas pelos 
fabricantes, que para o Kraft, nas culturas de 
morango, é de 25 a 30 mL/100 L de água, o 
que corresponde a 0,1 L/m2 de calda, e para 
o Score, nas culturas de batata, é de 0,3 L/ha 
do produto. Após a contaminação do solo 
com os praguicidas será simulada uma 
chuva torrencial (19 mm) a partir de 
chuveiros instalados acima do solo (Figura 
1), e as águas de runoff contendo todo 
material carreado (contaminantes e 
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partículas do solo) serão coletadas para a 
realização das exposições em mesocosmos.  

 

 

 
 

Figura 1 -Fotos mostrando como funcionará o simulador 
de runoff. A primeira foto mostra como será feita a 
simulação da chuva torrencial a partir de chuveiros 
localizados acima de solo contaminado com os produtos 
comercias Kraft e Score, isolados e em misturas. A 
segunda foto mostra os sulcos coletores que captarão a 
água de runoff com resíduos dos praguicidas que será 
utilizada nos experimentos em mesocosmos. Fonte: 
Novelli, 2010. 

 
Na análise dos efeitos ambientais serão 
avaliados, além da mortalidade dos 
organismos-teste, os biomarcadores de 
contaminação aquática relacionados às 
atividades das enzimas de biotransformação 
(7-etóxiresorufina-O-deetilase, 
glucuronosiltransferase e glutationa-s-
transferase), de defesa antioxidante 
(glutationa peroxidase, catalase e 
superóxido dismutase) e parâmetros 
indicativos de estresse oxidativo 
(hidroperóxidos lipídicos, níveis de 
malondialdeído e proteínas carboniladas).  
Métodos analíticos para determinação da 
abamectina e difenoconazol serão 
desenvolvidos e após validação serão 

utilizados para a quantificação das 
concentrações dos mesmos nas matrizes de 
água e sedimento. 
 
4. Resultados esperados 
 
Com essa pesquisa pretende-se comprovar 
algumas hipóteses como, por exemplo, a de 
que os produtos comerciais dos praguicidas 
Kraft e Score produzem mais efeitos 
deletérios a organismos aquáticos e, 
portanto, são mais perigosos ao meio 
ambiente quando comparado com os 
respectivos princípios ativos abamectina e 
difenoconazol. Espera-se que apesar da 
capacidade de retenção dos praguicidas 
Kraft e Score no solo, o que minimizaria a 
toxicidade dos compostos a organismos 
aquáticos, o efeito provocado pelas cargas 
de runoff contaminada com esses compostos 
e que chegam a ecossistemas aquáticos 
geram impactos negativos a organismos não 
alvos. Espera-se também que os efeitos 
ambientais gerados pelos praguicidas Kraft 
e Score e seus princípios ativos quando 
expostos em misturas a organismos 
aquáticos tem sua toxicidade e seus efeitos 
deletérios potencializado, caracterizando um 
efeito sinérgico e que os biomarcadores são 
ferramentas representativas para avaliar os 
efeitos ambientais desses compostos, uma 
vez que a exposição de peixes Danio rerio a 
esses compostos é capaz de alterar 
significativamente as atividades de enzimas 
de biotransformação, de defesa antioxidante 
e de parâmetros de estresse oxidativo. 
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1. Introdução 
Os atuais níveis de consumo de 

agrotóxicos têm alertado para os riscos da 
contaminação dos ambientes aquáticos. 
Atualmente, o Brasil é o maior consumidor 
de agrotóxicos em todo o mundo, 
movimentando um mercado de US$ 7,1 
bilhões, ante aos US$ 6,6 bilhões dos Estados 
Unidos, segundo colocado (PACHECO, 
2009). Os problemas ambientais promovidos 
pelo consumo de agrotóxicos estão 
relacionados principalmente com o destino 
que eles têm no ambiente, considerando que 
apenas uma parcela muito pequena do 
volume aplicado atinge os organismos-alvo. 
Neste contexto, é possível destacar a 
importância de se avaliarem não apenas os 
princípios ativos, mas também as 
formulações comerciais, já que é através da 
utilização destas formulações que ocorrem as 
contaminações ambientais. 

Apesar dos estudos laboratoriais 
serem importantes ferramentas no estudo 
ecotoxicológicos, verifica-se ainda uma 
limitação na compreensão dos diversos 
processos que ocorrem, pois os testes 
laboratoriais desconsideram a complexidade 
do ambiente e as diferentes interações entre 
os organismos, fatores essenciais para a 
compreensão do destino e efeitos dos 
contaminantes sobre a biota (PABLO et al., 
2008). A avaliação in situ permite o estudo 
dos efeitos de contaminantes em organismos 
e comunidades sob condições semi-naturais 
simuladas, possibilitando a análise de uma 
situação mais próxima à realidade 
envolvendo não apenas os efeitos tóxicos 
diretos, mas as implicações ecológicas 
indiretas, servindo como uma ferramenta 
auxiliar para a extrapolação dos resultados 
obtidos em laboratório, o que permite a 
análise dos diferentes fatores que interferem 

na mobilidade, disponibilidade e toxicidade 
dos contaminantes no ambiente aquático e 
seus efeitos sobre a comunidade (GRANEY 
et al., 1995). Entretanto, apesar de suas 
vantagens em relação à sua relevância, 
apresentam maiores custos na elaboração, 
são mais trabalhosos para a instalação e 
manutenção e apresentam baixa 
replicabilidade (PETERSEN et al., 1999). 
Desse modo, o presente trabalho visa avaliar 
os efeitos do agrotóxico pyrimethanil, um 
fungicida amplamente utilizado, por meio da 
formulação comercial Mythos® em testes 
laboratoriais e in situ, comparando a 
avaliação ecotoxicológica em laboratório, 
sob condições controladas, com as condições 
mais realísticas proporcionadas pelos testes 
in situ. 
 
2. Metodologia 

Foram realizados testes agudos 
estáticos com duração de 48 horas para o 
agrotóxico pyrimethanil em três etapas: uma 
exposição laboratorial para avaliação da 
sensibilidade do organismo teste (Danio 
rerio); um teste in situ em mesocosmos; e um 
teste laboratorial com água proveniente dos 
mesocosmos. 

Os testes laboratoriais foram 
realizados com 2 réplicas, contendo cinco 
organismos cada, obedecendo a proporção de 
1g de peixe para 1 litro de solução, sob 
condições de temperatura de 25°C ±2 e 
fotoperíodo de 12 horas, seguindo as 
recomendações da ABNT (ABNT, 2004). Os 
testes in situ foram realizados em 
mesocosmos com capacidade de 1500 litros, 
com sedimento natural, proveniente da 
Lagoa Dourada (Brotas), e água da represa do 
Lobo. Após a montagem da estrutura 
experimental básica, procedeu-se a 
instalação de câmaras, confeccionadas em 
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tubos de PVC com capacidade para 900ml de 
água, possuindo uma abertura superior, uma 
inferior e duas laterais (dispostas 
paralelamente) fechadas com telas de 500µm 
de abertura de malha. O conjunto formado 
por 3 câmaras (teste em triplicata) foi 
suspenso em cada mesocosmo por meio de 
cordas. Um total de 10 organismos-teste foi 
adicionado em cada câmara, totalizando 30 
organismos para cada mesocosmo e 90 para 
cada tratamento (controle e contaminado 
com 1 mg.L-1 de pyrimethanil). Além disso, 
foram coletadas amostras dos mesocosmos 
para realizar a avaliação de toxicidade da 
água proveniente dos mesocosmos em 
condições laboratoriais controladas. 
Os resultados de CL50 foram analisados no 
software PriProbit e os resultados dos testes 
in situ e laboratoriais com amostras dos 
mesocosmos foram analisados com o 
software ToxStat 3.4. 
 
3. Resultados e discussões 

O valor médio da concentração de 
letalidade para 50% dos organismos (CL50) 
obtida nos testes laboratoriais (sensibilidade) 
foi de 30,70 mg.L-1 para o pyrimethanil 
(Figura 1). Além desse resultado foi possível 
observar outros efeitos nos organismos 
submetidos às concentrações subletais, 
dentre eles: a diminuição da frequência de 
abertura dos opercular, ausência de atividade 
natatória e desorientação em relação ao eixo 
vertical, efeitos que podem ser considerados 
de alta relevância ecológica, pois 
comprometem a sobrevivência dos 
organismos nos ecossistemas, aumentando a 
vulnerabilidade à predação, devido à 
incapacidade de evitamento e fuga de 
predadores, diminuição da capacidade de 
forrageamento, decréscimo da taxa de 
crescimento e diminuição da taxa 
reprodutiva. Esses efeitos podem ser 
decorrentes da ação neurotoxicológia do 
agrotóxico.  

 

 
Figura 1: Valores dos testes agudos (48h) 

com Danio rerio para o Pyrimethanil realizados com 
a formulação comercial Mythos®. 

 
Em relação aos testes in situ e o teste 

laboratorial com água proveniente dos 
mesocosmos não foram observadas 
letalidades nos organismos testados. A 
ausência da letalidade em ambos os testes se 
deve ao fato de a concentração testada ser 
bem abaixo da concentração referente à CL50 
obtida nesse estudo. 

Apesar de não ter sido observada 
letalidade nos testes ecotoxicológicos in situ 
e com a água proveniente dos mesocosmos, 
isto não significa que a concentração 
utilizada para esses testes seja segura em caso 
de contaminação de ambientes aquáticos. 
Estudos apontam efeitos em agudos em 
concentrações de 3,32 mg.L-1 para Daphnia 
magna e efeitos crônicos em concentrações 
de 0,07 mg.L-1 para os alevinos de 
Oncorhynchus mykiss (van Leeuwen; Vonk, 
2008), concentrações bem abaixo da CL50 
obtida no presente estudo, destacando o alto 
risco para os ecossistemas aquáticos. 

É importante destacar que as 
concentrações de contaminantes encontradas 
no ambiente muitas vezes não produz efeito 
direto sobre os organismos, entretanto, os 
efeitos indiretos podem ser ocorrem e 
transmitidos ao longo da cadeia trófica 
afetando drasticamente o equilíbrio do 
sistema. Todavia, muitas vezes esses efeitos 
passam despercebidos devido à sua sutileza 
(CLEMENTS; ROHR, 2009).  

Nesse sentido, o desenvolvimento de 
estudos laboratoriais em conjunto com 
estudos in situ são importantes ferramentas 
para auxiliar na compreensão da dinâmica 
dos contaminantes nos ambientes aquáticos, 
possibilitando a avaliação de efeitos diretos e 
indiretos decorrentes do impacto. Os 
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experimentos laboratoriais possuem um 
menor número de variáveis e possibilitam a 
manipulação de algumas variáveis, visando 
entender quais podem afetar direta ou 
indiretamente a dinâmica da contaminação. 
Entretanto, se distanciam da realidade, pois 
em geral, são situações onde são expostas 
apenas uma espécie, sob situações 
controladas, impossibilitando a observação 
de efeitos indiretos do impacto. Já os 
experimentos em campo, apresentam uma 
maior complexidade, apresentando um maior 
número e interação entre os compartimentos 
(água e sedimento) e entre as espécies 
presentes no ambiente, proporcionando 
assim, uma exposição em uma situação onde 
há um menor controle sobre aspectos como 
temperatura, oxigênio dissolvido, nutrientes, 
pH, entre outras variáveis, possibilitando que 
ocorram efeitos indiretos do impacto tanto 
sobre os fatores bióticos quanto os abióticos, 
promovendo uma situação mais próxima aos 
possíveis cenários de contaminação 
ambiental.  

Além disso, é necessário ressaltar a 
importância do desenvolvimento de estudos 
com formulações comerciais, já que a 
presença de ingredientes inertes podem 
aumentar o potencial tóxico e o risco 
ambiental, já que podem  aumentar o tempo 
de vida da substância, a absorção,a 
mobilidade e persistência ambiental, além de 
possibilitarem o desenvolvimento de 
neurotoxicidade, como observado no 
presente estudo nos testes laboratoriais de 
sensibilidade, genotoxicidade e disfunção 
hormonal (COX; SURGAN, 2006). Apesar 
desses fatos, ainda são escassos os estudos 
que avaliem as formulações comercias, 
sendo que o maior número de estudos tem 
como enfoque a avaliação dos princiíos 
ativos. Além disso, outro fato que 
compromete uma avaliação mais clara sobre 
os efeitos das formulações comercias esta 
relacionada ao fato de raramente os 
ingreditentes inertes são identificados ou 
indicados nas bulas dos produtos, 
impossibilitando o desenvolvimento de 
estudos que avaliem os efeitos dos 

compostos separadamente (COX; SURGAN, 
2006). 

 
4. Conclusões 

O presente estudo destaca a 
importância de serem desenvolvidos estudos 
ecotoxicológicos que visem avaliar de forma 
mais ampla os reais riscos de contaminação 
ambiental, avaliando não apenas os efeitos 
em condições laboratoriais, mas elaborando 
estudos mais complexos, comparando 
situações laboratoriais com situações em 
campo, estudando condições mais próximas 
às situações de reais de contaminação 
ambiental. Os estudos laboratoriais e in situ, 
quando desenvolvidos de forma 
complementar, podem auxiliar na 
compreensão de uma avaliação mais clara da 
dinâmica de contaminação de ambientes 
aquáticas. Além disso, o presente estudo 
destaca a necessidade de estudos que avaliem 
o potencial tóxico de formulações comerciais 
já que são através dessas substâncias que 
ocorreram possíveis contaminações 
ambientais. 
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1. Introdução 
 

Em virtude do elevado consumo 
mundial de surfactantes, esses compostos 
têm sido alvo de grande interesse e 
pesquisas e na área de monitoramento e 
controle ambiental. Apesar de sua 
importância na indústria, como 
ingredientes de produtos de limpeza 
doméstica e de higiene pessoal, estudos 
têm demonstrado que a presença destas 
substâncias nos corpos de água pode 
causar efeitos biológicos adversos para a 
biota aquática (COELHO; ROCHA, 2010). 
Os efeitos tóxicos dos surfactantes sobre os 
organismos são devidos à sua propriedade 
anfifílica, que permite a solubilização dos 
lipídeos das membranas celulares, 
afetando, portanto, as trocas iônicas 
(BELLAS et al., 2005). O surfactante 
aniônico dodecil benzeno sulfonato de 
sódio (LAS) representa de 25 a 30% de 
todos os surfactantes sintéticos utilizados 
mundialmente em formulações de 
detergentes domésticos e industriais 
(TEMMINK; KLAPWIJK, 2004). 
Diversos impactos ambientais relacionados 
ao processo de acumulação de LAS em 
ecossistemas de água doce podem ser 
evidenciados, tais como a diminuição da 
concentração de oxigênio dissolvido, 
devido à redução da tensão superficial 
água/ar; diminuição da penetração da luz, 
por manter as partículas presentes em 
suspensão; aumento da concentração de 
compostos xenobióticos, como PCBs e 
PAHs presentes no sedimento, formação 
de espuma com consequente inibição dos 
processos de autodepuração dos cursos 
d’água e disseminação de impurezas; 

danificação das membranas celulares e 
desnaturação de proteínas (HAIGH, 1996). 
Há vários fatores químicos e ambientais 
que afetam a biodegradação de um 
surfactante, tais como sua estrutura 
química e as condições físicas e químicas 
do ambiente, sendo que em condições 
anaeróbicas alguns podem se tornar 
persistentes (YING, 2006). O objetivo 
deste estudo foi determinar o potencial de 
toxicidade aguda do C12 LAS aos 
invertebrados aquáticos, utilizando como 
organismo-teste a espécie de 
Platyhelminthes, Dugesia tigrina. 

 
2. Metodologia 

Os espécimes de Dugesia tigrina 
(Platyhelminthes, Turbellaria, Tricladida) 
foram coletados em tanques de cultivo da 
Reserva experimental do Departamento de 
Ecologia e Biologia evolutiva (DEBE), da 
Universidade Federal de São Carlos. Os 
cultivos de D. tigrina foram iniciados 
apenas com adultos ou indivíduos juvenis 
grandes e mantidos em béqueres de vidro 
(2 L), contendo água reconstituída (ABNT, 
2004). Os organismos foram mantidos em 
temperatura de 25 ± 1 °C, fotoperíodo de 
12h (luz): 12h (escuro). Como alimento 
foram fornecidas, duas vezes por semana, 
duas a três larvas do díptero Chironomus 
sancticaroli (7-8 dias de idade - IV instar). 
Para os ensaios biológicos de toxicidade 
com as planárias foram utilizados 
indivíduos de mesmo comprimento, 
nascidos no mesmo mês, tendo em média 
15 a 20 mm e com idades de até 10 dias 
após o nascimento. Para determinação da 
toxicidade, as planárias foram expostas ao 
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surfactante LAS dissolvido em água de 
cultivo em diferentes concentrações: 0 
(controle); 0,5; 2,0; 8,0; 32 e 128 mg L-1 
por 96 h. Foram utilizados béqueres de 
vidro com capacidade de 100 mL, com 50 
mL de cada solução-teste, sendo que 
foram realizadas quatro repetições. Em 
cada recipiente-teste foram colocados 4 
organismos. Durante o ensaio os animais 
foram mantidos em temperatura constante 
de 25ºC, sem alimentação e iluminação, 
conforme recomendado pela OECD 
(2004). Os organismos foram observados 
sob microscópio estereoscópico nos 
intervalos de tempo de 24, 48, 72 e 96 
horas de exposição. O teste limitou-se a 
avaliar somente a mortalidade, que é um 
parâmetro de fácil determinação diária, 
evidenciando a ocorrência do efeito tóxico 
letal. 
 
3. Resultados e discussões 
 

Verificou-se que todos os organismos 
expostos às concentrações de 32,0 e 128, 0 
mg L-1 do surfactante LAS encontravam-se 
mortas após as 96 horas de exposição 
(Figura 1). Os valores de CL50-24h a CL50-
96h variaram respectivamente, de 14,67 
mg L-1 de LAS, com intervalo de confiança 
de 95% de 12,41-17,35 mg L-1 até o final 
do experimento, ou seja, observou-se que 
ocorreu uma diminuição ou perda de 
toxicidade do LAS durante o tempo de 
exposição. Esses resultados indicam que o 
surfactante LAS também pode ter sofrido 
degradação no decorrer do experimento.  

 
 
 

 
 
Figura 1. Variação no número de organismos mortos 
quando expostos a diferentes concentrações do surfactante 
dodecil benzeno sulfonato de sódio (LAS), ao longo de 96 
horas, no bioensaio de toxicidade aguda com Dugesia 
tigrina. 
 

Romanelli et al. (2006) obtiveram um 
valor médio de CE50-48h de 7,84 mg L-1 de 
LAS para o cladócero Daphnia similis, 
enquanto que Coelho e Rocha (2010) 

obtiveram para esta espécie uma CE50-48h 
média de 14,17 mg L-1. Estas autoras 
também estudaram a sensibilidade dos 
cladóceros Ceriodaphnia silvestrii e 
Ceriodaphnia dubia a este surfactante e 
encontraram valores médios de CE50-48h 
de 13,52 e 11,84 mg L-1, respectivamente, 
enquanto que Warne e Shifko (1999), ao 
avaliarem a toxicidade deste mesmo 
surfactante para C. dubia, encontraram um 
valor médio de CE50- 48h de LAS igual a 
7,81 mg L-1. Assim, observa-se que D. 
tigrina  apresenta sensibilidade ao LAS 
similar ou maior do que a destes 
cladóceros, os quais são muito utilizados 
como organismos-teste em avaliações 
ecotoxicológicas. A espécie aqui estudada 
também é mais sensível a este surfactante, 
do que a alga clorofícea 
Pseudokirchneriella subcapitata, cujo 
valor médio de CE50-96h, obtido por Lewis 
e Hamm (1986), foi de 29,0 mg L-1, 
enquanto que Iannacone e Alvariño (2002), 
ao estudarem os gastrópodos Heleobia 
cumingii e Melanoides tuberculata, 
obervaram valores de CL50-48h iguais a 
82,93 e 201,07 mg L-1, respectivamente. 
Entretanto, estas espécies mostram-se mais 
resistentes a esta substância quando 
comparada com o anfípodo Hyalella azteca 
(CL50-96h: 3,1 mg L-1) e com o peixe 
Poecilia reticulata (CL50-96h: 3,8 mg L-1) 
(VERSTEEG; RAWLINGS, 2003). Por 
outro lado, quando analisam-se os dados da 
literatura verifica-se que as condições de 
cultivo (alimentação, temperatura, 
fotoperíodo e dureza da água) e 
experimentais, apesar de serem 
padronizados podem variar, sendo que 
mesmo organismos-teste já amplamente 
utilizados, sob condições distintas, também 
podem produzir resultados diferentes. 
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Segundo a resolução 357 do CONAMA 
(BRASIL, 2005), para as águas doces 
pertencentes às classes 1 e 2 é tolerável 
uma concentração de 0,5 mg L-1 do 
surfactante LAS, o que nos permite dizer 
que, de acordo com o presente estudo, esta 
concentração tolerável é adequada para a 
proteção da espécie D. tigrina. Contudo, 
segundo o relatório da Companhia 
Estadual de Saneamento Básico de São 
Paulo (CETESB, 2007), em média, 28 % 
dos corpos de água monitorados não se 
enquadram neste padrão em relação ao 
LAS. Valores recentes de surfactantes 
(principalmente LAS) na água do 
reservatório de Rasgão- SP, variaram de 
1,10 a 4,70 mg L-1, níveis estes que 
poderiam colocar em risco muitos 
elementos da biota aquática de água doce, 
incluindo muitas das espécies citadas 
anteriormente. Segundo dados da Cetesb 
(2004), no estado de São Paulo, muitas 
fábricas de detergentes lançam efluentes 
líquidos com concentrações de LAS que 
chegam a atingir 2000 mg L-1 desta 
substância, enquanto estudos mostram que 
em esgotos domésticos é possível 
encontrar de 3,00 a 6,00 mg L-1 de LAS, 
respectivamente, indicando que os 
surfactantes (principalmente o LAS) 
podem ser considerados uma séria ameaça 
para a vida aquática e que um maior 
controle deve ser exercido sobre seu uso e 
descarte no ambiente. 
 
4. Conclusões 
 

Pode-se concluir que a espécie D. 
tigrina tem considerável sensibilidade ao 
surfactante LAS, podendo ser 
recomendada como organismo-teste em 
avaliações de toxicidade de corpos d’ água 
que sofrem influência de contaminação por 
surfactantes. Estudos de toxicidade crônica 
com esta espécie são necessários para se 
conhecer melhor os modos de ação 
específicos em concentrações sub-letais e 
também para uma melhor avaliação dos 
perigos ambientais destes compostos em 
nível populacional. 
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1. Introduction 
About a quarter of the agricultural 

soils worldwide are saline (SPOSITO, 
2008). This issue affects especially arid 
and semi-arid areas (SUMNER, 1995), 
mainly due to the poor irrigation and 
drainage management (OWOJORI & 
REINECKE, 2009). Excessive irrigation 
can limit the growth and survival of 
earthworm populations in some situations 
(DE SILVA & VAN GESTEL, 2009). 
Since most agricultural lands are either 
under the threat of salinization or likely to 
be so in the future (WILLIAMS, 2001), 
there is a need for rapid soil screening 
methods for salinity in affected areas. 
Avoidance tests are increasingly regarded 
as a quick method for determining the 
potential harmfulness of contaminated soil 
(LUKKARI et al., 2005), since the 
presence of NaCl can affect the behavior of 
macroinvertebrates, causing the avoidance 
of these organisms. 

The aim of this paper was to assess 
the response of graduated concentrations of 
NaCl in the earthworm Eisenia andrei in 
avoidance tests using the standard TAS 
and a natural soil as test substrates. 

 
 
 

2. Material and Methods 
Adult worms of E. andrei 

(BOUCHÉ, 1972) used for this study were 
taken from a culture kept in the laboratory 
of the University of São Paulo, Brazil. 
Only adult worms with fully developed 
clitella were selected for use in the 
experiment. The selected worms were 
transferred to the two test substrates, 24 
hours before the experiment to acclimatize. 
Artificial soil (TAS; GARCIA et al., 
2004)) and a natural soil (BROA), with 
different physicochemical properties, were 
used as test soil substrates (Table 1).  

The experimental procedure of the 
avoidance tests was based on ISO 17512-1 
(2007). Technical grade sodium chloride 
(NaCl) was added in solution form to 250 
g of dry soil in the following 
concentrations: 0, 0.5, 0.9, 1.62, 2.92 and 
5.25 g NaCl kg-1 by dry weight soil. Ten 
adult worms were used for all tested 
concentrations, each one with four 
replicates. Dual control tests of artificial 
and natural soils were performed with the 
same control soil on both sides. The 
containers were incubated for 48 h at 20 ± 
2 °C with a light/dark cycle of 16/8 h for 
all treatments, after which period the 
presence of worms at both sides was 
determined by hand sorting.  
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Validity of the avoidance test was 
checked by the random distribution of the 
worms in dual control tests (Fisher’s test). 
For each replicate the avoidance response 
was calculated using the equation:  

A = [(C – T)/N], where, 
A = avoidance response (%), C = number 
of worms in control soil, T = number of 
worms in test soil, N = total number of 
worms exposed. A positive (+) net 
response indicates avoidance and a 
negative net response (-) indicates a non-
response (or attraction) to the saline soil. 
Least, the response of each exposure 
concentration was used to determine the 
median and 20% avoidance concentration 
(EC50 and EC20, respectively) using the 
software package PriProbit (SAKUMA, 
2006). 

 
Table 1 - Physical and chemical properties 
of TAS and BROA soil samples 

Soils pH OM 
(%) 

N 
(%) 

KCl 1M H2O 
TAS 4.48±0,18 5.86±0,2 5.4 0.4 

BROA   6.3 13.5 4.64 

Soils Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

WHC 
(%) 

TAS 76 19 5 60 
BROA 72 18 10 49 

OM: Organic matter; N: Total Organic Nitrogen; 
WHC: Water holding capacity. 
 
3. Results and Discussion 

At the end of the 48 hours tests, no 
earthworm mortality was observed in any 
of the treatments. The TAS presented a 
higher toxicity for E. andrei when 
compared to BROA (Figure 1). Avoidance 
response in TAS where found in 90% of 
this species after 0.9 g kg-1, whereas in 
BROA this percentage at the same 
concentration was 41.3%. Natural soil 
presented higher avoidance after 1.62 g kg-

1. This latter substrate is responsible for a 

higher adsorption of the NaCl, probably 
due to the high organic matter content 
(13.5 %), leading to a lower bioavailability 
of the sodium chloride than in the TAS 
substrate.  

 

 
 

 
Figure 1 - Avoidance response of E. 
andrei to NaCl in artificial and natural soil. 
 

To calculate the median and 20% 
avoidance concentration (AC50 and AC20, 
respectively) using the PriProbit software, 
two concentrations were not considered 
(TAS = C0/C5 and; BROA = C0/C2), since 
both did not presented an increasing trend 
with the NaCl concentrations. The 
calculated AC50 for TAS soil (Table 2) was 
0.75 g kg-1 (p < 0.05), about 17% higher 
than BROA soil (0.62 g kg-1). This fact 
may be related to the active microbial 
community in the BROA soil, which could 
cause a faster degradation (SINGH & 
WALKER, 2006) and lower the 
bioavailability of the NaCl. 
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Table 2 - Median avoidance concentration 
(AC50) and avoidance concentration at 
20% (AC20) with 95% confidence limits 
for E. andrei in both TAS and BROA soils 

Soil AC50 
95% confidence limits 

Low High 
TAS 0.75 0.46 0.75 

BROA 0.62 0.35 0.62 

Soil AC50 
95% confidence limits 

Low High 
TAS 0.40 0.15 0.60 

BROA 0.39 0.14 0.58 
TAS = tropical artificial soil; BROA = natural soil; 
AC50 = median avoidance concentration; AC20 = 
20% avoidance concentration. 

 
Also, a natural soil could 

complicate interpretation of results and 
increase variability due to varying 
physical/chemical properties and microbial 
populations (OWOJORI & REINECKE, 
2009). In addition to these factors, there 
will be also a variation in chemical 
properties such as pH, which may affect 
the bioavailability of the contaminant 
(NaCl). Another fact is that being an 
epigeic and litter feeder, E. andrei could be 
considered less effective for natural soil-
based tests then artificial, as it is not found 
in field soils and not ingesting soil, it might 
be less affected by salinization as would an 
endogeic geophagous species (BUCH et 
al., 2013). 

 

4. Conclusions 
1. The E. andrei presented a 

positive avoidance for NaCl in 
both natural and artificial soils, 
affecting the behavior and 
structure of terrestrial 
macroinvertebrates. 

2. Natural soil has a higher 
complexation capacity of NaCl, 
due to the greater presence of 
organic matter and the 
physicochemical properties. 
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1. Introdução 
A utilização de experimentos em 

condições próximas às naturais oferece 
resultados com grau de realismo muito mais 
significativo do que experimentos 
laboratoriais (SPARLING et al., 2010). A 
utilização de mesocosmos é uma forma 
bastante eficaz de desenvolver experimentos 
em campo e obter resultados satisfatórios 
com alta relevância ecológica, sendo mais 
fácil de serem manipulados do que 
experimentos realizados diretamente in situ 
(VAN DEN BRINK et al., 2005).  

Os anfíbios ainda são muito pouco 
utilizados em experimentos 
ecotoxicológicos, principalmente naqueles 
realizados em campo (SPARLING et al., 
2001). Para Rowe e Dunson (1994) os 
modelos utilizados para a simulação de 
comunidades de anfíbios em mesocosmos 
são úteis não somente na avaliação de 
ameaças ecológicas aos anfíbios e no 
entendimento da biologia e do 
comportamento desses animais, mas também 
como bioindicadores dos riscos ambientais 
em geral, como ferramenta ideal para o 
estudo dos efeitos de contaminantes em nível 
populacional e de comunidade. 
 
 
2. Metodologia 

Para simular as condições naturais, 
barris de polietileno, com capacidade para 
200 litros, foram alocados dentro de um 
tanque de concreto localizado próximo a 
Represa do Lobo, nas imediações do Centro 
de Ciências da Engenharia Aplicada ao Meio 
Ambiente (CCEAMA), da Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC), 
Universidade de São Paulo (USP), localizado 
no município de Itirapina/SP, sendo cada 
barril representativo de um mesocosmo 
(Figura 1).  

Foram desenvolvidos dois 
tratamentos: 1) água da Represa do Lobo 
com as condições originais e inserção de 
girinos de rã-touro Lithobates catesbeianus 
na densidade de 0,4 indivíduos/litro; 2) água 
da Represa do Lobo nas mesmas condições 
citadas anteriormente, com girinos de L. 
catesbeianus na mesma proporção, porém 
com a adição do agrotóxico Vertimec® 
18CE, todos em tréplica. A concentração do 
agrotóxico adicionada ao tratamento 
contaminado foi definida com base em 
trabalho desenvolvido por Novelli (2010). 
Foi utilizada a concentração obtida pela 
autora a partir de análise cromatográfica de 
amostras de água escoada superficialmente 
após a aplicação do Vertimec® 18CE na 
maior concentração indicada para a cultura 
de morango (0,002 ml.L-1).  

 

                                                                                                              
Figura 1. Disposição dos barris no tanque 
de concreto representando os mesocosmos, 
próximo à Represa do Lobo, no CCEAMA. 

 
O experimento teve duração de 20 dias 

e diariamente foram aferidas as condições 
físicas da água dos mesocosmos e observadas 
mortalidade e metamorfose dos girinos, 
sendo os indivíduos encontrados em qualquer 
uma dessas situações, retirados do 
experimento. Ao final do período, todos os 
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girinos sobreviventes tiveram peso e estágio 
de desenvolvimento identificado de acordo 
com a tabela de Gosner (1960). A taxa de 
crescimento (TC) foi calculada pela 
expressão:  

TC = [(peso final - peso inicial) x 100]/ 
período experimental (dias). 

 
Todos os girinos utilizados nesse 

experimento encontravam-se incialmente no 
estágio 25 da tabela de Gosner (1960), 
estágio em que os girinos não possuem mais 
brânquias externas. 
 
3. Resultados e discussões 

Em ambos os tratamentos houve 
sobrevivência elevada durante todo o 
período, sendo de 100% para o tratamento 
contaminado e de 99,3% para o tratamento 
controle, sem diferença significativa entre os 
tratamentos (p>0,05). 

Em relação ao desenvolvimento dos 
girinos, pôde-se observar diferença 
estatística significativa entre os estágios 32-
37G e 40-41G (p<0,05), com maior 
percentual de indivíduos mais desenvolvidos 
no tratamento controle, demonstrando que 
nesse tratamento os girinos estavam em 
estágio de desenvolvimento mais avançado 
do que no tratamento contaminado pelo 
Vertimec® 18CE (Figura 2). Embora não 
exista diferença significativa entre os demais 
estágios de desenvolvimento, observa-se que 
o controle apresentou maior número de 
indivíduos metamorfoseados do que o 
tratamento contaminado, ou seja, os 
indivíduos submetidos a presença do 
agrotóxico Vertimec® 18CE demonstraram 
maior duração do período larval (tempo até a 
metamorfose) do que aqueles que estiveram 
em condições mais próximas ao ideal. A 
proporção de indivíduos metamorfoseados 
foi de 4,6% para o tratamento controle e de 
0% para contaminado.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Percentual de girinos de L. 
catesbeianus em cada estágio de 
desenvolvimento para cada tratamento ao final do 
período experimental em campo (20 dias).  

 
Por meio dos dados obtidos para 

desenvolvimento de girinos verifica-se que o 
Vertimec® 18CE, mesmo que não tenha 
causado mortalidade e nem efeitos 
comportamentais visíveis nos girinos de rã-
touro no tratamento contaminado (0,002 
ml.L-1), foi responsável pelo aumento do 
período larval dos organismos expostos ao 
agrotóxico quando comparado ao tratamento 
controle. Observa-se que a porcentagem de 
indivíduos que conseguiu atingir estágios a 
partir daqueles classificados por Gosner 
(1960) como iniciais para a metamorfose 
(42G) até a metamorfose completa (46G) no 
tratamento contaminado é muito baixa 
(3,7%), provavelmente por estarem limitados 
fisiologicamente, enquanto no controle essa 
porcentagem atingiu 13,1%. O atraso no 
desenvolvimento dos girinos expostos ao 
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Vertimec® 18CE pode estar relacionado ao 
investimento energético (custo metabólico) 
desses organismos para reduzir os efeitos 
fisiológicos relacionados ao estresse e a 
intervenção do agrotóxico (detoxificação do 
organismo) (GERVASI et al., 2013), o que 
desvia a energia que seria utilizada para o 
desenvolvimento. 

Foi observada perda de peso dos 
girinos em ambos os tratamentos nos 
mesocosmos quando comparados às medidas 
iniciais calculadas a partir de girinos 
mantidos em laboratório anteriormente ao 
início do experimento (Figura 3), com perda 
média de 0,45 g para o controle e de 0,71 g 
para o contaminado. 

 

 

Figura 3. Comparação entre o peso do lote inicial 
de girinos de L. catesbeianus e o peso médio de 
todos os indivíduos sobreviventes ao final do 
experimento in situ (20 dias) em cada tratamento, 
com o respectivo desvio padrão.  

 
Observa-se que a perda de massa 

corpórea, em relação ao peso médio inicial, 
foi mais relevante para os girinos que se 
encontravam em contato com o agrotóxico 
(taxa de crescimento (TC) de -0,54%) do que 
para o controle (TC de -0,33%). A diferença 
no tamanho corporal e no desenvolvimento 
dos girinos pode ser resultado tanto da 
qualidade como da disponibilidade de 
recursos (STOLER; RELYEA, 2013).  

 
 
 

4. Conclusões 
Nos tratamentos com aplicação do 

agrotóxico em mesocosmos houve influência 
indireta do Vertimec® 18CE no 
desenvolvimento e crescimento dos girinos 
de rã-touro, sendo observado menor 
desenvolvimento e maior perda de peso nos 
girinos de L. catesbeianus expostos ao 
agrotóxico Vertimec® 18CE, possivelmente 
devido a limitações fisiológicas e/ou pela 
qualidade e disponibilidade de recursos.  
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1. Introdução 
Quantidades significativas de 

agrotóxicos têm atingido os ecossistemas 
aquáticos nas últimas décadas, ocasionando 
efeitos deletérios às comunidades 
biológicas. Para avaliar esses efeitos, 
estudos ecotoxicológicos são desenvolvidos, 
mas poucos têm procurado determinar as 
respostas da comunidade em ambientes com 
características mais próximas ao ambiente 
natural, sendo mais raros ainda em regiões 
tropicais. 

A utilização de ensaios 
ecotoxicológicos em mesocosmos permite a 
observação dos efeitos toxicológicos diretos 
e das implicações ecológicas indiretas, 
tornando possível avaliar os efeitos dos 
contaminantes sobre as partes (indivíduos, 
populações e comunidades) e o todo 
(ecossistema) simultaneamente. Assim, eles 
contribuem, em associação aos testes 
laboratoriais, para a elaboração de modelos 
e, consequentemente, para a tomada de 
decisões (CAQUET et al., 2000). 

Dentre os organismos mais 
recomendados para a avaliação da 
toxicidade aquática estão as algas, pois são a 
base da cadeia alimentar nos ecossistemas 
aquáticos e apresentam uma rápida resposta 
fisiológica, permitindo a detecção dos 
efeitos causados por substâncias tóxicas em 
um curto período de tempo (KLAINE et al., 
2003). A classificação da comunidade 
fitoplanctônica em diferentes grupos 
funcionais tem auxiliado no entendimento 
das relações existentes entre esta 
comunidade e as características abióticas do 
meio. 

Nesse contexto, buscou-se avaliar, 
por meio de estudos experimentais em 
mesocosmos, os efeitos da adição do 
agrotóxico Vertimec® 18 CE na comunidade 
fitoplanctônica utilizando a classificação 
funcional proposta por Reynolds et al. 
(2002) e Padisák et al. (2009). 
 
2. Metodologia 
 Para avaliar os efeitos do agrotóxico 
Vertimec® 18 CE sobre a comunidade 
fitoplanctônica, foi realizado um 
experimento em mesocosmos com duração 
de 20 dias. Como mesocosmos foram 
utilizados barris cilíndricos de polietileno 
com capacidade para 200 L alocados dentro 
de um tanque experimental (Figura 1). 
Nesse tanque já havia uma camada de 
sedimento e água proveniente da Represa do 
Lobo, a qual já possui uma comunidade 
aquática estabelecida.  
 

 
Figura 1 - Disposição dos mesocosmos no tanque de 

concreto localizado próximo à Represa do Lobo (Itirapina - 
SP). 

 
 Foram considerados dois tratamentos 
em triplicata: controle (água da represa do 
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Lobo contendo somente a comunidade 
aquática já estabelecida, sem nenhuma 
adição de contaminante) e um caso de 
contaminação com o agrotóxico Vertimec® 
18 CE em uma concentração de 8 µL.L-1. 
 Durante todo o período do 
experimento foram monitoradas as seguintes 
variáveis ambientais: pH, condutividade, 
oxigênio dissolvido, temperatura da água, 
turbidez, clorofila a e nutrientes totais e 
dissolvidos (fósforo e nitrogênio). 
 As amostras da comunidade 
fitoplanctônica foram coletadas de maneira 
a integrar toda a coluna de água dos tanques. 
Coletaram-se amostras de 100 mL, sendo as 
mesmas preservadas em solução de lugol 
acético 0,5%. 
 A análise quantitativa do 
fitoplâncton foi realizada com o auxílio de 
um microscópio invertido de acordo com o 
método de sedimentação descrito por 
Uthermöhl (1958). Para a identificação 
utilizou-se bibliografia especializada. Os 
indivíduos foram enumerados em campos 
aleatórios e os resultados foram expressos 
em densidade (ind.mL-1), calculada de 
acordo com a fórmula descrita em Weber 
(1973). A classificação das espécies em 
grupos funcionais foi efetuada com base em 
Reynolds et al. (2002) e Padisák et al. 
(2009). 
 Para verificar a existência de 
diferenças significativas entre os 
tratamentos foi realizada uma análise de 
variância univariada (ANOVA) com nível 
de confiança de 95% (p≤0,05), sendo os 
pressupostos de normalidade e 
homocedasticidade dos resíduos 
previamente testados. As análises 
estatísticas foram realizadas utilizando o 
programa Past versão 2.17 (HAMMER et 
al., 2001). 
 
3. Resultados e discussão 

 
Durante o período estudado, foram 

encontrados nas amostras dos mesocosmos 
59 táxons fitoplanctônicos pertencentes a 
oito classes taxonômicas. Tanto no controle 
como no tratamento contaminado, 

Chlorophyceae foi a classe com maior 
número de representantes, seguida por 
Cyanobacteria. Em termos de densidade, 
Cyanobacteria foi a classe mais abundante. 
Segundo De Emiliani (1997), esta classe é 
favorecida por elevados tempos de retenção 
de água e baixa turbulência, o que pode 
explicar sua elevada densidade nos 
mesocosmos estudados. 

No tratamento com a presença do 
agrotóxico, houve um aumento na 
concentração de nutrientes e a diminuição 
na densidade do zooplâncton, sendo as 
espécies de cladóceros e copépodos 
totalmente eliminadas. Como um efeito 
indireto, houve um aumento na densidade da 
comunidade fitoplanctônica no tratamento 
contaminado, apresentando diferença 
significativa em relação ao controle 
(p<0,05) na coleta realizada três horas após 
a contaminação (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Densidade (ind.mL-1) da comunidade 

fitoplanctônica durante todo o período experimental nos 
tratamentos "Controle" e "Contaminado". 

 
 Em relação aos grupos funcionais, os 
grupos K, X1 e X2 foram os mais 
abundantes, sendo representados 
principalmente pelas espécies Aphanocapsa 
delicatissima, Chlorella vulgaris e 
Chlamydomonas sp., respectivamente 
(Figuras 3 e 4). Verificou-se diferença 
significativa na composição dos grupos 
funcionais fitoplanctônicos (p<0,05) a partir 
da segunda coleta. Nos mesocosmos 
contaminados houve um aumento da 
abundância relativa dos grupos funcionais K 
e S1, que são compostos por espécies de 
cianobactéria características de ambientes 
eutróficos (REYNOLDS et al., 2002). Essa 
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diferença pode ter sido causada pelo 
aumento na concentração de nutrientes 
verificado no tratamento com a presença do 
agrotóxico. 
 

 
Figura 3 - Abundância relativa (%) dos principais grupos 

funcionais fitoplanctônicos no tratamento "Controle" 
durante todo o período amostral. 

 

 
Figura 4 - Abundância relativa (%) dos principais grupos 

funcionais fitoplanctônicos no tratamento contaminado 
com o agrotóxico Vertimec na concentração de 8 µL.L-1, 

durante todo o período amostral. 

 
4. Conclusões 
 O agrotóxico  Vertimec causou um 
impacto indireto na comunidade 
fitoplanctônica, sendo verificado o aumento 
da densidade da comunidade após a 
contaminação. Além disso, houve uma 
alteração na composição do fitoplâncton, 
com o aumento de espécies do grupo 
funcional K e S1 no tratamento 
contaminado. 
 Esses resultados destacam a 
importância dos estudos em mesocosmos 
para avaliar não somente os efeitos diretos, 
mas também os efeitos indiretos dos 
agrotóxicos na comunidade aquática. Além 

disso, verifica-se que a classificação 
funcional constitui uma ferramenta útil para 
entender as relações entre a composição da 
comunidade fitoplanctônica e as 
características abióticas do meio. 
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1. Introdução 

Os esforços na conservação dos 
ambientes naturais têm focado na 
biodiversidade, abrangendo um amplo 
espectro da escala biótica, desde a variação 
genética dentro das espécies até uma 
distribuição através dos diferentes 
ecossistemas. Em geral, uma redução nessa 
diversidade de espécies está associada a uma 
diminuição das funções dos ecossistemas e, 
consequentemente, dos serviços 
desempenhados (HOOPER et al, 2005). Para 
uma elucidação das mudanças na 
biodiversidade é necessário um 
esclarecimento das características funcionais 
em que cada espécie está envolvida, tendo 
como base a influência das propriedades dos 
ecossistemas ou das respostas das espécies 
frente às condições ambientais. Experimentos, 
observações e o desenvolvimento de teorias 
ecológicas mostram que as propriedades dos 
ecossistemas dependem em grande parte 
dessas características funcionais dos 
organismos presentes no sistema, além da 
distribuição e abundância dos organismos no 
espaço e no tempo. 

Os pesticidas pertencem a uma classe 
de produtos químicos amplamente utilizados 
na agricultura, sendo lixiviados pelas chuvas, 
infiltrados nos solos ou serem dispersos pela 
ação dos ventos e, consequentemente, 
afetarem os ecossistemas naturais, tais como 
florestas, solos e água superficiais 
(REINECKE; REINECKE, 2007). Entre 
esses pesticidas têm-se os fungicidas, que em 
todo o mundo são utilizados para o controle 

do desenvolvimento de fungos patogênicos 
em vegetais ou frutas, evitando as perdas de 
safras (RIBEIRO et al., 2000). A exposição 
aos contaminantes ambientais pode causar 
uma redução considerável na biodiversidade 
local (CORTNEY; CLEMENTS, 2002), 
implicando em efeitos relevantes aos 
indivíduos, causando efeitos diretos e 
indiretos nas comunidades biológicas e em 
todo o ecossistema.  

Nesse contexto com o objetivo de 
avaliar os efeitos de contaminações episódicas 
sobre a germinação de plantas de tomate foi 
utilizado o fungicida Pyrimethanil (nome 
IUPAC N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-il)-
anilina), pertencente a classe das 
anilinopirimidina (Figura 1). Na forma de 
concentrados, sob o nome comercial de 
Mythos® (Bayer CropScience Ltda), é 
utilizado como um fungicida de contato com 
propriedades protetoras e curativas (SADLO, 
2002). Segundo a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado do Paraná é um 
fungicida indicado no tratamento de diversas 
doenças nas culturas de banana, batata, 
cebola, cenoura, maça, melão, morango, 
tomate e uva. A composição química é dada 
pelo Pyrimethanil 300 g/litro (30,0%m/v) e 
ingredientes inertes 757 g/litro (75,7%m/v).  
 

 
Figura 1. Estrutura molecular do Pyrimethanil. 
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2. Metodologia 

Os experimentos com germinação de 
sementes seguiram protocolo ecotoxicológico 
específico (OECD, 2006), permitindo avaliar 
o efeito de fungicida na estrutura e 
funcionamento dos ecossistemas em relação a 
germinação de plantas. O cenário de risco foi 
arquitetado a partir de múltiplas doses 
recomendadas da formulação comercial do 
fungicida Pyrimethanil (produto comercial 
Mythos®), sendo as concentrações de 0,5; 1,0; 
2,0; 4,0; 8,0 e 16 vezes o recomendado. Para 
essa simulação foram utilizados testes de 
germinação de sementes com uma dos 
vegetais que utilizam tal produto em sua 
produção, o tomate (Solanum lycopersicum). 

O solo analisado foi proveniente da 
região do reservatório do Lobo (Brotas-
Itirapina, São Paulo), sendo denominado de 
latossolo distrófico ultisol. O solo natural 
tropical usado para o teste é representado por 
solo arenoso, com manchas de solos mais 
férteis devido à presença do basalto. Segundo 
a classificação de solos brasileiros, o solo da 
bacia hidrográfica é caracterizado por 
apresentar elevadas concentrações de ferro e 
alumínio (PRADO, 1995). Como a vegetação 
está intimamente relacionada ao tipo de solo, 
as formações savânicas do tipo Cerrado 
aparecem como dominante. Foi realizada uma 
caracterização das variáveis físicas e químicas 
do solo teste analisado. 

Para as inferências estatísticas de 
significância dos dados foram realizadas 
análises de variância com o intuito de verificar 
a existência de diferenças significativas 
(p<0.05) entre os tratamentos e o controle a 
partir do teste de Dunnett no pacote estatístico 
XLSTAT.  

 
 

3. Resultados e discussões 

O solo teste tem características ácidas 
(pH = 6,3) e arenosas (72% areia), além de 
características favoráveis ao estabelecimento 
de organismos vegetais e microrganismos tais 
como matéria orgânica (14%), nitrogênio 
orgânico (1%) e capacidade de retenção de 
água (49%).  

Tabela 1. Características físicas e químicas do solo natural 
tropical utilizado como solo teste coletado região do 
reservatório do Lobo Brotas-Itirapina, São Paulo. 

Características solo % 

pH 6,3 
Condutividade 9,5 
Areia 72 
Silte 18 
Argila 10 
Nitrogênio Orgânico 1,0 
Matéria Orgânica 14 
Capacidade retenção 49 

 
Os testes de germinação de sementes 

para o sistema de solo natural tropical 
analisado demostraram inibição crescente 
durante o gradiente de concentrações da dose 
recomendada de aplicação do fungicida 
Pyrimethanil. As análises em diferentes 
períodos (7°, 10°, 14° e 19° dias) demostraram 
diferenças em relação a taxa de germinação, 
mostrando relações inversamente 
proporcionais com a germinação e a 
concentração aplicada de fungicida, com 
diferenças significativas (p<0,05) a partir da 
dose recomendada 1,0 (Figura 2). Os valores 
de CE50 (concentração de efeito para 50% da 
amostra) a 95% de significância registraram 
valores crescentes em relação ao aumento das 
concentrações de fungicida (7° dia = 0,936; 
10° dia = 1,35; 14° dia = 2,0 e 19° dia = 2,30). 
Convém ressaltar que durante o período 
analisado as sementes nas concentrações mais 
altas registraram alguma germinação. No 
entanto, essas plântulas apresentaram 
deformidades que as torna inviáveis para o 
ciclo produtivo do tomate. 

Estudos mostram que as plantas são 
sensíveis a substâncias tóxicas e podem ser 
importantes bioindicadores para mensuração 
de contaminações. A eficiência de algumas 
espécies vegetais é comprovada na utilização 
em testes de toxicidade, sendo a fitotoxicidade 
determinada pela germinação das sementes, 
alongamento da raiz e crescimento da muda 
(ROUT et al., 2000; VIEIRA, 2009; 
SOUDEK et al., 2010).  
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Figura 2. Teste de germinação de sementes de tomate 
expostas a um gradiente de concentrações de acordo com a 
dose recomendada do produto comercial Mythos (0,5; 1,0; 
2,0; 4,0; 8,0 e 16 vezes a dose recomendada), indicando a 
CE50 (concentração do contaminante causando 50% de 
efeito). Os asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas 
significativas (p<0.05) ao nível de 95% de significância. 

 

4. Conclusões 
Os resultados indicam toxicidade na 

germinação de plantas de tomate em 
simulações de contaminações episódicas pelo 
gradiente de contaminação do fungicida 
Pyrimethanil. Essas alterações demonstram 
modificações nas estruturas e funcionamentos 
dos serviços ecossistêmicos de germinação de 
sementes. Esses serviços são categorizados 
como provisão de alimento em sistemas 
naturais, tendo como propriedades ecológicas 
a biodiversidade funcional dos organismos, 
sendo mensurado pelos indicadores 
ecológicos de germinação de sementes. Essas 
mudanças na estrutura e funcionamento das 
propriedades ecológicas torna-se uma 
importante ferramenta para os gestores de 
risco em relação aos pesticidas em solos de 
regiões tropicais.  
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1. Introdução 
Nos últimos anos o monitoramento 

de fármacos no ambiente vem ganhando 

grande interesse devido ao fato de muitas 

dessas substâncias serem frequentemente 

encontradas em efluentes de Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs), águas de 

abastecimento (ETAs) e em outras matrizes 

ambientais como solo e sedimento em 

concentrações da ordem de µg L
-1

 e ng L
-1

 

(BILA; DEZOTTI, 2003).  

Dentre os compostos farmacêuticos, 

o anti-inflamatório diclofenaco sódico foi 

um dos três medicamentos mais 

frequentemente detectados em ecossistemas 

aquáticos (SANTOS et al., 2010). O 

diclofenaco sódico é classificado como de 

classe IIA, ou “composto potencialmente 

perigoso” com efeitos adversos relevantes 

(BESSE; GARRIC, 2008). A ocorrência 

deste composto foi reportada em efluentes 

de ETEs e águas superficiais de até 4,7 µg 

L
-1

 e 1,2 µg L
-1

, respectivamente, e até 

mesmo em águas subterrâneas e de consumo 

em concentrações de até 380 ng L
-1

 e abaixo 

de 10 ng L
-1

 (AGUINACO et al., 2012). 

Apesar da crescente incidência deste 

composto nos corpos d’água e da sua 

periculosidade à biota aquática, não existem 

leis que estabeleçam limites de concentração 

nos ecossistemas aquáticos, porém algumas 

leis fazem menção a ecotoxicidade, ou seja, 

relacionam o controle de emissão com a 

toxicidade permissível aos organismos 

aquáticos. Assim, potencializa-se a 

importância do desenvolvimento de estudos 

ecotoxicológicos com este fármaco com 

diferentes espécies. 

Dentro deste contexto, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a toxicidade aguda 

do fármaco diclofenaco sódico ao cladócero 

tropical Macrothrix flabelligera.  
 

2. Metodologia 
 
2.1 Cultivo e manutenção de Macrothrix 

flabelligera 

Para o cultivo da M. flabelligera foi 

utilizada água reconstituída preparada de 

acordo com a ABNT (2004) e com as 

seguintes características: pH de 7,0 a 7,6, 

dureza entre 40 e 48 mg CaCO3 L
-1

 e 

condutividade elétrica de 160 µS cm
-1

. O 

cultivo foi mantido em incubadora com 

temperatura controlada de 25±2°C e 

fotoperíodo de 12h(claro)/12h(escuro). 

  Os indivíduos de M. flabelligera 
foram alimentados com suspensão algácea 

de Pseudokirchneriella subcapitata, 
cultivada em meio CHU-12, a concentração 

de 1 x 10
5
 células mL

-1
 e alimento composto 

(levedura e ração de peixe fermentada na 

proporção de 1:1) numa concentração de 

1mL L
-1

 (ABNT, 2004).  A manutenção das 

culturas foi realizada três vezes por semana, 

quando eram renovados a água e o alimento.   

  

2.2 Testes de toxicidade aguda 

O diclofenaco sódico utilizado nos 

experimentos, da marca Sigma-Aldrich, 

possui grau de pureza  99%. A solução 

estoque da substância (500 mg L
-1 

) foi 

preparada pela diluição do fármaco em água 

destilada. Os procedimentos metodológicos 

foram realizados de acordo com norma 

padronizada (ABNT, 2004). Os testes de 

toxicidade aguda consistiram na exposição 
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de 5 neonatas (entre 6 e 24 horas de idade) 

em 4 réplicas, à diferentes concentrações 

nominais de diclofenaco sódico (3,125; 

6,25; 12,5; 25; 50 e 100 mg L
-1

). Essa faixa 

de sensibilidade foi estabelecida de acordo 

com testes preliminares. As soluções das 

concentrações testadas foram preparadas 

imediatamente antes dos testes. 

Os testes de toxicidade tiveram a 

duração de 48 horas e foram realizados em 

placas de cultivo celular de 6 poços (TPP
®

). 

Como controle utilizou-se água 

reconstituída. Foram realizadas quatro 

repetições tanto para o controle como para 

cada concentração testada de diclofenaco 

sódico, sendo que em cada réplica foram 

adicionados 10 mL de solução-teste. Os 

experimentos foram mantidos na mesma 

temperatura dos cultivos-estoque, sem 

iluminação e alimentação. No início dos 

testes foram realizadas medidas das 

variáveis pH, condutividade, temperatura e 

dureza, sendo que todas estas variáveis 

foram medidas também no final do teste, 

com exceção da dureza.  

 

2.3 Tratamento de Dados e Análise 

Estatística  

Após o período de exposição (48 

horas) procedeu-se à contagem dos 

organismos imóveis. Os resultados foram 

expressos em CE50 – concentração efetiva 

mediana que causa efeito agudo a 50% dos 

organismos no tempo de exposição (ABNT, 

2004), com intervalo de confiança de 95%, 

utilizando-se o programa estatístico 

Trimmed Spearmann-Karber (HAMILTON 

et al., 1977). 
 

3. Resultados e discussões 
Durante os testes de toxicidade 

aguda para Macrothrix flabelligera, os 

valores do pH das soluções testes 

permaneceram dentro da faixa de 7,1 a 7,6 e 

não variaram mais do que 0,5 durante o 

teste. A temperatura variou de 24,7 a 25,6 

ºC, a condutividade elétrica variou de 138,1 

a 146,2 µS cm
-1

 e a dureza inicial variou de 

40 a 48 mg CaCO3 L
-1

. Assim, os testes de 

toxicidade preencheram os critérios de 

validade estabelecidos nas diretrizes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 2004). 

Na Tabela 1 são apresentados os 

valores da CE50 48h e os intervalos de 

confiança obtidos nos dois testes realizados 

e o valor médio de CE50 48h e o desvio 

padrão.  
 
Tabela 1. Valores de CE50 48h de diclofenaco sódico e 

intervalos de confiança de 95% (IC-95%) para o cladócero 

Macrothrix flabelligera nos dois testes realizados e valor 

médio de CE50 e desvio padrão 

Número do teste CE50 48h (mg L
-1

) IC - 95%

1 13,68 10,03 - 18,56

2 18,33 14,80 - 22,71

X ± DP 16,01 ± 3,29  
 

De acordo com os resultados, 

observou-se que a espécie Macrothrix 
flabelligera apresentou sensibilidade ao 

diclofenaco sódico em 48 horas de 

exposição. Na Tabela 2 são apresentados 

dados ecotoxicológicos (CE50/CL50; mg L
-1

) 

para diferentes organismos aquáticos 

expostos ao diclofenaco sódico disponíveis 

na literatura. Ao comparar a CE50 observada 

para a M. flabelligera com a de outras 

espécies aquáticas, percebeu-se que esta foi 

mais sensível ao diclofenaco sódico do que 

bactéria (Vibrio fischeri), alga 

(Pseudokirchneriella subcapitata)  e outras 

espécies de cladóceros (Ceriodaphnia 
silvestrii, Daphnia magna e Moina 
macrocopa (Tabela 2). No entanto, a espécie 

M. flabelligera foi menos sensível ao 

diclofenaco sódico do que a planária 

Dugesia japonica e o peixe Danio rerio 
(Tabela 2). Porém, comparações entre 

espécies devem ser feitas com cautela, pois 

existem diferentes causas que influenciam 

na variabilidade na sensibilidade de espécies 

para um determinado poluente que incluem 

as características fisiológicas dos animais 

selecionados, as condições de cultura e 

também propriedades das substâncias 

utilizadas nos ensaios (RAND, 1995).    
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Tabela 2. Valores de CE50/CL50 (mg L-1) para diferentes organismos aquáticos expostos ao fármaco diclofenaco sódico 

disponíveis na literatura. 

Organismo-teste Endpoints  Ecotoxicológicos Referência

Vibrio fischeri CE50(15 min) = 27,8 mg L
-1

Schmidt et al. (2011)

Pseudokirchneriella subcapitata CI50(72h) = 16,3 mg L
-1

Ferrari et al. (2004)

Desmodesmus subspicatus CI50(72h) = 71,9 mg L
-1

Cleuvers (2004)

Lemmna minor CI50(7d) = 47,6 mg L
-1

Quin et al. (2011)

Cyclotella meneghiniana CE50(96h) = 19,4 mg L
-1

Ferrari et al. (2004)

Ceriodaphnia dubia CE50(48h) = 22,7 mg L
-1

Ferrari et al. (2004)

Ceriodaphnia silvestrii CL50(48h) = 25,0 mg L
-1

Machado et al. (2009)

Daphnia similis CE50(48h) = 46,0 mg L
-1

Castro et al. (2014)

Daphnia magna CE50(48h) = 80,10 mg L
-1

Han et al. (2006)

Daphnia magna CE50(48h) = 22,43 mg L
-1

Ferrari et al. (2004)

Moina macrocopa CE50(48h) = 142,67 mg L
-1

Lee et al. (2011)

Dugesia japonica CL50(48h) = 15,8 mg L
-1

Li (2013)

Danio rerio CE50(72h) = 5,3 mg L
-1

Van den Brandhof e Montforts (2010)  
 

É importante ressaltar que a espécie 

tropical M. flabelligera foi mais sensível do 

que os cladóceros de regiões temperadas 

comumente utilizadas em testes 

ecotoxicológicos, como Ceriodaphnia 
dubia, Daphnia similis e Daphnia magna 
(ver Tabela 2). O uso de espécies de clima 

temperado em regiões tropicais para as 

avaliações ecotoxicológicas parece ser 

inadequado, uma vez que as respostas 

tóxicas de organismos a substâncias 

químicas são frequentemente espécie-

específicas. Portanto, o uso destas espécies 

nos trópicos tem sido questionado (DO 

HONG et al., 2004), uma vez que os seus 

efeitos podem estar relacionados com 

variáveis ambientais específicas para cada 

região.  

Assim, observou-se que o uso da 

espécie tropical M. flabelligera em 

avaliações ecotoxicológicas forneceu dados 

relevantes sobre a toxicidade do diclofenaco 

sódico que podem dar subsídios para ações 

futuras voltadas à preservação da 

diversidade da biota aquática. 

  

4. Conclusões 
De acordo com os resultados de 

toxicidade e comparações com dados da 

literatura, concluiu-se que a espécie tropical 

Macrothrix flabelligera apresentou 

sensibilidade ao fármaco diclofenaco sódico 

e foi mais sensível do que as espécies de 

cladóceros de regiões temperadas. Dessa 

forma, sugere-se o uso desta espécie em 

avaliações ecotoxicológicas, que podem 

fornecer informações ecologicamente 

relevantes sobre a toxicidade de fármacos 

nos ambientes aquáticos tropicais e fornecer 

dados para integrar a avaliação de risco e 

proteger os organismos não-alvo frente à 

contaminação destes compostos no 

ambiente. 
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL SIMPLIFICADA DO RIBEIRÃO 
CONQUISTINHA NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO CONQUISTINHA

UBERABA(MG)
XIII SIMPÓSIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS DA ENGENHARIA AMBIENTAL – USP

Patricia Diniz Martins; Cristiano Poleto 1; Marcos Fernandes Silva 2
Usp, SP

1. Introdução
Diversos desastres são causados 

devido às inundações, várias vidas são 
perdidas, além das perdas econômicas. A 
impermeabilização dos grandes centros e as 
atividades de expansão urbana em que 
ocorre o revolvimento do solo e a 
intensificação da retirada da vegetação 
aumentam a suscetibilidade à erosão. Esse 
fato provoca grande arraste de material o 
que modifica as condições morfológicas e 
hidráulicas dos rios e, consequentemente, 
aumentam a susceptibilidade à enchentes.

No planejamento e gerenciamento
dos recursos hídricos, o conhecimento da
qualidade dos corpos hídricos é fundamental 
para se fazer um balanço de disponibilidades 
e demandas ao longo do tempo. Sendo 
assim, esse trabalho tem como objetivos
analisar a saúde e qualidade ambiental da
bacia do Ribeirão Conquitinha bem como 
analisar as modificações causadas na área 
pelo processo de urbanização.

2. Metodologia
A metodologia deste trabalho 

consitiu em visitas de campo nos afluentes
que compõe o sistema de drenagem da bacia
do  Ribeirão Consquitinha. A análise da 
qualidade ambiental da área foi feitas por 
meio da aplicação do Indice de Análise 
ambiental simplificada (IAAS). A área de 
estudo foi dividida em 15 pontos de 
amostragem como mostra a Figura 1.

Figura1 - Distribuição dos Pontos de amostragem.

A Análise Ambiental Simplificada 
(AAS) utilizada foi proposta por Sardinha, 
Conceição e Godoy (2010) de acordo com 
os parâmetros da Tabela 1.
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Tabela 1 - Parâmetros dao IAAS.

3. Resultados e discussões
O resultado da aplicação do Índice 

de Análise Ambiental Simplificado (IAAS) 
está disposto na Tabela 02.

Tabela 2 - Resultados do IAAS.

Os valores entre 33 e 30 indicam ser 
mínimo ou pouco impacto, valores de 29 a
17 indicam médio impacto, valores de 16 a 
10 indicam impacto alto ou preocupante e 
valores menores ou iguais a 9 indicam 
impacto extremamente alto.

O levantamento das atividades 
antrópicas desenvolvidas na área de pode ser 
visualizado na Figura 2.

Figura 2 - Atividades na área de expansão de Uberaba.

As concentrações de OD, 
temperatura, condutividade elétrica e pH 
podem ser visualizados nas Figuras 3, 4, 5 e 
6.

Figura 3 - Concentração de OD

  
Figura 4 - Temperatura

Figura 5 - Condutividade Elétrica

PARÂMETROS
Indicadores biofísicos Peso

1- Erosão no entorno 7 – Odor
Voçoroca Muito forte 0
Sulco Forte 1
Ravina Fraco 2
Sem erosão Ausente 3
2 - Impactos na vegetação 8 – Óleos
Muito impacto (- 10% vegetação) Muito alto 0
Médio impacto (-50% da vegetação) Alto 1
Pouco impacto (+50% da vegetação) Baixo 2

Sem impacto Ausente 3
3 - Fauna no entorno 9 – Espumas
Ausência de animais nativos Muito alta 0
Pouca presença animais nativos Alta 1
Moderada presença animais nativos Baixa 2
Grande presença de animais nativos Ausente 3
4 - Saneamento 10 - Algas / clorofila
Fossa e/ou esgoto Muito alto 0
Dejetos ou urina Alto 1
Entulhos lixo Baixo 2
Ausente Ausente 3
5 - Lixo no entorno do recurso hídrico 11 - Larvas e vermes vermelhos
Muito lixo Muito alta 0
Pouco lixo Alta 1
Lixo em latões Baixa 2
Sem lixo Ausente 3
6 - Turbidez da água 12 - Erosão das margens
Muito alta Muito alta 0
Alta Alta 1
Baixa Baixa 2
Ausente Ausente 3
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Figura 6 - pH

De acordo com a análise do IAAS 
obtido e dos parâmetros analisados temos 
que o Córrego Desbarrancado é o que possui 
maior degradação ambiental em relação aos 
pontos amostrados na bacia.  O primeiro 
ponto de coleta (D1), localizado próximo à 
área urbana, apresenta uma alta carga 
orgânica o que leva o corpo hídrico à 
condição de anaerobiose. Outro parâmetro 
que indica poluição é a alta condutividade 
elétrica (CE), que pode ser explicada pela 
quantidade de íons dispersos no efluente que 
é despejado no córrego alterando sua CE 
natural. Foi observado que os outros pontos 
dispostos no referido corpo hídrico (D2 e 
D3) começam a apresentar um processo de 
recuperação da qualidade pelo aumento da 
concentração de OD e redução da CE pelo 
processo de autodepuração. 

O Ribeirão Três Córregos, Córrego 
Sucuri, Córrego Pequi, de acordo com a 
análise dos parâmetros monitorados, 
apresentam boa qualidade das águas. Pode-
se observar que, quando entram em contato 
com as águas do corpo hídrico principal da 

microbacia, eles funcionam como diluídores 
das concentrações de material orgânico. 

No Ribeirão Conquistinha, principal 
rio da rede de drenagem da microbacia, foi
possível notar, no primeiro ponto de 
monitoramento, o uso predominante do solo 
de pastagem e alta concentração de OD e 
baixa CE. Quando as águas do Ribeirão 
Conquistinha recebem as águas do Córrego 
Desbarrancado ocorre uma queda no 
oxigênio dissolvido após o ponto de mistura. 
No ponto de mistura, o Córrego 
Desbarrancado possui uma carga orgânica 
maior que as águas do Ribeirão 
Conquistinha, sendo então um ponto de 
poluição quando ocorre o encontro 
(PORTO, 2001).

As concentrações de OD continuam 
a decrescer até o ponto C3, e a partir desse 
ponto é possível notar o início do processo 
de reaeração das águas superficiais feitas 
principalmente pela influência da pressão 
atmosférica e da agitação das águas como 
comprova as concentrações de OD obtidas 
no ponto C4. 

4. Conclusões
A microbacia do Ribeirão 

Conquistinha sofre um impacto ambiental 
negativo, principalmente pelo despejo de 
esgotos nos corpos hídricos e pelo uso do 
solo de maneira desordenada. Por meio da 
análise ambiental simplificada e avaliação 
dos parâmetros de qualidade foi possível 
identificar de forma prática e clara os pontos 
prioritários de monitoramento e possíveis 
intervenções. Por meio desse trabalho e 
acompanhamento da evolução do processo 
de ocupação da área é possível avaliar o 
efeito das atividades humanas nos recursos 
hídricos e assim poder propor medidas que 
visem melhorar a qualidade ambiental do 
local.

.
5. Referências Bibliográficas

PORTO, L.L.R.; SILVA, M.R.; ZAHED, F. 
K. MEDIÇÃO DE VAZÃO E CURVA-
CHAVE. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Departamento 

181

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos



de Eng. Hidráulica e Sanitária. São Paulo, 
2001. 34p.

SARDINHA, D. S.; CONCEIÇÃO, F. T.;
GODOY, L. H.. Índice simplificado na 
avaliação de impacto ambiental nos recursos 
hídricos da bacia hidrográfica do Ribeirão 
do Meio, Leme, São Paulo, Brasil. Augm 
Domus, v. 2, p.82-97, 2010.

Fonte Financiadora
Núcleo de Hidrometria da EESC/USP-São 
Carlos e UFTM.

182

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos



CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO SWAT PARA 
SIMULAÇÃO DE VAZÕES NA BACIA DO RIBEIRÃO DO FEIJÃO (SP) 

 
Paulo Ponce Arroio Junior1; Frederico Fábio Mauad1 

1Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental - Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC/USP) 

 
 

 
 

1. Introdução 
As modificações do espaço 

ocasionadas pelo crescimento urbano e 
expansão das fronteiras agropastoris 
ocorridas no último século acabaram por 
submeter o ambiente natural a diversas 
pressões antrópicas, resultando em 
processos de degradação dos solos e 
alterações na quantidade e qualidade dos 
recursos hídricos. Tais alterações incluem 
mudanças nos parâmetros de qualidade da 
água ocasionadas pelo aporte de matéria 
orgânica, nutrientes, pesticidas, metais 
pesados, dentre outros, bem como alterações 
no regime e na sazonalidade de vazões. 

Em vista disso, as ações relacionadas 
à gestão dos recursos hídricos têm como 
objetivo principal garantir as demandas 
hídricas necessárias para atender às 
necessidades da sociedade, devendo ser 
conduzidas de forma integrada no âmbito 
das bacias hidrográficas.  

Devido a dificuldade em se realizar 
estudos envolvendo toda a extensão das 
bacias, é comum a utilização de modelos 
hidrológicos para representar os seus 
componentes e as interações dos processos 
físicos. Dentre tais modelos, destaca-se pela 
sua larga utilização o Soil and Water 
Assessment Tool (SWAT), desenvolvido 
pelo Agricultural Research Service e pela 
Texas A&M University. 

O SWAT permite a análise dos 
impactos das alterações no uso do solo sobre 
o escoamento superficial e subterrâneo, 
sobre a produção de sedimentos e qualidade 
da água, possibilitando a simulação de 
diferentes processos físicos em uma bacia 
hidrográfica (SRINIVASAN; ARNOLD, 
1994). Tal modelo permite simular 
espacialmente as bacias de modo 

semelhante a um mosaico complexo, 
considerando diversos tipos de cobertura da 
terra e tipos de solo, de modo a caracterizar 
toda a heterogeneidade espacial existente 
nesses ambientes. 

No Brasil, várias pesquisas têm 
aplicado o SWAT para as mais diversas 
aplicações, sendo em sua maioria voltadas à 
simulação de vazões líquidas e de produção 
de sedimentos (GARBOSSA et al. 2011). 
Podem ser encontrados na literatura 
trabalhos aplicados em todas as regiões do 
país, envolvendo desde pequenas bacias 
(BALTOKOSKI et al., 2010; MINOTI et 
al., 2011) até bacias com mais de 25.000 
km² (BALDISSERA, 2005). 

Neste contexto, considerando a 
necessidade de geração de conhecimentos 
para o planejamento e a gestão dos recursos 
hídricos, este trabalho teve como foco a 
aplicação do modelo SWAT para a bacia do 
Ribeirão do Feijão. O modelo foi aplicado 
com vistas à simulação da vazão liquida 
mensal, sendo também executada a etapa de 
calibração e a posterior validação por meio 
de uma série independente de vazões. 
 
2. Metodologia 
 
2.1 Área de estudo 

Para a realização das operações de 
modelagem, foi selecionada a bacia do 
Ribeirão do Feijão, afluente do alto curso do 
Rio Jacaré-Guaçu (UGRHI 13), conforme 
apresentado na Figura 1. Com 
aproximadamente 241 km², tal bacia 
abrange parte dos municípios de São Carlos, 
Analândia e Itirapina, tendo uso voltado 
predominantemente para agropecuária, com 
elevada presença de áreas de cultivo de 
cana-de-açúcar e pastagens. 
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Figura 1 - Localização da Bacia do Ribeirão do Feijão e suas estações de monitoramento 

 
2.2. Preparação dos dados de entrada e 
aplicação do modelo SWAT 

Para as operações de modelagem 
utilizou-se a versão 2009.93.7b do SWAT, a 
qual permite integração com o software 
ArcGIS 9.3. Por ser um modelo físico que 
opera na escala de bacia, o SWAT trabalha 
com uma grande quantidade de dados 
espaciais e não espaciais, visando 
representar toda a heterogeneidade existente 
nos sistemas modelados. Desse modo, são 
requeridos pelo modelo dados de entrada 
geoespaciais, numéricos e de texto, 
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, as quais são 
tratadas como unidades independentes no 
processo de modelagem. Para tal, o 
simulador requer como dado de entrada o 
Modelo Digital de Elevação (DEM) da área 
de estudo, o qual foi gerado a partir da 
interpolação de curvas de nível de 
equidistância de 5 metros, oriundas do 
mapeamento planialtimétrico realizado pelo 
IGC na escala 1:10.000.  

Em relação aos dados referentes aos 
solos, o simulador exige 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). 

Em relação ao uso e ocupação da 
terra, são também necessários dados 
espaciais e tabulares. 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, 
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, optou-se por utilizar os 
parâmetros definidos como default, visto 
que tais atributos são de caracterização 
complexa e de grande dificuldade de 
obtenção na literatura nacional. 
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Os dados climáticos utilizados foram 
obtidos a partir de seis estações localizadas 
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 
1977 e 2012, representando um total de 36 
anos contínuos. 

Destes 36 anos simulados, três foram 
utilizados para aquecimento do modelo, em 
procedimento conhecido como warm up, 
visto que, no início da simulação, ocorrem 
incertezas envolvendo as condições iniciais. 

Para as etapas de calibração e 
validação da vazão mensal, utilizou-se uma 
série histórica de 33 anos (1980 a 2012) 
obtida em um posto fluviométrico operado 
pela COHIDRO, localizado nas 

proximidades do exutório da bacia (Figura 
1). Deste total, 22 anos foram usados para 
calibração e 11 anos para a validação. 

O processo de calibração foi 
realizado no software SWAT-CUP 
utilizando a técnica de otimização 
Sequential Uncertainty Fitting (SUFI2). 
Para avaliar o desempenho do modelo foram 
utilizados o Coeficiente de Eficiência de 
Nash e Sutcliffe (COE) e o Coeficiente de 
Determinação (R²). 
 
3. Resultados e discussões 

Na Figura 2 são apresentadas as 
séries de vazão mensal observada e 
simulada após a calibração. Para o período 
de calibração (1980 a 2001), obteve-se um 
COE de 0,81 e um R² de 0,84, enquanto que 
para o período de validação (2002 a 2012) 
foi obtido um COE de 0,89 e um R² de 0,91. 

 

 
Figura 2 - Vazões mensais observadas e simuladas na calibração (1980 - 2001) e validação (2002 - 2012) 

 
Segundo Moriasi et al. (2007), para 

simulações mensais, valores de COE 
superiores a 0,75 indicam um desempenho 
do modelo considerado “excelente”, valores 
entre 0,65 e 0,75 um desempenho “bom”, 
entre 0,5 e 0,65 “satisfatório” e abaixo de 
0,5 “insatisfatório”. Verificou-se que tanto 
para a calibração quanto para a validação 
obteve-se valores considerados excelentes, 

tendo-se a melhor performance durante a 
validação. Tal fato pode estar relacionado à 
menor ocorrência de picos extremos de 
vazão no período validado, resultando em 
um melhor ajuste do modelo. 

Verificou-se que para ambos os 
períodos foram obtidos altos valores de R2, 
com melhores resultados para o período de 
validação, sendo este superior a 0,9, visto 
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que, assim como o COE, o parâmetro R² 
também é altamente influenciado por 
valores extremos. 

Na Tabela 1 são apresentadas as 
estatísticas referentes à analise de 
sensibilidade para a calibração mensal, de 
modo a evidenciar os parâmetros que 
tiveram maior contribuição nos resultados 
obtidos. 
 

Parâmetro Descrição t-stat 

CN2 Curva-Número inicial para 
umidade II -21.4 

SOL_K Condutividade hidráulica 
saturada do solo (mm.h-1)  -9.46 

ALPHA_BNK Fator de escoamento de 
base (dias) -4.85 

ESCO Fator de compensação da 
evaporação do solo -3.26 

CH_K2 Condutividade hidráulica 
efetiva do canal (mm.h-1) 2.77 

SOL_BD Densidade do solo (g/cm3) -1.97 

GW_DELAY Intervalo de tempo para 
recarga do aquífero (dias) 1.31 

RCHRG_DP Fração de água percolada 
para o aquífero profundo 1.17 

ALPHA_BF Coeficiente de recessão do 
escoamento de base (dias)  -1.04 

CH_N2 Número de Manning 0.96 

GW_REVAP  Coef. de ascensão da água 
à zona saturada (mm.h-1)  0.45 

SURLAG Coeficiente de retardo do 
escoamento superficial -0.42 

Tabela 1 - Análise de sensibilidade global dos 
parâmetros na calibração 

 
 Verifica-se que 12 parâmetros 
contribuíram para os resultados obtidos. Os 
parâmetros de maior influência foram o 
CN2 (-21,4) e SOL_K (-9,46), fatores estes 
relacionados com a umidade do solo, os 
quais afetam a produção de escoamento 
superficial e a recarga subterrânea. Tais 
parâmetros também apresentaram grande 
sensibilidade em um grande número de 
estudos reportados na literatura (ARNOLD 
et al., 2012). 
 
4. Conclusões 

O SWAT mostrou-se como um 
modelo bastante completo para simulação 
de vazões, e sua aplicação para a bacia do 
Ribeirão do Feijão gerou resultados bastante 
satisfatórios. Tanto na calibração quanto na 
validação de vazões mensais obteve-se um 

ajuste de dados considerado excelente. A 
análise de sensibilidade evidenciou a alta 
influência de parâmetros relacionados à 
água no solo, corroborando com 
observações de outros estudos. 
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1. Introdução 

O reservatório do Guarapiranga está 
continuamente ameaçado por inúmeros 
fatores tais como ocupação urbana 
inadequada, falta de saneamento, o que 
compromete cada vez mais a qualidade e 
quantidade de água disponível no 
reservatório, logo muitas pressões se 
formam neste contexto. Em áreas 
metropolitanas, a resolução dos conflitos 
relacionados ao recurso água é prioritária. 
Entretanto, a adoção da bacia hidrográfica 
como unidade de planejamento e gestão 
ambiental nos níveis estadual (Lei 7.633/91) 
e federal (Lei 9.733/97) coloca em evidência 
os conflitos que se dão em relação aos 
limites político-administrativos em suas 
diversas escalas e, consequentemente, os 
conflitos entre a sociedade, o uso do 
território e o ambiente (Alvim, 2007). 

Na Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP) a escassez da água e a 
poluição dos principais reservatórios de 
abastecimento da população tendem a se 
agravar decorrentes das ocupações 
irregulares e precárias que invadem as áreas 
protegidas (Alvim, 2008). Dentro dos 
recursos naturais, sem dúvida que a água 
constitui-se no mais importante, por ser um 
elemento fundamental a vida a ponto de se 
tornar um dos grandes desafios do século 
XXI. Portanto deve-se garantir que as fontes 
de água satisfaçam as demandas de maneira 
segura e confiável para os diversos usos da 
comunidade. (Piveli, 2005 ). 

Este trabalho discute os conflitos 
existentes na Bacia do Guarapiranga 
decorrentes do seu uso e ocupação e a 
crescente eutrofização expressa através das 
distribuições das espécies de nitrogênio 
nesse corpo d´água da Região Metropolitana 
de São Paulo. 

1.1.Conflitos e Tensões 
 A área da Represa Guarapiranga 
acarretou diversos conflitos de interesses. 
Segundo Mischi (1998), os conflitos são 
entre: Movimentos sociais de moradia e 
infraestrutura, movimentos ambientalistas, 
órgãos públicos ligados aos setores de 
recursos hídricos, saneamento, energia, 
habitação, aqueles responsáveis pela gestão 
e proteção dos mananciais, e, ainda, aqueles 
que tratam do parcelamento uso e ocupação 
do solo. 
 Governo utiliza da área para suprir as 
demandas de abastecimento público, o 
controle de cheias e atividades de lazer. A 
Sociedade Civil vem ocupando 
irregularmente a área, fazendo com que o 
efluente gerado, por esses indivíduos, fosse 
descarregado diretamente para a Represa, 
degradando o manancial. Este uso 
inadequado impacta diretamente a qualidade 
da água do reservatório. (Mischi, 1998). 

Uma vez que o efluente doméstico 
lança no corpo d’água nutrientes (espécies 
de N e P) que aumentam a produção de 
algas e macrofitas alterando a característica 
físico-química da agua.  
 
1.2.Atores, Fóruns e Arenas 
 Devido os conflitos de interesse de 
abastecimento de água e o reconhecimento 
do direito à moradia, uniu os atores sociais, 
ocasionando a formação e o fortalecimento 
de fóruns e organizações que se manifestam 
e exercem o controle sobre a política pública 
desenvolvida tanto no município como no 
Estado, como por exemplo:  

Fórum de Parelheiros Fórum em 
Defesa da Vida contra a Violência que 
segundo Santoro, et al. (2008), para a 
melhoria do manancial também teve outros 
atores como “Ministério das Cidades, a 
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Caixa Econômica Federal, que idealizaram o  
programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), cujas obras em São Paulo 
concentram-se nos projetos de urbanização 
de favelas em área de mananciais”. 
 Um dos atores principais é o 
Ministério Público, que intensificou a 
fiscalização da não aplicação das leis “de 
parcelamento do solo e das leis ambientais 
por parte do poder público municipal, 
estadual e dos loteadores”, por causa da 
crise de qualidade de água da década de 80 
(Santoro, et al, 2008). 
 
2. Metodologia 

A fim de se avaliar a concentração 
das espécies de nitrogênio na represa foram 
realizadas coletas de água em março e 
agosto de 2011 em 3 posições (superfície, 
meio e fundo) da coluna d’água (CETESB, 
1987). O posicionamento da represa e dos 
pontos de coleta é mostrado na Figura 1. As 
amostras coletadas foram filtradas com filtro 
de acetato de celulose 0,45um, mantidas a 
4o C, e analisadas em no máximo 24hs após 
a coleta. Nitrito-N, Nitrato-N e amônia-N 
dissolvidos em agua foram analisados por 

cromatografia de íons (APHA; AWWA; 
WPCF, 2005) nos laboratórios do Centro de 
Química e Meio Ambiente do IPEN 
(Cotrim, 2006). Para as análises foram 
empregadas às colunas analíticas IONPAC 
AS9-HC e de guarda IONPAC AG9-HC, 
com supressão auto regenerativa (ASRS-
300, 4 mm). 

 
3. Resultados e discussões 

As áreas periféricas do município de 
São Paulo, assim como os municípios mais 
distantes da RMSP apresentaram maiores 
índices de crescimento populacional, onde 
se localizam os mananciais hídricos que 
abastecem as cidades. Ao longo das últimas 
décadas observa-se a expansão e 
concentração associado à redução de 
investimentos nos serviços públicos básicos 
como moradia, saúde, educação, e 
saneamento.  

Estes eventos trouxeram um grande 
prejuízo para a qualidade da água do 
reservatório do Guarapiranga com os 
despejos inadequados de efluentes 
domésticos e industriais. Em 2000, cerca de 
800 mil pessoas viviam na bacia do 
Guarapiranga, segundo IBGE, e apenas 
cerca de 60% desta população tem rede de 
coleta de esgoto. Dado as altas taxas de 
crescimento da população nas áreas 
periféricas estima-se um número muito 
maior. (Barban, s.d). Logo neste contexto 
grande quantidade de nutrientes é despejada 
no reservatório tais como (NO3

--N, NH4
+-

N). 
O efeito destes despejos vem sendo 

estudado pelo Projeto Temático intitulado 
“Reconstrução paleolimnológica da represa 
Guarapiranga e diagnóstico da qualidade 
atual da água e dos sedimentos de 
mananciais da RMSP com vistas ao 
gerenciamento do abastecimento” 
AcquaSed, tal como mostrado na Figuras 2, 
onde se observa um gradiente de 
concentração de NO3

--N, NH4
+-N, nutrientes 

comuns em despejos de esgoto não tratado. 
As regiões com maior concentração 

de amônia-N estão mais próximas da fonte 
direta de esgoto não tratado. Com os 

Figura 1 - Localização da represa Guarapiranga e a 
distribuição dos pontos de coleta. 
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processos de oxidação da amônia-N onde 
ocorre lentamente sua conversão em 
Nitrato-N. Esta espécie favorece a floração 
de algas, sendo um contaminante de difícil 

remoção, exigindo maior uso de recursos 
para a coleta, tratamento e distribuição da 
agua para a população. 
 

 
                                       A                                                                          B  
Figura 2: A - Distribuição da concentração de NH4-N ao longo da Represa Guarapiranga, monitorada em março de 2011. B - 

Distribuição da concentração de NO3-N ao longo da Represa Guarapiranga, monitorada em março de 2011. 
 

Esse processo de urbanização 
desordenada resulta do crescimento caótico 
da cidade onde, na falta de mecanismos de 
regulação, estimula muitos loteamentos 
clandestinos, ocupações ilegais, ocupações 
em áreas de risco. Seu maior impacto e 
ocasionado pelas grandes quantidades de 
lançamento de nutrientes, proveniente de 
efluentes industriais e, principalmente de 
esgoto doméstico pela a ocupação 
desordenada no entorno do reservatório, que 
vem sofrendo com o processo de 
eutrofização. 

As florações de algas têm sido 
recorrentes, afetando negativamente o 
sistema de tratamento e abastecimento de 
águas e acaba implicando em aportes 
significativos de fósforo e nitrogênio, 
nutrientes limitantes para as populações 
algais. O sistema de abastecimento de água 
do Guarapiranga requer o conhecimento das 
relações causa-efeito que influem na 
qualidade da água, especialmente aquelas 
relacionadas ao desenvolvimento de algas, 
propondo a proteção da bacia. 
 Associados a eutrofização surgem 
efeitos diretos sobre a qualidade da água tais 
como (Di Bernardo, 1995) o aumento: 

 Da matéria orgânica particulada 
(fitoplâncton, zooplâncton, bactérias, 
protozoários, fungos e detritos); 
 De substâncias orgânicas dissolvidas 
que podem conferir sabor e odor á água, 
 Da a cor ou da turbidez na água, 
 Da demanda de oxigênio na coluna 
de sedimento podendo levar a liberação de 
sulfeto de hidrogênio, amônia, ferro, 
manganês, fósforo, e a ocorrência de 
anaerobiose no manancial provocando a 
mortandade de peixes. Estes efeitos de 
eutrofização favorecem portanto o 
assoreamento pelo acumulo materiais e de 
vegetação, tornando o lago mais raso, 
podendo até vir a desaparecer (Sperling, 
2005) 

Além disso, os impactos causados 
pela a eutrofização chegam aos 
consumidores associados à presença de 
compostos potencialmente tóxicos e 
carcinogênicos, de sabor e odor, problemas 
de corrosão nas tubulações, além de elevar 
cada vez mais os custos em tratamentos 
específicos das águas do reservatório. 

 
4. Conclusões 

Através do monitoramento das 
espécies de nitrogênio na água da represa 
Guarapiranga é possível observar que o seu 
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uso para o abastecimento público sofre 
pressões crescentes devido à ocupação 
desordenada. O índice de estado trófico da 
Represa Guarapiranga vem sendo 
identificado como eutrófico e supereutrófico 
afetando a qualidade, a disponibilidade e o 
tratamento de água de abastecimento. 
 As pressões pelo uso do solo no 
entorno da represa vem impedindo que as 
ações públicas sejam efetivas na 
manutenção da qualidade da água. Que os 
organismos públicos deveriam estimular 
planos de urbanização adequada para esta 
área levado em consideração medias de 
saneamento ambiental. É essencial que as 
políticas urbanas e ambientais na Região 
Metropolitana de São Paulo implementem 
um processo de diálogo com a população do 
entorno do reservatório em prol de uma 
“possível” sustentabilidade desse território e 
da sociedade, para garantir a qualidade e 
quantidades de água para a RMPS. 
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1. Introdução 

 
Com o crescimento populacional e o 

desenvolvimento econômico, há um 
consequentemente aumento da demanda 
hídrica e energética. Como a matriz 
energética brasileira é baseada em fontes 
hidráulicas, os reservatórios têm uma grande 
importância no planejamento e 
gerenciamento destes recursos. 

Desse modo, a gestão e operação dos 
reservatórios merecem atenção, pois os 
mesmos precisam atender as suas diversas 
demandas sem comprometer o 
abastecimento futuro, principalmente em 
períodos de estiagens. 

A construção de uma barragem (para 
a formação do reservatório) gera uma série 
de modificações físicas, ambientais e sociais 
nos locais onde a mesma é instalada, 
principalmente no regime de vazão do rio, 
pois altera significativamente o transporte 
de sedimentos pelos cursos d’água. Glymph 
(1973) cita que a instalação da barragem 
propicia uma significativa redução da 
velocidade do fluxo de água que, por sua 
vez, ocasiona a deposição dos sedimentos 
transportados e, consequentemente, o 
assoreamento do reservatório. Coiado 
(2001) menciona que todo reservatório, 
independente da sua finalidade e 
característica de operação, está fadado ao 
processo de assoreamento. 

Segundo Tucci (2002) o transporte 
de material sólido ocorre de diversas 
formas, sendo que as partículas mais 
pesadas deslocam-se por rolamento, 
deslizamento ou por saltos curtos (saltação), 
e recebe a denominação de descarga sólida 
de fundo ou arraste. Já as partículas mais 
leves são deslocadas no seio do escoamento 
e são denominadas como carga sólida em 
suspensão. Por sua vez, a capacidade de 

transporte de sedimentos está relacionada 
com a quantidade máxima de sólido que 
pode ser transportada escoamento 
superficial livre. 

Os principais problemas causados 
pelos sedimentos que são transportados 
pelos corpos hídricos são (CARVALHO, 
2008): 
• Degradação do uso consumptivo da água, 
ocasionando o aumento do custo de 
tratamento; 
• Impedimento da penetração da luz e do 
calor, reduzindo o processo de fotossíntese 
necessário para a salubridade dos corpos 
hídricos; 
• Diminuição da população de peixes devido 
ao aumento dos sedimentos finos em 
suspensão; 
• Transportes de bactérias e vírus; 
• Abrasão em turbinas, máquinas e 
comportas devido à colisão de areia em 
suspensão; 
• Danos em estruturas de pontes, fundações 
de cais e canais pavimentados durante 
enchentes. 

Neste sentido, como o transporte e a 
deposição de sedimentos são problemas que 
influenciam diretamente na gestão dos 
reservatórios, este estudo apresenta uma 
ferramenta computacional para a 
determinação da descarga sólida total (Qst). 
Além da ferramenta é apresentado também 
um estudo de caso realizado em Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH). 
 
2. Metodologia 

 
2.1. Local de estudo 

O estudo de caso foi realizado em 
uma PCH localizada no centro-oeste 
nacional que possui 17,82 MW de potência 
instalada. O empreendimento não será 
identificado por questões contratuais. 
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2.2. Ferramenta computacional para a 
determinação da descarga sólida total 

O método utilizado na ferramenta 
computacional está baseado no Método 
Simplificado de Colby (COLBY, 1957). 
Este método foi escolhido, pois é utilizado 
por diversos pesquisadores e agências 
(como a Agência Nacional de Águas), além 
dos seus cálculos não serem tão complexos 
e exigirem menos dados do que outros 
métodos (como o Método Modificado de 
Einstein), o que torna o trabalho de 
sedimentometria mais econômico e fácil, 
pois reduz os trabalhos de campo e 
laboratório (CARVALHO, 2008). 

A ferramenta computacional foi 
elaborada na linguagem de programação 
Visual Basic for Applications (VBA) da 
empresa Microsoft®. Esta linguagem foi 
utilizada, pois apresenta diversas aplicações, 
possuir bastantes recursos e pela boa 
interação com os bancos de dados Access®, 
possibilitando assim melhorias na 
atualização das próximas versões. 

O Método Simplificado de Colby 
utiliza basicamente três ábacos, além de 
dados de descarga líquida, velocidade 
média, profundidade média, largura da 
seção e concentração medida de sedimentos 
em suspensão. A descarga sólida total é 
calculada pelas Equações 1, 2 e 3 (Carvalho, 
2008; Santos et al., 2001; Paiva, 2001). 
                                       (Equação 1) 
Sendo: 
               

                         (Equação 2) 
       

                                    (Equação 3) 
Em que: 
Qst: descarga sólida total (t.d-1); 
Qsm: descarga sólida medida (t.d-1); 
Qnm: descarga sólida não medida (t.d-1); 
Q: descarga líquida (m3.s-1); 
Cs’: concentração de sedimento em 
suspensão medida (ppm); 
L: largura do rio (m); 
k: fator de correção (adimensional). 

O valor da descarga sólida não 
medida (Qnm) corresponde à descarga de 
arrasto mais a descarga não amostrada e 
pode ser calculada com o auxílio de ábacos 
(apresentados a seguir). Os procedimentos 

para a utilização dos ábacos e o cálculo da 
descarga sólida total são descritos a seguir, 
conforme apresentado por Carvalho (2008). 

Utiliza-se o Ábaco 1 (Figura 1) e a 
velocidade média para calcular a descarga 
sólida não-medida aproximada por metro de 
largura (q’nm); 

 
Figura 1 - Ábaco 1 para o cálculo da descarga sólida total 

pelo Método Simplificado de Colby - Obtenção da 
descarga sólida não medida aproximada, por metro de 

largura do rio, a partir da velocidade média do curso d'água 
(adaptado ao sistema métrico). 

Fonte: USBR (1955) e Simons & Senturk (1977). 
 

A partir da velocidade e 
profundidade média, obtém-se o valor da 
concentração relativa (Cr) por meio do 
Ábaco 2 (Figura 2). 

 
Figura 2 - Ábaco 2 para cálculo da descarga sólida total 

pelo Método Simplificado de Colby - Obtenção da 
concentração relativa a partir da velocidade média e da 

profundidade média do curso d'água (adaptado ao sistema 
métrico). 

Fonte: USBR (1955) e Simons & Senturk (1977). 
 
A partir do Cr, calcula-se a razão de 

eficiência (Cs’/Cr) e por meio do ábaco 3 
(Figura 3) obtém-se o fator de correção (k). 
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Figura 3 - Ábaco 3 para cálculo da descarga sólida total 

pelo Método Simplificado de Colby - Obtenção do fator de 
correção a partir da razão de eficiência. 

Fonte: USBR (1955) e Simons & Senturk (1977). 
 

Por fim, calcula-se a descarga sólida 
não-medida (Qnm) por meio da Equação 3. 

 
3. Resultados e discussões 

 
Para o estudo de caso foram 

utilizadas informações obtidas em um 
levantamento de campo realizado em 
dezembro de 2013. 

Na seção de monitoramento 
escolhida, foram realizados 25 pontos de 
medição de profundidade e velocidade (a 
partir do método do molinete hidrométrico). 
Estes dados estão apresentados na Tabela 1. 

A partir dos dados da Tabela 1 e do 
cálculo da área total da seção (150,43 m2) 
foi possível determinar a descarga líquida da 
seção (114,44 m3/s) e a velocidade média 
(0,76 m/s). 

Para determinar a concentração de 
sedimentos em suspensão do material 
coletado foi utilizada a norma ASTM D3977 
Standard Test Methods for Determining 
Sediment Concentration in Water Samples 
(ASTM, 2010) que resultou em uma 
concentração de 0,95 mg/L. 

Estes dados (vazão, concentração, 
velocidade, profundidade e largura) foram 
inseridos na ferramenta computacional, 
conforme ilustrado na Figura 4. 
 
 
 
 

Tabela 1.Informações sobre as medições realizadas em 
campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4 - Tela de simulação da ferramenta 
computacional: Dados de entrada (nos campos em amarelo) 

e resultados da simulação (nos campos em azul). 

Medição 
Distância 

do Pi 
(m) 

Profundidade 
(m) 

Velocidade 
(m/s) 

1 2,50 1,95 0,81 
2 5,00 1,78 1,19 
3 7,50 1,83 1,30 
4 10,00 1,62 1,21 
5 12,50 1,20 1,33 
6 15,00 1,41 1,19 
7 17,50 1,67 1,06 
8 20,00 2,15 1,02 
9 22,50 2,49 0,84 
10 25,00 2,68 0,62 
11 27,50 2,82 0,56 
12 30,00 3,29 0,61 
13 32,50 3,69 0,61 
14 35,00 4,15 0,66 
15 37,50 4,49 0,63 
16 40,00 4,49 0,68 
17 42,50 4,38 0,71 
18 45,00 3,45 0,73 
19 47,50 2,92 0,66 
20 50,00 2,57 0,60 
21 52,50 1,49 0,69 
22 55,00 1,35 0,70 
23 57,50 1,30 0,65 
24 60,00 1,00 0,31 
25 62,50 0,00 0,00 
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As informações da descarga sólida 
obtida a partir da ferramenta computacional 
estão apresentadas na Tabela 2. A partir 
destes dados foi possível calcular a descarga 
sólida total da seção, que foi de 86,75 t/dia. 
 
Tabela 2. Valores de descargas sólidas calculados a partir 

da ferramenta computacional. 

 
4. Conclusões 

 
O método proposto por Colby utiliza 

ábacos que muitas vezes podem ocasionar 
diferentes interpretações. Desse modo, além 
de possibilitar uma maior agilidade na 
determinação dos valores da descarga sólida 
total, esta ferramenta computacional 
também elimina a diferença dos resultados 
causados por interpretações diferenciadas 
dos ábacos. Cabe destacar também que a 
ferramenta computacional desenvolvida 
possui outras potencialidades não 
exploradas nesse artigo, como o cálculo da 
eficiência de retenção, do peso específico 
aparente e volume de sedimento retido e do 
tempo de vida útil do reservatório. 
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# Vazão 
(m3/s) 

Descarga 
sólida 

medida 
(t/dia) 

Descarga 
sólida não 

medida 
(t/dia) 

Descarga 
sólida 
total - 

Qst 
(t/dia) 

1 3,96 0,32 2,87 3,19 
2 5,31 0,44 6,47 6,91 
3 5,94 0,49 7,84 8,32 
4 4,90 0,40 6,40 6,81 
5 4,00 0,33 7,96 8,29 
6 4,20 0,35 5,94 6,28 
7 4,44 0,36 4,77 5,13 
8 5,47 0,45 4,76 5,21 
9 5,25 0,43 3,13 3,56 
10 4,16 0,34 1,72 2,06 
11 3,95 0,32 1,37 1,69 
12 5,05 0,41 1,68 2,09 
13 5,59 0,46 1,88 2,34 
14 6,87 0,56 2,27 2,84 
15 7,12 0,58 2,07 2,65 
16 7,62 0,63 2,39 3,02 
17 7,83 0,64 2,67 3,32 
18 6,32 0,52 2,50 3,02 
19 4,81 0,39 1,96 2,36 
20 3,85 0,32 1,59 1,91 
21 2,56 0,21 1,68 1,89 
22 2,36 0,19 1,75 1,94 
23 2,10 0,17 1,45 1,63 
24 0,78 0,06 0,24 0,31 
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1. Introdução 

O Brasil é um dos países que possui 
a maior reserva hidroenergética do mundo. 
A demanda hídrica e energética leva à 
construção de reservatórios para fins de 
abastecimento ou geração de energia por 
meio de centrais hidrelétricas. 

Esses reservatórios proporcionam o 
aumento da disponibilidade hídrica, com o 
armazenamento do excedente de água da 
época de chuva para utilização em períodos 
de estiagem. No entanto, a construção de 
barragens, para formação desses 
reservatórios, gera uma série de 
modificações físicas, ambientais e sociais 
nos locais onde a mesma é instalada, 
principalmente no regime de vazão do rio, 
alterando o transporte de sedimentos pelos 
cursos d’água, o que merece cada vez mais 
atenção quanto à sua gestão e operação. 

Segundo Carvalho (2008) os corpos 
hídricos têm a capacidade de transportar 
uma determinada quantidade máxima de 
sedimentos, dependendo de fatores como a 
vazão e a 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 assoreamento. 
A taxa média anual de assoreamento 
mundial é cerca de 1% do volume de 
reservatórios (MAHMOOD, 1987). 

Os processos sedimentológicos são 
complexos e dependem de diversos fatores. 
O entendimento dessas variáveis 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. 

É difícil estimar com precisão a 
quantidade de sedimento que é 
transportada pelos rios. A medição do 
material sólido que é carreado por um 
curso d’água é geralmente mais cara e 
complexa do que a medição de vazão 
(MCCULLY, 2001).  

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 
(ANA) e da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) 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.  

Porém apesar desta resolução, o 
monitoramento hidrossedimentológico 
com dados confiáveis de concentração de 
sedimentos em suspensão ainda é limitado, 
e as medições são muitas vezes 
problemáticas quando são empregados 
métodos convencionais, devido às questões 
de ordem operacional, restringindo a 

195

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos



 2 

obtenção dos dados, e sem a quantidade de 
postos desejáveis. 
 Neste sentido, várias técnicas de 
medição têm sido empregadas nos estudos 
de transporte de sedimentos, dentre os 
quais pode-se destacar: as amostragens de 
turbidez, de baskcatter acústico (com 
Acoustic Doppler Current Profiler - 
ADCP) e as amostragens com difração à 
laser (Laser In Situ Scatterometer and 
Transmissometry - LISST). 

Tendo em vista, a potencial aplicação 
de técnicas na medição da concentração de 
sedimentos, o presente trabalho tem como 
objetivo discutir as principais 
metodologias utilizadas no levantamento 
de dados sedimentométricos para o estudo 
do transporte de sedimentos em 
reservatórios. 
 
2. Materiais e Métodos 

 
Os Perfiladores Acústicos de 

Correntes por Efeito Doppler (ADCPs) 
(Figura 1) são mundialmente empregados 
em estudos hidrológicos. Esses 
equipamentos são utilizados para medir as 
velocidades das partículas presentes nas 
correntes de água em diferentes 
profundidades e determinar a vazão em 
seções transversais de rios, através do 
somatório de sucessivos perfis de corrente 
obtidos em tempo real. 
 

Figura 1 - Perfilador Acústico de Corrente por Efeito 
Doppler (ADCPs) 

Fonte: Autores. 
 

 Um ADCP é constituído por sensores 
que, alternadamente, assumem as funções 
de emissor e receptor de pulsos sonoros. 

Ao emitir uma onda sonora, os pulsos 
acústicos percorrem a coluna d’água, 
formando feixes sonoros. As partículas de 
sedimentos transportadas pela água 
refletem os pulsos que retornam para o 
instrumento e registram essa frequência 
modificada, denominada de backscatter. 
 Atualmente esse equipamento tem 
sido utilizado para medição da 
concentração de sedimentos em suspensão. 
O estudo da relação entre esse método 
acústico e a concentração de sedimentos 
em suspensão tem sido desenvolvido ao 
longo dos últimos 30 anos. Um dos 
primeiros trabalhos foi de Young et al. 
(1982) em que foram encontradas 
correlações entre a intensidade de sinal 
sonoro com os perfis de concentração de 
sedimentos marinhos. 
 Cabe destacar que existem equações 
para estimar a concentração de sedimentos 
em suspensão (Css), sendo que a mais 
simples é a comparação direta entre os 
sedimentos em suspensão medida em 
laboratório e os valores de backscatters 
registrados pelo ADCP (Css versus ABS). 
 Outro equipamento que está sendo 
empregado recentemente na medição da 
concentração de sedimentos em suspensão 
é o Laser In Situ Scatterometer and 
Transmissometry (LISST) (Figura 2). 
 

Figura 2 - Sonda Laser In Situ Scatterometer and 
Transmissometry (LISST). 

Fonte: Autores. 
 

A sonda LISST possibilita a 
mensuração da concentração e da 
granulometria dos sedimentos em 
suspensão “in situ”, com uma maior 
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velocidade e menor volume de amostras. A 
sonda utiliza a tecnologia de difração à 
laser de baixo ângulo (SEQUOIA, 2013). 

Basicamente, quando a luz irradia o 
sedimento, a luz difratada ignora as 
partículas e é focada através de uma lente 
convexa para um detector de fotodiodo 
composto por 32 anéis, e, em seguida, a 
energia recebida do laser é preservada e 
convertida para distribuição de tamanho 
das partículas (DU E SONG, 2012). 
 Para a calibração desse equipamento, 
é essencial a utilização de um método 
convencional. Um destes métodos é a 
coleta de amostras de água e sedimentos 
utilizando a Garrafa Van Dorn 
(AGRICULTURE et al., 1978). As 
amostras coletadas devem ser 
encaminhadas a um laboratório para a 
determinação da concentração de 
sedimentos em suspensão, por meio do 
método de filtração (Figura 3), conforme 
recomendado por Carvalho (2008). 

 

 
Figura 3 - Ilustração dos principais equipamentos 

utilizados no método de filtração, como a bomba a vácuo 
(Imagem à esquerda) e condicionamento das amostras já 

filtradas (Imagem à direita). 
Fonte: Autores. 

 
3. Resultados e discussões 
  

Com relação aos resultados obtidos 
de concentração de sedimentos em 
suspensão através da amostragem por 
método convencional, em grandes 
reservatórios, a quantidade de postos e a 
frequência das medições são na maioria 
das vezes inferiores às desejáveis para o 
conhecimento do transporte de sedimentos. 
Desse modo, muitas vezes estas medições 

não atendem à principal legislação 
nacional sobre o tema, Resolução nº 003 
(ANA-ANEEL, 2010).  
 Por isso, a busca por novas 
tecnologias como os medidores acústicos 
Doppler e os medidores ópticos (LISST) 
são muito importantes, pois os métodos 
convencionais geralmente não são capazes 
de cumprir as exigências pelo tempo 
demandado. Cabe ressaltar também que 
estas novas técnicas instrumentais foram se 
desenvolvendo ao longo dos últimos anos, 
a ponto de serem utilizadas atualmente 
com maior confiabilidade. 

Além disso, estas técnicas também 
possibilitam medições mais rápidas, 
eficientes e seguras, já que para a sua 
utilização não são necessários movimentos 
com cabos e recipientes para coleta das 
amostras (água e sedimentos), nem se 
perde muito tempo parado em cada vertical 
(GAMARO, 2012). 
 Porém, é importante destacar que há 
algumas limitações significativas ao se 
utilizar o ADCP, sendo a mais crítica 
ocasionada pela presença de bolhas de ar 
na coluna d’água, induzindo um ruído 
considerável nos resultados. 

Assim, deve-se analisar qual o 
modelo de equipamento operado já que 
quanto maior a frequência, menor é a 
profundidade que o sinal acústico atinge ao 
se deslocar na água sem perdas 
significativas na sua intensidade.  
 Com relação à sonda LISST que tem 
como princípio o método de difração de 
raios laser para a medição do tamanho das 
partículas, as principais vantagens são 
(Malvern, 2014) 
• Ampla faixa dinâmica; 
• Medições rápidas; 
• Resposta instantânea; 
• Alta produtividade das amostras; 
• Técnica bem estabelecida - coberta 
pela ISO13320 (2009). 
 Um fato importante a ser destacado 
pelas medições com a sonda LISST é que a 
concentração dos sedimentos em 
suspensão é apresentada em volume e não 
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em massa. Logo, os resultados obtidos pela 
LISST devem ser calibrados (XIAU et al., 
2014), exigindo assim, a utilização dos 
métodos convencionais. 
 
4. Conclusões 
  

O uso da sonda LISST e do ADCP 
juntamente de métodos convencionais 
pode se tornar um aliado na obtenção de 
dados sedimentológicos, tendo em vista, a 
quantidade e qualidade das informações 
que são possíveis coletarem com esses 
equipamentos. 
 Além disso, com o atual 
desenvolvimento dos modelos 
computacionais que exigem cada vez mais 
dados de entrada para as suas simulações, 
torna-se inviável (técnico e operacional), a 
utilização dos métodos convencionais, 
exceção das medições para calibração. 
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1. Introdução 
 Assegurar a provisão de água para os 
mais variados usos tem sido uma constante 
preocupação da humanidade. Fatores como 
o aumento populacional, a crescente 
poluição hídrica, somados às incertezas de 
fatores climáticos tem contribuído para este 
problema (MENDONÇA, 2003). A 
variabilidade temporal e espacial da 
disponibilidade de água exige um 
monitoramento contínuo de sua quantidade 
e qualidade. O conhecimento do volume 
disponível torna-se imprescindível para o 
planejamento e gerenciamento dos recursos 
hídricos.  

No entanto, o Brasil possui poucos 
dados de monitoramento, que normalmente 
ficam restritos apenas às grandes bacias 
hidrográficas. Desta forma, existe um 
grande vazio quanto aos volumes de vazão 
em escala de microbacia, os quais poderiam 
exercer um papel importante nos estudos de 
disponibilidade hídrica.  

Neste contexto, como alternativa 
para obtenção de estimativas desses dados, 
surgem algumas técnicas como a 
regionalização de vazão e a utilização de 
modelos hidrológicos integrados a Sistemas 
de Informação (SIG). Dentre estes modelos 
o Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 
permite estimar variáveis dos processos 
hidrológicos, frente as alterações de uso do 
solo e seus impactos nos recursos hídricos. 

Vários são os trabalhos aplicando o 
SWAT para as condições existentes nas 
bacias hidrográficas brasileiras. Minoti 
(2006) realizou a simulação da produção de 
sedimentos na bacia do Ribeirão das 
Guabirobas (SP), cuja extensão é de 54 km². 
Baldissera (2005) utilizou o modelo para 
simulação de vazões mensais no Rio Cuiabá 
(MT), cuja bacia possui 29.000 km², 
obtendo valores satisfatórios na calibração. 
Gibertoni et al. (2009) simularam vazões e 

produção de sedimentos na bacia do rio 
Nhundiaquara (PR), tanto para escala diária 
quanto mensal, realizando a calibração e 
validação. Perazzoli et al. (2013) simularam 
vazões e sedimentos em escalas mensais na 
bacia do Ribeirão Concórdia (SC). 

No presente trabalho o simulador 
SWAT foi utilizado com o objetivo de 
avaliar a distribuição do escorrimento 
superficial na Bacia do Rio Quilombo, 
localizada nos municípios de São Carlos e 
Descalvado – SP, bem como obter valores 
médios de vazão para o período de 1990 a 
2012.  
 
2. Metodologia 

A bacia do Rio Quilombo, afluente 
do médio curso do Rio Mogi-Guaçu 
(UGRHI 9), possui aproximadamente 430 
km² de área de drenagem e está situada nos 
municípios de São Carlos e Descalvado – 
SP (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Localização da Bacia do Rio do Quilombo e 

suas estações de monitoramento 
 

Em relação ao uso e ocupação do 
solo na bacia, prevalecem as atividades 
agrícolas, destacando-se o plantio de cana-
de-açúcar e em menor extensão de laranja, 
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havendo também elevada ocupação de áreas 
de pastagens.  

Na modelagem utilizou-se o 
simulador SWAT versão 2009.93.7b, o qual 
permite integração com o software ArcGIS 
9.3, possibilitando maior agilidade na 
inserção dos dados de entrada requeridos 
pelo modelo e no tratamento dos resultados 
da modelagem, disponibilizando-os em 
forma de mapas temáticos. 

O SWAT opera na escala de bacia 
hidrográfica simulando os processos 
hidrológicos a partir de uma grande 
quantidade de dados espaciais e tabulares de 
modo a representar toda a heterogeneidade 
dos sistemas modelados. Segundo Minotti 
(2006), o modelo requer como dados de 
entrada informações sobre clima, as 
propriedades físicas do solo, topografia e 
sobre o uso e manejo do solo na bacia. 

A primeira etapa da simulação 
consiste em delimitar a bacia hidrográfica e 
dividi-la em sub-bacias, as quais são tratadas 
como unidades independentes no processo 
de simulação. O modelo adota 
obrigatoriamente esta divisão, de modo a 
reunir a maior combinação de características 
de solo, relevo e uso e ocupação do solo. 
Para este procedimento o SWAT requer o 
Modelo Digital de Elevação (DEM) da 
bacia, o qual foi obtido utilizando-se o 
mapeamento planialtimétrico realizado pelo 
IBGE, cuja escala é de 1:50.000. O DEM foi 
gerado a partir da interpolação das curvas de 
nível de modo a gerar uma grade com pixel 
de 10 metros.  

Os dados espaciais dos tipos de solos 
presentes na bacia foram obtidos 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. Já os dados relativos às 
características físico-hídricas: 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). 

O mapa de uso da terra foi elaborado 
mediante a interpretação visual da imagem 
composta das bandas 6/5/4 falsa cor, obtida 
do satélite Land-Sat 8, adquirida na data de 
18 de julho de 2013, órbita 220/ponto 75, 
com resolução espacial de 30 metros, 
disponibilizada gratuitamente pelo United 
States Geological Survey. Quanto aos dados 
tabulares de uso da terra, devido a carência 
de dados na literatura brasileira, optou-se 
por utilizar os parâmetros definidos como 
default do banco de dados disponível pelo 
SWAT. 

Em relação aos dados climáticos, 
utilizaram-se quatro estações localizadas no 
interior da bacia para obtê-los, como 
observado na Figura 1. O simulador requer 
séries climáticas diárias de precipitação, 
temperatura, radiação solar, umidade 
relativa e de velocidade do vento. 

A série climática e o período 
simulado foram de 24 anos, (01/01/1988 até 
31/12/2012). Entretanto, os dois primeiros 
anos simulados são descartados devido ao 
período de ajuste do modelo. Assim, os 
resultados obtidos abrangem o período de 
(01/01/1990 a 31/12/2012). 

Por se tratar de uma bacia não 
instrumentada, onde postos fluviométricos 
são inexistentes, este trabalho não envolveu 
as etapas de calibração e validação dos 
resultados obtidos. Portanto, os resultados 
foram analisados de forma qualitativa.   
 
3. Resultados e discussões 

A Figura 2 apresenta os valores 
médios da distribuição do escorrimento 
superficial anual para cada sub-bacia 
durante o período de 1988 até 31/12/2012. 

Nota-se que os maiores valores de 
escorrimento superficial variaram 
aproximadamente de 314 a 374 mm, sendo 
observado em nove sub-bacias. Constatou-
se que a sub-bacia 30 apresentou o maior 
valor obtido de toda a bacia 374 mm para 
período estudado. Esta sub-bacia está 
localizada em uma área com declividade 
acentuada e com a presença do plantio de 
cana-de-açúcar, sendo estes os fatores 
contribuintes para o maior valor escorrido. 
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Estes fatores explicam os valores 
significativos encontrados para as sub-
bacias 22, 28 e 35, situadas nas 
proximidades da sub-bacia 30, apresentando 
portanto características semelhantes. 

Os valores consideráveis 
encontrados nas sub-bacias 32 e 36 são 
atribuídos à presença de áreas urbanas nas 
sub-bacias, que contribuem para a 
impermeabilização do solo, refletindo 
diretamente no aumento dos volumes 
escorridos. 
 

 
Figura 2 - Mapa da geração de escorrimento superficial 

anual para cada sub-bacia no período de 1990 a 2012 
 

Em relação às sub-bacias com menor 
potencial de geração de escorrimento, foram 
obtidos valores na faixa de 133 a 158 mm. A 
sub-bacia 3 apresentou o menor valor de 
escorrimento observado em toda a bacia. 
Isso pode ser explicado pela grande 
quantidade de vegetação presente, que 
contribui para a redução do volume 
produzido, devido ao processo de 
interceptação. Os baixos valores 
encontrados nas sub-bacias 10, 14, 24 e 40, 
respectivamente (158, 149, 147 e 140 mm) 
também são atribuídos a presença de 
vegetação, no entanto, em menor proporção. 

A Figura 3 apresenta um 
comparativo entre as estimativas de vazão 
média anual simuladas pelo modelo e os 
totais anuais de precipitação medidos nos 
postos pluviométricos da bacia. 

 
Figura 3 - Vazão média anual para a Bacia do Rio do 

Quilombo. São também apresentados os totais anuais de 
precipitação 

 
Durante os 22 anos simulados, 

verificou-se valores médios de vazão de 
2,90 m³/s e 1496 mm de precipitação. O 
maior valor de vazão média (3,93 m³/s) foi 
registrado no ano de 2009. Nos anos de 
1993 e 1995 também foram registrados 
valores significativos de vazão com 3,49 e 
3,65 m³/s, respectivamente. Já a menor 
vazão foi observada no ano de 2008 com 
2,16 m³/s, seguida pelos anos de 2006 e 
2001. Nota-se também que há uma alta 
correspondência entre os valores de chuva e 
vazão, evidenciando a alta influência dos 
totais de precipitação nos resultados do 
modelo. 
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4. Conclusões 
Diante dos objetivos propostos pelo 

trabalho, o modelo SWAT mostrou-se 
satisfatório na obtenção de estimativas de 
escorrimento superficial e vazão. Isto foi 
evidenciado pela alta correspondência entre 
os valores de chuva e vazão. A simulação 
permitiu identificar de forma especializada 
as regiões onde há maior produção de 
escorrimento superficial na Bacia do Rio 
Quilombo, além de estimar a vazão média 
durante o período de 22 anos, equivalente a 
2,90 m³/s. A obtenção deste cenário vem 
contribuir para o planejamento e gestão da 
bacia, acrescentando informações 
importantes de variáveis representativas do 
ciclo hidrológico. 
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1. Introdução 
No Brasil existem 6928 espelhos 

d’água com área superior a 20 hectares que 
foram construídos pelo homem 
(CARVALHO NETO, 2012), 
correspondendo a 63,10 % da energia 
elétrica gerada e fiscalizada no país 
(ANEEL, 2013). Em atendimento aos 
planos de expansão da geração nacional 
tendo como base fontes de baixa emissão de 
carbono, a geração hidráulica deve seguir a 
tendência de crescimento aumentando o 
número de espelhos d'água construídos pelo 
homem (MME/EPE, 2010). 

Simplificadamente, define-se o 
assoreamento como o acúmulo de 
sedimentos ao longo dos anos nos 
reservatórios, causando alteração do 
principal fator utilizado em sua operação, 
que é sua capacidade de armazenamento. 
Desse modo, a utilização de técnicas para 
cálculo de seu volume é de grande 
importância tanto para a gestão de águas no 
país, quanto para a gestão energética 
nacional. Devido à variação do nível dos 
reservatórios, seu volume é expresso como 
função da cota altimétrica por meio da curva 
Cota x Área x Volume (CAV).  

O levantamento batimétrico pode ser 
explicado como um estudo topográfico 
subaquático. A literatura mais tradicional 
(VANONI, 1977; ICOLD, 1989; 
CARVALHO, 2008) apresenta dois 
métodos para realização de levantamentos 
batimétricos em reservatório: método do 
contorno, e o método das seções 
topobatimétricas. A evolução dos 
equipamentos nos permite hoje incluir um 
terceiro item o qual é a varredura completa 
do leito. É comum o uso de métodos em 
conjunto explorando suas potencialidades. 

O levantamento de contorno, mais 
simples e preciso, consiste em determinar a 
área e perímetro do espelho d’água em 
diferentes níveis por meio de técnicas de 
levantamentos topográficos ou 
sensoriamento remoto. Na maioria dos casos 
é inviável para calcular o volume total do 
reservatório, pois necessita seu completo 
esvaziamento. Porém, pode ser utilizado em 
conjunto com outro método para 
refinamento dos dados nas cotas mais 
elevadas do reservatório. 

O método de seções topobatimétricas 
consiste em obter dados de profundidade ao 
longo do reservatório. Geralmente são 
coletados em seções transversais ao corpo 
hídrico e são empregadas técnicas de 
modelagem de terrenos para se determinar o 
relevo de fundo e o volume do reservatório. 
Este método é o mais largamente utilizado 
(XIAOQING, 2003) e comumente visto 
como o único método para realização deste 
tipo de estudo (BLANTON, 1982). 
Atualmente, os levantamentos batimétricos 
são realizados empregando posicionamento 
via satélite e a profundidade é medida com 
ecobatímetro monofeixe, equipamento o 
qual utiliza o princípio do eco (Figura 1). 

 
Figura 1 - Princípios de funcionamento de uma sonda 

acústica (adaptado de USACE, 2002). 
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O terceiro método surgiu com a 
criação dos ecobatímetros multifeixe, os 
quais possuem diversos sensores dispostos 
de maneira angular, coletando dados em 
uma faixa, possibilitando que seja realizada 
varredura completa do leito. 

O presente trabalho utilizou as 
técnicas do levantamento de contorno e de 
levantamento em seções batimétricas, 
associado a dados de levantamento 
topográfico por aerofotogrametria para a 
atualização da curva CAV do reservatório 
da UHE do Lobo. 

 
2. Materiais e Métodos 
2.1. Reservatório do Lobo 

O reservatório que será objeto de 
estudo é o Represa do Lobo (Broa) que está 
situada na Bacia Hidrográfica do Rio 
Itaqueri que abrange parte dos municípios 
de Brotas e Itirapina, estando a represa no 
limite de ambos. A área de drenagem da 
Bacia é de aproximadamente 229 Km2. 

 
2.2. Levantamento topográfico 
Aerofotogramétrico  

Os dados altimétricos, utilizados em 
integração com os dados batimétricos 
provêm de cartas topográficas na escala 
1:10000 oriundas do mapeamento 
sistemático do estado de São Paulo 
compilados pelo Instituto Geográfico e 
Cartográfico (IGC), cuja equidistância das 
curvas de nível é de 5 metros. Seu datum 
(Córrego Alegre e datum vertical Marégrafo 
de Imbituba) foi ajustado e compatibilizado 
com os demais dados geoespaciais 
utilizando os parâmetros de transformação 
preconizados pelo IBGE para o sistema 
SIRGAS2000. 

Foram selecionadas três isolinhas 
altimétricas próximas ao espelho d'água 
referentes às cotas 705 à 715 metros. 
Observou-se que em alguns locais a 
isolinhas da cota 705 metros estava dentro 
do reservatório. Seja pela idade dos dados e 
possível alteração (alterações das margens) 
ou  pela precisão do levantamento (escala). 
Assumiu-se que os dados topográficos, e 
não a imagem de satélite, eram 

inconsistentes. Desta forma, no programa 
ArcGIS 9.3 (ESRI), os dados inconsistentes 
dentro de uma distância de dez metros da 
lâmina d'água medida foram eliminados. 
 
2.3. Levantamento do contorno 

Foi utilizada uma imagem de satélite 
de alta resolução para obtenção do contorno 
do reservatório por meio da técnica de 
fotointerpretação. A imagem CBERS do 
reservatório do Lobo obtida gratuitamente 
no sítio eletrônico do DGI-INPE. Código: 
CBERS_2B_HRC_20090629_156_D_125_
2_L2_BAND1 tirada no dia 29 de junho de 
2009 (Figura 2). O nível operacional do 
reservatório no momento do registro da cena 
era de 703,06 m. Devido as pequenas 
dimensões, pôde-se assumir a declividade da 
lâmina d'água como nula. O programa 
utilizado foi o ArcGIS 9.3. 

 
Figura 2 - Imagem CBERS do reservatório da UHE do 

Lobo (Fonte: MATOS, 2012). 
 
2.4. Levantamento de seções batimétricas 

Os equipamentos empregados na 
coleta de dados foram: ecobatímetro modelo 
BATHY 500 MF (Sy Qwest. Inc.); 
dispositivo de posicionamento via satélite 
que utiliza a constelação GPS (Global 
Positioning System) modelo GS20 (Leica 
Geosystems); e o software para coleta e 
tratamento dos dados HYPACK MAX 
(HYPACK Inc.) (Figura 3). 

 
Figura 3 - Esquema da montagem dos equipamentos 
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Diariamente realizou-se a calibração 
do ecobatímetro (velocidade do som na 
água) pela técnica do bar-check, foi 
mensurado a profundidade do transdutor do 
ecobatímetro e o nível do reservatório e, 
sendo compensados no processamento. 
Dados anômalos de profundidade de cada 
uma das 726 seções foram corrigidas 
manualmente. 

 
Figura 4 - Exemplo de seção de levantamento. a) medidas 

discrepantes antes do tratamento; b) após o tratamento. 
2.5. Geração do Modelo Digital de Terreno 
e da curva CAV 

Os dados do levantamento de seções 
batimétricas previamente tratados foram 
transferidos para ambiente SIG no programa 
ArcView 9.3 (ESRI). Foi realizada a 
compatibilização do datum para o sistema 
de referência SIRGAS2000. 

Por meio da técnica de modelagem 
de terrenos da malha irregular de triângulos 
(TIN, do inglês Triangular Irregular 
Network) aconselhada por USACE (2002); 
Wilson & Richards (2006), Furnans & 
Austin (2008) e pela orientação a Agência 
Nacional de Águas (ANA, 2011). O TIN 
gerado foi baseado nos dados da batimetria, 
do levantamento de contorno (cota 703,06 
m) e da topografia (705 à 715 m), sendo o 
primeiro definido como masspoints e os 
outros como breakline seguindo ANA 
(2011). Deste MDT extraiu-se a isolinha 
altimétrica da cota maxima maximorum do 
reservatório (703,50 m). Uma edição para 
suavização desta linha foi realizada e esta 
foi transformada em polígono. 

O MDT final foi gerado baseado nos 
dados de batimetria (masspoints), contorno 
do reservatório (hardline) e o contorno do 
nível maximo maximorum (hardclip). A 
curva CAV foi calculada utilizando 
ferramentas específicas do programa. 

3. Resultados e discussões 
A  Tabela 1 apresenta os resultados 

da CAV e a Figura 5 apresenta o MDT 
gerado. 

Tabela 1 - Resumo dos dados da curva CAV. 
Cota [m] Volume [hm³] Área [km²] 

703,50 27,071 5,754 
703,00 24,230 5,617 
702,50 21,470 5,443 
702,00 18,802 5,234 
701,50 16,284 4,825 
701,00 13,998 4,334 
700,50 11,944 3,918 
700,00 10,072 3,579 
699,50 8,367 3,248 
699,00 6,833 2,889 
698,50 5,475 2,567 
698,00 4,272 2,265 
697,50 3,211 1,984 
697,00 2,300 1,667 
696,50 1,567 1,255 
696,00 1,033 0,892 
695,50 0,675 0,577 
695,00 0,432 0,408 
694,50 0,262 0,282 
694,00 0,148 0,181 
693,50 0,076 0,113 
693,00 0,034 0,057 
692,50 0,015 0,024 
692,00 0,006 0,012 
691,50 0,002 0,005 
691,00 0,001 0,002 
690,50 0,000 0,000 

 

 
Figura 5 - MDT do reservatório do Lobo. 
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4. Conclusões 
A obtenção de dados batimétricos 

por meio do uso de sistema embarcado 
integrando posicionamento por meio de 
satélites e medições de profundidades com 
ecobatímetro permitiu o mapeamento de 
fundo da parte molhada do reservatório de 
forma satisfatória. Entretanto esse sistema é 
incapaz de realizar medições em regiões 
rasas devido a limitações do ecobatímetro e 
segurança da embarcação, ficando toda área 
próxima às margens sem medições. 

O auxílio de imagem orbital de alta 
resolução permitiu extrair o contorno da 
lâmina d’água, o qual foi associado a dado 
de cota do nível medido junto a represa. 

A utilização de base cartográfica pré-
existente possibilitou extrapolar os dados 
além do limite da lâmina d’água permitindo 
obter a CAV até a cota maximo maximorum. 
Adicionalmente a integração dos diferentes 
dados se mostrou como uma forma de 
minimizar os erros na borda do reservatório 
em virtude das limitações do ecobatímetro. 

Imagina-se que a extrapolação além 
do nível da lâmina d’água pode ser 
explorado por outras técnicas de 
levantamento, sugere-se estudar o emprego 
do uso de perfilhamento laser (LIDAR) 
nestas regiões. 
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1. Introdução 
Inundações são fenômenos que 

ocorrem em diversas regiões do mundo, 
caracterizadas por situações onde ocorre o 
transbordamento do rio. Normalmente as 
maiores proporções ocorrem em áreas 
urbanas. Usa-se o nome de enchente a 
situação natural de transbordamento de água 
do leito do rio, já as inundações estão 
relacionadas a intensificação desse processo 
por ações humanas, ocasionando danos, 
prejuízos e modificações na dinâmica 
natural. A identificação das áreas de risco de 
inundações, através do mapeamento é um 
instrumento para o controle e prevenção 
desse desastre. Esse trabalho procurou 
identificar pontos de risco de inundação no 
município de Jaú, localizado na região 
central do estado de São Paulo. As 
inundações no município foram 
classificadas em graduais e bruscas, sendo a 
primeira, aquelas que ocorrem em bairros 
próximos ao rio, com seu transbordamento, 
e a segunda, ocorrem devido a drenagem 
inexistente/ineficiente. 
 
 
2. Metodologia 

Foram utilizados os métodos qualitativo 
e quantitativo de obtenção de dados. 
Utilizou-se da entrevista semiestruturada, 
onde os atores foram gestores do município 
de Jaú-SP e também contou com a coleta e 
identificação in loco das áreas sujeitas a 
inundações. A entrevista foi dividida em três 
etapas: caracterização do entrevistado, 
envolvendo nome, idade e cargo, a 
percepção de risco de inundações no 
município, que focou questões acerca do 
conhecimento dos gestores sobre inundações 

e a percepção do meio ambiente, onde 
foram levantadas questões acerca da relação 
ser humano e natureza, bem como as 
modificações que as inundações trazem para 
o ambiente natural. Entre os envolvidos na 
pesquisa estão: tenente da polícia militar, 
coordenador de curso na área ambiental, 
coordenador de programas de conservação, 
diretor da defesa civil e responsáveis por 
reservas particulares. A identificação das 
áreas de risco de inundações, em princípio, 
teve como objetivo enquadrar os bairros em 
pontos de inundações. Foram identificados 
trinta e nove pontos suscetíveis a inundações 
com a ajuda da Defesa Civil municipal. 
Esses pontos foram obtidos através do 
aparelho GPS Garmin eTrex Vista®, 
calibrado no marco geodésico na Estação 
Hidrometeorológica IBICA-RE-IG, 
instalado à Latitude S 22° 18' 50" 
Longitude: O 48° 32' 54" 
Altitude: 583,4 metros (SIRGAS 2000). 

 
3. Resultados e discussões 

O município de Jaú, situado na 
região central do estado de São Paulo, 
atualmente com uma população de 
aproximadamente 140.000 habitantes, conta 
com um crescimento habitacional relevante 
nos últimos anos, associado ao aumento da 
urbanização e consequente aumento de 
conjuntos habitacionais sem um 
acompanhamento e efetiva drenagem, o que 
contribuiu e vem contribuindo para 
enxurradas e inundações. “A ocorrência de 
inundações em centros urbanos é tão antiga 
quanto às cidades ou qualquer aglomerado 
urbano. A inundação ocorre quando as 
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águas dos rios, riachos, galerias pluviais 
saem do leito de escoamento devido à falta 
de capacidade de transporte de um destes 
sistemas e ocupa áreas onde a população 
utiliza para moradia, transporte, recreação, 
comércio, indústria, entre outros” (TUCCI, 
2007). Devido a essa falta de planejamento 
urbano, e dos problemas derivados das 
inundações, foram realizadas análises in 
loco para identificar as áreas mais sujeitas a 
inundações. As enchentes e inundações 
urbanas também são desastres que causam 
relevante impacto sobre a sociedade. As 
enchentes, ampliadas pela urbanização em 
geral, ocorrem em bacias de pequeno e 
médio porte. (SILVA e SANTOS, 2010). 

Foi possível identificar as 
inundações em duas categorias: graduais e 
bruscas (Tabela 1). Considerou-se como 
inundações graduais, bairros que margeiam 
os rios e inundações bruscas, os bairros onde 
se observam a inexistência ou falha na 
drenagem urbana. 

Tabela 1. Áreas de inundação do município de Jaú. 

Graduais – 12 bairros Bruscas – 27 bairros 
Centro 
Condomínio Estância 
Soave 
Distrito de Potunduva 
Jardim Bela Vista 
Jardim Maria Luiza IV 
Jardim São José 
Jardim São Judas Tadeu 
Jardim Sempre Verde 
Pouso Alegre de Baixo 
Vila Ivan 
Vila Maria Cristina 
Vila Ribeiro 

Centro 
Chácara Flora 
Residencial Bernardi 
Jardim América 
Jardim Brasília 
Jardim Cila Bauab 
Jardim Julliana 
Jardim Maria Cibele 
Jardim Maria Luiza IV 
Jardim Nova Jaú 
Jardim Novo Horizonte 
Jardim Orlando Ometto 
Jardim Parati 
Jardim Padre Augusto Sani 
Jardim Pedro Ometto 
Jardim Santa Rosa 
Jardim São Crispim 
Jardim São José 
Jardim Santo Antônio 
Jardim Santo Onofre 
Jardim Sanzovo 
Residencial Itamarati 
Residencial João Ballan I 
Residencial Márcio 
Residencial Maria Isabel 
Vila Brasil 
Vila Santo Ivo 

 

Na figura 1 (em anexo) é possível 
identificar os pontos com risco de 
inundações, os pontos vermelhos 
representam inundações bruscas, os verdes, 
graduais e os amarelos são os pontos onde 
ocorrem bruscas e graduais ao mesmo 
tempo. 

Estudar a relação entre ser humano e 
ambiente é fundamental, pois em nenhuma 
época foi possível quebrar o elo existente 
entre ambos. “Os estímulos sensoriais são 
potencialmente infinitos: aquilo em que 
decidimos prestar atenção (valorizar ou 
amar) é um acidente do proposito e das 
forças culturais que atuam em determinada 
época”. (TUAN, 2012).  

O estudo da percepção ambiental 
através das entrevistas com gestores, foi 
realizada com a ideia de se entender um 
pouco sobre a percepção dos mesmos pelas 
inundações. Por meio da percepção é 
possível conhecer a cada um dos grupos 
envolvidos, facilitando a realização de um 
trabalho com bases locais, partindo da 
realidade do público alvo, para conhecer 
como os indivíduos percebem o ambiente 
em que vivem, suas fontes de satisfação e 
insatisfação (FAGGIONATO, 2011). 

Fenômeno que veem ocorrendo ao 
longo dos anos de forma acentuada, devido 
a ação humana, com a ocupação de áreas de 
risco, consideradas próximas aos rios e 
córregos e também a falha na drenagem 
urbana vem ocasionando inundações em 
muitas outras áreas. Foi possível analisar 
que os gestores conhecem o que são 
inundações e quais suas causas. 

“Um rápido aumento do nível de água em curto 
espaço de tempo onde as águas extrapolam os 
níveis dos rios” (Gestor). 

 De acordo com os dados obtidos pelo 
Jornal “O Comércio do Jahu”, datado de 
2000 à 2013, sobre o histórico de 
inundações no município ao longo dos anos, 
notou-se que a grande inundação decorrente 
no ano de 2011, foi bastante considerável, 
devido principalmente à forte chuva, 
danificando estruturas, mata ciliares, a 
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captação de água, além dos estragos pela 
ocupação de fundos de vale no município. 
Essa e outras inundações, vêm ocorrendo ao 
longo dos anos, devido principalmente a 
falta de ações preventivas, por parte do 
governo e da própria população, a falta de 
investimento em ações de recuperação de 
cenários afetados por desastres naturais e 
não sua prevenção, ocasionando o aumento 
de eventos como as inundações no 
município de Jaú. Poleto e Merten (2007) 
dizem que deveriam ser relacionadas as 
questões ambientais com o socioeconômico 
e as condições culturais da população, 
ligando assim com políticas 
governamentais, pois investir em 
infraestrutura e saneamento básico evitaria 
muitos problemas na bacia. 

Identificou-se, os principais fatores 
contribuintes para as inundações no 
município (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Causas das inundações no município de Jaú. 

Fatores que contribuem para Inundações no município de 
Jaú 

 Falta de planejamento urbano adequado 
 Falta de drenagem urbana em muitos pontos 

 Desmatamento da bacia hidrográfica 
 Comportamento inadequado da população 

 Aumento populacional 
 Aumento das áreas impermeáveis 

 Falta de ações preventivas 
 Ocupação de fundos de vale e áreas margens do rio 

 Índice pluviométrico elevado 
 Falta de um programa de educação e conscientização 

ambiental 
 

E também medidas para a redução 
das inundações (Tabela 2).  

 

Tabela 3. Iniciativas para redução das inundações. 

Iniciativas para a redução das Inundações no Município 
de Jaú 

 Programa de Educação e conscientização ambiental, 
visando palestras, treinamentos e orientações. 

 Políticas públicas que alterem o modelo de 
desenvolvimento do município 

 Mudanças na legislação 
 Programas de recuperação de áreas degradas 

 Programas de dragagem urbana e macrodrenagem 

 Aumento de áreas verdes  
 

Os culpados pelas inundações 
urbanas, segundo os gestores, são a própria 
população em geral do município. Segundo 
Moretti (2000) o fato de nos dias atuais as 
cheias não serem tão bem vindas está ligado 
com o fato da população nos últimos anos 
ter se distanciado fisicamente, socialmente e 
culturalmente dos rios. 

“Conjunto de fatores que decorrem da própria 
sociedade” (Gestor). 

O município se encontra em um 
processo emergencial, onde as ações se 
desencadeiam somente em momentos de 
crise e desastres, lidando de maneira 
paliativa, com eficácia apenas momentânea 
e incompleta, eliminando as consequências a 
curto prazo, porém não suas causas.  

As inundações trazem modificações 
no ambiente, porém fazem parte do processo 
natural, pois os rios possuem as planícies de 
inundação, o uso e ocupação pela ação 
humana, impedem a dinâmica natural e 
essas inundações ocorrem com força maior. 

“Construir cidades adaptadas às inundações e 
não o contrário.” (Gestor). 

A relação entre ser humano e 
natureza, de acordo com os gestores, é uma 
relação desfavorável para ambos, mas 
principalmente para o ser humano, pois ao 
longo do tempo o planeta sofreu e ainda 
vem sofrendo transformações como parte da 
dinâmica natural da própria Terra, mas está 
sendo acentuada pela ação humana. “A 
relação entre ser humano e natureza é 
fundamental e em nenhuma época pode ele 
quebrar o elo.” (WISSLER (1926), apud Lee 
1962). 

 

4. Conclusões 
Inundações urbanas tem se 

configurado como uma das grandes 
preocupações para a população mundial, 
principalmente, em razão da ocupação 
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desordenada das margens de rios e a 
impermeabilização do solo, porém, o 
crescimento populacional também é fator de 
extrema preocupação, pois configura a falta 
de conscientização da população pelo local 
que moram. Nesse sentido a área em estudo 
apresenta um vasto histórico de eventos de 
inundações. Destaca-se, ainda, que uma das 
inundações muito destrutivas que se tem 
registro ocorreu no ano de 2011, trouxe 
muitos danos físico-ambientais e sociais, 
ocasionando enormes prejuízos. Entre as 
medidas de controle de inundação, o 
mapeamento de áreas de risco destaca-se 
como uma importante ferramenta, 
fortemente embasada no reconhecimento 
das áreas sujeitas a inundações e do risco de 
ocorrência das mesmas, porque através das 
áreas de risco é possível buscar medidas 
para sua redução. O estudo da percepção 
ambiental associado a outros métodos de 
pesquisa é uma importante ferramenta para 
obtenção de dados sobre eventos ambientais. 
Observou-se que grande parte dos bairros 
que sofrem por inundações não possuem 
planejamento, que, conciliado a falta de 
áreas verdes e de conscientização da 
população vem intensificando as 
inundações. Nesse cenário, é necessário que 
sejam empregadas políticas voltadas a 
educação ambiental e assim a redução dos 
riscos de desastre. O município se encontra 
em um processo emergencial, onde as ações 
se desencadeiam somente em momentos de 
crise e desastres, lidando de maneira 
paliativa, com eficácia apenas momentânea 
e incompleta, eliminando as consequências a 
curto prazo, porém não suas causas 
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Figura 1 - Mapa dos pontos de inundações no Município de Jaú  
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POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS: UMA 
DESCRIÇÃO DA POLÍTICA 

 
Joyce R. Marques; Sabrina M. Villa; Tatiane B. S. C. da Silva; Thamiris B. Stellato; 

Hélio A. Furusawa; Lucilena R. Monteiro; Marycel E. B. Cotrim; Maria Aparecida. F. 
Pires 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), SP 
 

1. Introdução 
Embora as discussões em torno das 

políticas ambientais, no mundo, terem 
iniciado em 1972, na primeira Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, 
apenas em 1977 a água começou a ser 
discutida de forma mais isolada. 

Embora houvesse grande quantidade 
de rios e uma vasta biodiversidade, e sendo a 
agricultura o “pilar econômico” do Brasil, 
não havia grande interesse em 
desenvolvimento sustentável dos recursos 
hídricos nacionais, principalmente por estes 
recursos serem reconhecidos como 
autosustentantáveis, desta forma, pensava-se 
que estes poderiam ser explorados 
ininterruptamente (IORIS, 2009). 

No século XX a água era gerenciada 
pela Secretaria Nacional da Agricultura e em 
1901 inaugurou-se a primeira hidrelétrica em 
Santana de Parnaíba (BRASIL, 2013). Em 
1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio 
Ambiente (SEMA).  

A cidade de São Paulo, em 1991, foi 
a pioneira no Brasil ao criar uma Política 
Estadual de Recursos Hídricos, também 
conhecida como Lei Paulista das Águas, 
semelhante à Política de Recursos Hídricos 
aplicada na França. E em 1995, após a 
Conferência Internacional sobre Água e 
Meio Ambiente, realizada em Dublin (1992), 
a União criou o Ministério do Meio 
Ambiente dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal e, no dia 08 de janeiro de 
1997 foi sancionada a Lei 9433 que define a 
Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH) e instituiu o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH) (BRASIL, 2013). Política esta 
responsável pela introdução à gestão dos 
recursos hídricos em todo o Brasil. 

 

2. Metodologia 
Levantamento bibliográfico, bem 

como a verificação de informações de 
secretarias como a Secretaria do Verde entre 
outros órgãos ligados à gestão dos recursos 
hídricos no Brasil. 

 
3. Objetivos da PNRH 

Em 1991 foi apresentado um projeto 
de lei com uma proposta de um esquema 
moderno de Gestão de Recursos Hídricos, 
porém com as discussões que envolviam o 
setor elétrico e o setor ambiental o projeto 
somente foi aprovado em 1997, vigorando 
assim a Lei Federal 9433/97 (a PNRH) 
Alguns dos principais pontos tratados nesta 
lei foram: a necessidade de se autorizar 
previamente a utilização da água (através do 
instrumento da outorga), o pagamento de 
taxas equivalentes ao impacto ambiental 
causado pelo uso da água (princípio do 
poluidor-pagador), a constituição de comitês 
de bacia hidrográfica (os chamados 
‘parlamentos da água’), a adoção da bacia 
hidrográfica como unidade de planejamento, 
associada ao reconhecimento da água como 
bem econômico e o reconhecimento da 
importância de seus usos múltiplos (IORIS, 
2009, LUCHINI, SOUZA e PINTO, 2003).  

Os seus principais objetivos são: 
garantir à todas as gerações disponibilidade 
de água, em padrões de qualidade adequados, 
racionalização e integração da utilização dos 
recursos hídricos e a prevenção e a defesa 
contra eventos hidrológicos críticos de 
origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais 
(VENDRUSCOLO, 2007). 

 
4. Atores, Arenas e Fóruns 

Os atores, no contexto da PNRH, são 
aqueles que têm seus interesses afetados 
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pelos conflitos e decisões relacionados ao 
gerenciamento dos recursos hídricos no 
Brasil (NEVES, 2010). Esses atores agem, 
em defesa de seus interesses nos órgãos e 
entidades do SINGREH, são estes órgãos:  
 Agências de Água de rios de domínio da 

União;  
 Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos;  

 Consórcios Intermunicipais de Bacias 
Hidrográficas; 

 Comitês de Bacias Hidrográficas (União 
- Estados);  

 Órgãos Estaduais, tal como, secretarias.  
Estes órgãos apresentam estrutura 
apresentada na Figura 1. 

 

 
Legenda 

CNRH: Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
CERH: Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

MMA: Ministério do Meio Ambiente 

SRH: Secretaria de Recursos Hídricos 
ANA: Agência Nacional de Águas 

 
Figura 1: Estrutura dos colegiados do SINGREH 
Fonte: (NEVES, 2010) 

Alguns atores presentes nos fóruns 
citados acima são: o poder público, usuários 
dos recursos hídricos (representantes de 
indústrias, por exemplo) e membros da 
sociedade civil. Os atores se apresentam nas 
arenas com recursos para defender seus 
interesses e buscar uma decisão favorável ao 
seu fim, geralmente os atores estão munidos 
de recursos do poder, uso da capacidade 
política e outros recursos para influenciar o 
processo decisório nas arenas e fóruns. A 
dinâmica entre os atores pode ocorrer da 
seguinte maneira (NEVES, 2010): 

• Lutas: onde o objetivo é definir a derrota 
de um ator com interesses opostos; 

• Jogos: o objetivo é vencer, mas não 
eliminar o oponente, pois este pode tornar-se 
um aliado; 

• Debates: onde o objetivo é convencer, 
negociar com o oponente.  

Desta forma, os grupos de interesses 
podem ser eliminados das arenas, tornarem-
se aliados de um grupo vencedor ou 
convencer que seus argumentos são os 
melhores para a causa defendida. 

5. Conflitos, tensões e alianças 
A utilização de bases na legislação 

ambiental para o surgimento de novas 
alternativas para a acumulação de capital, 
criando dispositivos que busquem 
“implementar mecanismos financeiros que 
complementassem e, ao mesmo tempo, 
criassem sinergias com a legislação 
ambiental existente”, desta forma podemos 
observar a influência do desenvolvimento 
econômico no desenvolvimento sustentável, 
o que alguns autores citam como pontos 
opostos (IORIS, 2009). 

Podemos também observar que da 
mesma forma que em algumas regiões 
determinadas atividades são evitadas, 
limitadas ou até mesmo restringidas, a 
mesma atividade é motivada em outras 
regiões com menor resistência política 
(IORIS, 2009). 

O processo de implantação dos 
comitês e instrumentos de gestão depende 
quase sempre de apoio financeiro e 
aprovação política por parte do órgão 
hegemônico do sistema, a ANA. 

Nacional CNRH

MMA

SRH

ANA

Estadual CERH Governo do
Estado

Órgão ou Entidade
Estadual

Bacias Comitê da
Bacia

Agência da
Bacia

Conselhos Governos Órgãos
Gestores

Parlamento Escritório
Técnico
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Formalmente, os comitês seriam uma arena 
democrática e descentralizadora, mas na 
prática têm se constituído em mecanismos 
rígidos, hierarquizados e que servem aos 
grupos com maior força política, e a 
participação social nestes comitês é tida 
como marco da igualdade nas decisões, 
porém, a desigualdade na atomização de 
informações é grandiosa, desta forma, sem 
informação a população participativa é 
facilmente manipulada pela apresentação de 
dados técnicos e outros argumentos de 
grupos que dispõem de informações 
facilmente manipuláveis (IORIS, 2009 e 
SANTOS e SAITO, 2006). 

A cobrança pelo uso da água, um dos 
principais instrumentos da PNRH, ao invés 
de se tornar um incentivador da conservação 
ambiental, da realocação de recursos, do uso 
racional da água, vem operando como a 
aprovação do processo de mercadorização da 
natureza, além de ter uma grande discussão 
em torno da cobrança por conta do acesso 
comum à água, as classes menos favorecidas 
ficam mais restringidas neste caso, e ao invés 
de servirem para recuperar a condição dos 
corpos d’água, os valores arrecadados com a 
cobrança, em algumas bacias, têm servido à 
projetos isolados (IORIS, 2009 e SANTOS e 
SAITO, 2006). 

 
6. Múltiplos níveis de ação 

A Política Nacional de Recursos 
Hídricos definiu como níveis de ação em seu 
artigo 3º (BRASIL, 2013): 

• A gestão sistemática dos recursos 
hídricos, sem dissociação dos aspectos de 
quantidade e qualidade;  

• A adequação da gestão de recursos 
hídricos às diversidades físicas, bióticas, 
demográficas, econômicas, sociais e 
culturais das diversas regiões do País;  

• A integração da gestão de recursos 
hídricos com a gestão ambiental;  

• A articulação do planejamento de recursos 
hídricos com o dos setores usuários e com os 
planejamentos regional, estadual e nacional;  

• A articulação da gestão de recursos 
hídricos com a do uso do solo;  

• A integração da gestão das bacias 
hidrográficas com a dos sistemas estuarinos 
e zonas costeiras.  

Visando a articulação de todos os 
interessados nos Recursos Hídricos 
Brasileiros (atores em diversas escalas), e 
para que uma determinada utilização da água 
não seja favorecida nas decisões e 
consequentemente impacte em outras 
atividades, bem como no desenvolvimento 
sustentável. 

 
7. Papel da sociedade civil e do governo 

Na Conferência de Dublin, em janeiro 
de 1992, foi assinada a Declaração de Dublin, 
tida como uma preparação para criação da 
Agenda 21, na Conferencia das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento realizada no Rio de 
Janeiro, em junho de 1992, onde no seu 
capítulo 23 é estabelecido o papel dos 
governos de todos países e está em destaque 
o papel do cidadão na defesa do meio 
ambiente. Dentre as bases deste capítulo 
encontra-se o fortalecimento da participação 
de todos os grupos sociais na gestão 
ambiental. Destaca que a sociedade, os 
governos e os organismos internacionais e as 
Organizações Não-governamentais (ONG’s) 
devem estabelecer parcerias no 
desenvolvimento sustentável, e o cidadão 
comum deve participar das discussões 
públicas para tomadas de decisões, afinal 
também será afetado por elas (BRASIL, 
2001). 

Foram definidos meios para a 
participação social nas decisões, quanto ao 
gerenciamento dos Recursos Hídricos como:  

• A gestão descentralizada, participativa e 
integrada em relação aos recursos naturais;  

• A divisão das bacias hidrográfica;  
• Espaços de participação da sociedade, em 

níveis iguais aos dos representantes do poder 
público.  

Assim foi explicitado neste capítulo 
da agenda 21 que com a participação social, 
dos governos e outros órgãos interessados é 
possível alcançar o desenvolvimento 
sustentável. 
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8. Instrumentos 
A Lei que estabelece a PNRH 

também definiu uma série de instrumentos 
envolvidos na gestão das águas com o 
propósito de obter melhoria dos resultados no 
planejamento, implantação e 
operacionalização dos empreendimentos que 
utilizam os recursos hídricos, são estes: os 
Planos de Recursos Hídricos, o 
enquadramento dos corpos d´água em 
classes, segundo os usos preponderantes da 
água, a outorga do direito de uso da água, a 
cobrança pelo uso da água, a compensação a 
municípios e os Sistemas de Informações 
sobre Recursos Hídricos. 

Esses instrumentos são meios de 
regular e disseminar a consciência ambiental, 
quanto ao uso das águas, além de garantir que 
a utilização dos recursos Hídricos para um 
fim não prejudicará outras aplicação deste 
bem comum. 

 
9. Conclusão  

Através da busca de referencial 
teórico a fim de analisar e caracterizar a 
PNRH foi possível concluir que esta política 
é tida como um marco no desenvolvimento 
sustentável, quanto à problemática da água 
no Brasil. Foi homologada após a 
implementação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos de São Paulo e da 
assinatura da agenda 21 no Rio de Janeiro, 
que firmou compromisso com o 
desenvolvimento sustentável. Tem como 
objetivos primordiais garantir a 
disponibilidade da água, com qualidade, às 
gerações futuras. Os atores principais são o 
poder público, sociedade civil e usuários da 
água que agem nos órgão colegiados do 
SINGREH. Os conflitos e tensões ocorrem 
geralmente em torno dos instrumentos da 
política, afinal é por intermédio dos 
instrumentos que a política age. E o papel da 
sociedade e do governo é garantir que haja 
meios para que ocorra o desenvolvimento 
sustentável. 
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1. Introdução 
Em laboratório de análises químicas o 

produto gerado é o resultado das análises, que 
deve ter garantia assegurada para que atenda 
às necessidades e expectativas do solicitante, 
seja ele interno ou externo. Para que a 
qualidade deste resultado seja garantida é 
importante o estabelecimento de um Sistema 
de Gestão da Qualidade, que em laboratório 
é formado pelo registro de Procedimentos 
Operacionais, utilização de padrões 
rastreáveis, controle de amostras e 
resultados, entre outras ações que garantam 
que os resultados emitidos realmente 
representem as condições da amostra.  

Tratando-se de análises químicas 
ambientais, o cliente não é somente o 
solicitante da análise química, clientes 
indiretos também estão envolvidos, são eles 
o órgão ambiental, e outros usuários dos 
recursos naturais, desta forma é necessário 
demonstrar que os resultados reportados 
realmente atendem aos valores orientativos 
estipulados em normas, leis, resoluções, etc. 

No Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (IPEN/CNEN-SP) foi instituído 
o Programa de Monitoramento dos 
Compostos Químicos Estáveis (PMA-Q), 
que monitora as condições do efluente 
líquido lançado pelo instituto, em corpo 
receptor, e como parte deste programa, e com 
a finalidade de atender aos instrumentos de 
comando e controle da Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH) o IPEN/CNEN-
SP possui um Sistema de Gestão da 
Qualidade dos Laboratórios do Centro de 
Química e Meio Ambiente (CQMA). 
Portanto, este trabalho tem como objetivo 
demonstrar a contribuição do controle de 
qualidade realizado no PMA-Q para o 
atendimento aos valores estabelecidos nos 
instrumentos da PNRH.  

2. Metodologia 
Para demonstração da conformidade 

com os aspectos legais do seu lançamento em 
rede coletora de esgoto público, os resultados 
obtidos devem atender a Resolução 
CONAMA 430/2011 (BRASIL, 2012) e ao 
artigo 19-A do Decreto Estadual 8468/76, o 
qual aprova o regulamento da Lei Estadual 
997/76 (SÃO PAULO, 1976) e o Decreto 
Estadual 15.425/80 (SÃO PAULO, 1980). 
Os resultados dos compostos analisados no 
efluente que não estão contemplados no 
artigo 19-A do decreto estadual 8468/76, são 
comparados com os padrões de lançamento 
de efluentes em corpos d’água, definidos no 
artigo 34 da Resolução CONAMA 357 
(BRASIL, 2012), e em sua revisão, a 
Resolução do CONAMA 430/11 (BRASIL, 
2012). Em complemento, os resultados são 
comparados com os valores definidos na 
Resolução CONAMA 397 (BRASIL, 2012), 
que altera o inciso II do parágrafo quarto e 
Tabela X do parágrafo quinto do artigo 34 da 
Resolução CONAMA 35705 e acrescenta os 
parágrafos sexto e sétimo. Bem como, 
levantamento bibliográfico e definição dos 
parâmetros de qualidade necessários para a 
correta avaliação dos resultados. 

 
3. Objetivos da PNRH 

A PNRH foi tida como um marco no 
desenvolvimento da legislação ambiental por 
abordar pontos que tinham como objetivo 
principal a preservação das características 
dos recursos hídricos, e assim garantir os 
usos múltiplos da água às gerações futuras 
(IORIS, 2009, LUCHINI, SOUZA e PINTO, 
2003). Além de buscar a utilização racional e 
integrada dos recursos hídricos, a prevenção 
e a defesa contra eventos hidrológicos 
críticos de origem natural ou decorrentes do 
uso inadequado dos recursos naturais. Assim 
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foram estabelecidos instrumentos para que a 
PNRH opere e alcance seus objetivos 
(VENDRUSCOLO, 2007). Os instrumentos 
de comando e controle são alguns destes, e 
atuam na definição de limites de lançamento 
de poluentes em corpos receptores (BRASIL, 
2013). 

 
3.1. Enquadramento dos Corpos d’água 

O enquadramento dos corpos d’água 
se trata de uma classificação que permite a 
destinação de volumes de água de 
determinado padrão de qualidade a usos cuja 
exigência seja compatível (BRASIL, 1997). 
Esse instrumento tem como objetivo: 
 Assegurar às águas qualidade 
compatível com os usos mais exigentes a que 
forem destinadas; 
 Diminuir os custos de combate à 
poluição das águas, mediante ações 
preventivas permanentes.  

A legislação ambiental, pertinente à 
este instrumento, estabelece limites e 

parâmetros específicos que ajudam 
estabelecer as quantidades de substâncias 
químicas que podem ser encontradas nos 
corpos de água. O Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA), que segundo o 
Ministério do Meio Ambiente é o órgão 
consultivo e deliberativo do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 
foi instituído pela Lei 6.938/81, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
regulamentada pelo Decreto 99.274/90, é o 
órgão responsável por estabelecer normas, 
critérios e padrões, em nível nacional, para 
através destes garantir os níveis de qualidade 
ambiental no Brasil (BRASIL, 2013). Esses 
limites são definidos para que sejam 
mantidas as características do corpo receptor. 
Na Tabela 1 são apresentados exemplos de 
valores de padrões ambientais para 
lançamento de efluentes líquidos em sistema 
público de esgotos estabelecidos na 
Resolução CONAMA n° 430/11, bem como 
nos decretos estaduais.

 
Tabela 1- Padrões ambientais para lançamento de efluentes líquidos em sistema público de esgotos 

Parâmetros 
Art 19 A D.E. 

8.468/76 
(mg.L-1) 

D.E. 15425/80 
(mg.L-1) 

 

Resolução 
CONAMA 430/11 

(mg.L-1) 

Valores adotados 
pelo IPEN 
(mg.L-1) 

Arsênio 1,5 - ≤ 0,5 ≤ 1,5 
Cádmio 1,5 - ≤ 0,2 ≤ 1,5 
Chumbo 1,5 - ≤ 0,5 ≤ 1,5 
Selênio 1,5 - - 1,5 
 

4. Controle de Qualidade Realizado no 
IPEN/CNEN-SP 

No CQMA do IPEN/CNEN-SP, são 
realizadas diversas análises químicas 
pertinentes ao PMA-Q, que correspondem à 
determinação de ânions – cloreto (Cl-), 
sulfato (SO4

2-), nitrato expresso em 
nitrogênio (NO3

--N), nitrito expresso em 
nitrogênio (NO2

--N) e fosfato expresso em 
fósforo (PO43--P) – cátions – amônio 
expresso em nitrogênio (NH4

+-N) - e metais 
– arsênio (As), cádmio (Cd), chumbo (Pb), 
cobre (Cu), mercúrio (Hg), prata (Ag), 
selênio (Se), crômio (Cr), zinco (Zn), estanho 
(Sn), níquel (Ni), ferro (Fe), bário (Ba), 
manganês (Mn) e boro (B) no efluente 
líquido lançado em rede coletora de esgoto 

conforme o solicitado em legislação Federal 
e Estadual vigentes (Res. CONAMA 430/11, 
DE 8.468/76 e DE 15.425/80). A fim de 
assegurar que os valores medidos no 
laboratório são confiáveis, são exigidos 
procedimentos de Controle de qualidade 
destes ensaios, conforme apresentado a 
seguir. Estas ações permitem que seja 
verificado se os parâmetros medidos podem 
ser classificados como Conforme, Suspeitos 
ou Não Conforme com os valores legislados. 
É possível verificar na Figura 1 que sem as 
ações de controle de qualidade e sem a 
informação da incerteza de medição, por 
exemplo, podem ser reportados como valores 
conforme (Figura 1A), aqueles que quando 
corretamente avaliados são valores suspeitos 
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ou mesmo não conforme (Figura 1B). 
Somente com os dispositivos de controle de 

qualidade é possível a correta avaliação dos 
valores.  

 

 
Figura 1: Avaliação dos resultados de medição com e sem sistema de controle de qualidade. 
 

4.1. Controle de Qualidade Interno  
No controle de qualidade interno 

adotado no IPEN/CNEN-SP são elaboradas 
cartas controle onde soluções de 
concentração conhecidas semelhantes às 
concentrações legisladas são analisadas e tem 
seus valores registrados ao longo do tempo 
(em geral duração superior a 2 anos) Com 
este procedimento são verificadas a 
estabilidade e a reprodutibilidade do método 
de análise, além de assegurar que o sistema 
opere em condições da análise controladas. 
 
4.2. Controle de Qualidade Externo 

O Controle de Qualidade Externo o 
IPEN-CQMA consiste na participação em 
diversos programas interlaboratoriais para a 
avaliação da competência do Laboratório no 
ensaio requerido. O Relatório do Programa 
de proficiência é recebido e os resultados do 
laboratório são avaliados, o que possibilita:  
 Avaliar a performance do laboratório;  
 Acompanhar a tendência dos 
resultados;  
 A Identificação e solução de possíveis 
problemas; 
 Avaliar diferenças entre laboratórios, 
ou entre técnicas de análise, em alguns 
programas; 
 Estimar as incertezas dos resultados 
emitidos. 

5. Conclusão  
Procedimentos de coleta e ensaio de 

parâmetros químicos ambientais legislados 
devem ter sua medição assegurada através de 
sistemas de controle de qualidade. Sem estas 
ações não é possível demonstrar a 
conformidade dos resultados medidos com a 
legislação ambiental vigente. As ações de 
controle de qualidade documentam e 
demonstram a competência do laboratório 
para a execução dos ensaios legislados. Sem 
o sistema de controle de qualidade valores 
suspeitos ou não conformes podem ser 
declarados como conformes com a 
legislação, sem que de fato o sejam. Desta 
forma, todos os cuidados analíticos 
pertinentes devem ser adotados pelos 
laboratórios a fim de que seja possível 
demonstrar a correta medida e interpretação 
de parâmetros químicos estabelecidos pela 
legislação que correspondem a um 
instrumento da Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 
 
6. Referências 
BRASIL. CONAMA: Resoluções vigentes 
publicadas entre setembro de 1984 e 
2011, 2012. Disponível em: 
˂http://www.mma.gov.br/port/conama/proc
essos/61AA3835/LivroConama.pdf ˃. 
Acesso em 05 de Dezembro de 2013 

218

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos



SÃO PAULO. Lei n° 997, de 31 de maio de 
1976. Dispõe sobre o controle da poluição do 
meio ambiente. São Paulo, 01 de junho 1976, 
p. 01. Disponível em 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legisla
cao/lei/1976/lei-997-31.05.1976.html>. 
Acesso em 13 de Novembro de 2013  

SÃO PAULO. Decreto 15.425, de 23 de 
julho de 1980. Acrescenta dispositivos e 
procede a alterações, que especifica, ao 
Regulamento da Lei nº 997, de 1976, 
aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 1976, que 
dispõe sobre a prevenção e o controle da 
poluição do meio ambiente. São Paulo, 24 de 
julho 1980, p. 02. Disponível em 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legisla
cao/decreto/1980/decreto-15425-
23.07.1980.html> Acesso em 13 de 
Novembro de 2013  

IORIS, A. Desenvolvimento Nacional e 
Gestão de Recursos Hídricos no Brasil. 
Revista Crítica de Ciências Sociais; v. 85, 
p. 23-41. 2009 

LUCHINI, A. D. M., SOUZA, M. D. D. e 
PINTO, A. L. Aportes e Limites da 
Perspectiva de Redes de Políticas Públicas: O 
Caso da Gestão da Água. Caderno de 
Pesquisas em Administração, São Paulo; 
v.10, n. 2, p. 87-94, abril/junho. 2003 

BRASIL, Lei nº 9.433 - PNRH, de 8 de 
janeiro de 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS
/l9433.htm> Acesso em 27 de Setembro de 
2013 

VENDRUSCOLO, S. Interfaces entre a 
Política Nacional de Recursos Hídricos e a 
Política Nacional de Defesa Civil, com 
relação aos Desastres Hidrológicos. 
Florianópolis. Apresentado como dissertação 
de mestrado, Universidade Federal de Santa 
Catarina. 2007 

 
7. Trabalhos Relacionados Ao Sistema Da 
Qualidade Do Ipen/Cnen-Sp 
MONTEIRO, L. R.; MARQUES, J. R.; 
VILLA, S. M.; PORFÍRIO, D.; COTRIM, M. 
E. B.; PIRES, M. Ap. F. Estimativa da 
Incerteza na Determinação de Fluoreto em 

Amostras Ambientais Empregando a 
Cromatografia de Íons. Congresso de 
Qualidade em Metrologia - ENQUALAB 
2013, 27 a 29 de agosto de 2013, São Paulo, 
SP.  

VILLA, S. M.; MARQUES, J. R.; 
MONTEIRO, L. R.; COTRIM, M. E. B.; 
PIRES, M. Ap. F.; Anions Environmental 
Monitoring Control at CNEN-IPEN/SP-
Brazil. International Nuclear Atlantic 
Conference - INAC 2013, 24 a 29 de 
Novembro de 2013, Recife, PE.  

FAUSTINO, M.S.; SILVA, D.B.; S.M; 
MONTEIRO, L.R.; DANTAS, E.S.K.; 
PIRES, M.A.F.; COTRIM, M.E.B.. 
Regulatory quality control in the metal 
and semi metal environmental monitoring 
programa at IPEN/CNEN-SP. 
International Nuclear Atlantic Conference - 
INAC 2013, 24 a 29 de Novembro de 2013, 
Recife, PE. 

 
8. Agradecimentos 

Ao CNPQ pelas bolsas concedida 
(Processo 134716/2013-2) e CNPq DT nº 
310214/2013-0 e, a Fapesp-Projeto Temático 
nº 2009/53898-9. 

219

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos



Quimica ambiental

220



Química Ambiental

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA 
ANALÍTICA PARA A DETERMINAÇÃO DE CARBOFURAN E 

DIURON POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 
 

Tiago da Silva Pinto; Eny Maria Vieira 
Universidade de São Paulo, SP 

 
 
 

 

1. Introdução 
É evidente a elevada importância que 

o modelo atual da agricultura tropical tem 
sobre o crescimento econômico que o Brasil 
tem alcançado durante sua história. Fator 
que reflete seu importante papel nas 
questões político-econômicas internacionais 
nos dias atuais. Entretanto, este modelo 
denominado inicialmente como Revolução 
Verde, é alvo de muitas críticas quanto ao 
uso intensivo de agroquímicos de sementes 
modificadas geneticamente, entre outros. 

Este movimento iniciado na década 
de 60 nos EUA e em 70 no Brasil visava a 
modernização da agricultura mundial, 
baseado no princípio da intensificação 
através da especialização da produção 
(CROUCH, 1995). 

Pelo escorrimento superficial, os 
agroquímicos contaminam constantemente 
os recursos hídricos através das atividades 
agrícolas (KLOEPPEL et al, 1997).  

Os efeitos que esses compostos 
causam nos organismos e ecossistemas 
aquáticos são conhecidos e são 
influenciados pela biodisponibilidade 
específica dos mesmos no ambiente (HE et 
al, 2005).  

Segundo Agrow (2007) o consumo 
mundial médio de pesticidas se divide em 
herbicidas (48%), inseticidas (26%) e 
fungicidas (22%). 

Em 2010, o Brasil alcançou o 
patamar de líder mundial no consumo de 
pesticidas, integrando cerca de 19% da 
produção mundial destes compostos em sua 
cadeia produtiva, ultrapassando os Estados 
Unidos, que movimentaram 17% do 
mercado neste ano (PELEAEZ, 2012). 

O diuron [3-(3,4-diclorofenil)-1,1-
dimetiluréia] é um herbicida sistêmico do 
grupo químico das feniluréias e classe 
toxicológica III (medianamente tóxico) 
(ANVISA, 1985). 

O carbofuran [2,3-dihidro-2,2-
dimetilbenzofuran-7-il metilcarbamato] é 
um inseticida/nematicida sistêmico do grupo 
químico dos carbamatos, classe toxicológica 
I (extremamente tóxico) (ANVISA, 1985) e 
atualmente proibido na Europa (UNIÃO 
EUROPÉIA, 2009). As fórmulas estruturais 
destes compostos são mostradas na Figura 1. 

 
 Diuron   Carbofuran 

 
Figura 1 – Fórmulas estruturais do carbofuran e 
do diuron. 

 
O diuron e o carbofuran são 

utilizados amplamente no Brasil, nas mais 
diversas culturas, destacando-se entre elas, a 
cana-de-açucar e a soja. 

A amplitude da análise de resíduos 
de agroquímicos, preconizada pelas normas 
vigentes, restringe-se ao nível de traços, 
independente do tipo de matriz ambiental. 

A validação de métodos analíticos é 
uma importante etapa para garantir a 
qualidade dos ensaios realizados. É através 
da validação que se pode, por exemplo, 
determinar a precisão, exatidão e 
reprodutibilidade de uma técnica analítica. 
Em um ambiente onde as análises são 
rotineiras, a validação gera reflexos diretos 
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na confiabilidade e rastreabilidade das 
medições. 

Os objetivos deste estudo foram: o 
desenvolvimento de um método analítico 
para determinação de carbofuran e diuron 
independente de matriz, bem como a 
validação de tal método utilizando 
parâmetros estabelecidos pelas normas 
vigentes da ANVISA e do INMETRO. 
 
 
2. Metodologia 

Os experimentos foram conduzidos 
no Laboratório de Química Analítica, 
Ambiental e Ecotoxicologia (LAQuAAE) 
do Instituto de Química de São Carlos 
(IQSC), Universidade de São Paulo (USP). 

A água ultrapura foi obtida através 
do Sistema Milli-Q (Millipore, EUA). A 
acetonitrila grau HPLC, foi produzida pela 
empresa Pancreac (Espanha). Foram 
preparadas soluções estoque na 
concentração de 1110 mg L-1 de carbofuran 
(Sigma, Alemanha, pureza 99%) e 1040 mg 
L-1 de diuron (Sigma, Alemanha, pureza 
99%), através da dissolução do analito em 
acetonitrila. A partir desta solução, por 
diluições sucessivas, prepararam-se outras 
soluções nas concentrações de 0,01; 0,05; 
0,1;0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mg L-1. 

A metodologia foi desenvolvida 
utilizando-se um cromatógrafo a líquido 
(Agilent, EUA), modelo 1200 Series, 
equipado com degasser (Agilent, G1322A), 
bomba quaternária (Agilent, 1311A), 
amostrador automático (Agilent ALS, 
G1329A), compartimento termostatizado 
para coluna (Agilent TCC, 1316A) e 
detector por arranjo de diodos (Agilent 
DAD, 1315D). Além disso, utilizou-se uma 
coluna cromatográfica Zorbax ODS C-18 
(250 x 4,6 mm; 5 µm) (Agilent, EUA) e um 
sistema de aquisição de dados Chemstation 
for LC 3D Systemsrev. B 03.01 (Agilent, 
EUA). 

Após uma varredura no espectro UV 
dos padrões, definiu-se o comprimento de 
onda em 210 nm. O modo de eluição foi o 
isocrático, com a proporção de fase móvel 
70:30 (acetonitrila:água). A vazão de fase 
móvel utilizada foi de 1,0mL min-1. Dessa 

forma, obteve-se uma boa separação e 
tempo total dos cromatogramas de 8 min. O 
volume da alça de injeção foi de 20 µL. 

Esta etapa do experimento consistiu 
na aplicação de diferentes concentrações das 
soluções dos padrões dos pesticidas de 
interesse no sistema cromatográfico, para 
determinar a resposta através da curva de 
calibração do equipamento. 

Para o desenvolvimento e validação 
do método, os seguintes parâmetros foram 
avaliados: linearidade, limite de detecção e 
limite de quantificação (ANVISA, 2003; 
INMETRO, 2007). 
 A linearidade do método foi 
verificada a partir da análise de três curvas 
analíticas em 10 níveis de concentração e 
em uma faixa de 0,01 a 10mg L-1, conforme 
citado anteriormente. Estimou-se a 
linearidade por regressão linear pelo método 
dos mínimos quadrados e análise de 
variância (ANOVA). 

Os limites de detecção (LD) e limites 
de quantificação (LQ) do carbofuran e do 
diuron foram determinados a partir da curva 
padrão e calculados como        

 
 e, 

      
 

 onde   é o desvio padrão do 
intercepto com o eixo y e S é a inclinação 
(coeficiente angular da reta). 
 
 
3. Resultados e discussões 

Uma varredura espectrofotométrica 
prévia dos padrões analíticos, realizada no 
próprio equipamento entre 200 e 300 nm, 
encontrou altos valores de absorbância em 
210 e 245 nm para o diuron, e 210 e 275 
para o carbofuran. Optou-se pelo 
comprimento de 210 nm, pois apresentava 
melhor relação sinal/ruído.  

As figuras 2 e 3 exibem os ajustes 
lineares dos analitos e os pontos locados no 
intervalo de interesse. 
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Figura 2 – Curva analítica do carbofuran. 
 

 
Figura 3 – Curva analítica do diuron. 

 
Em qualquer técnica instrumental, a 

relação linear simples, descrita pela equação 
y = ax + b, só é válida em um determinado 
intervalo de massa ou concentração da 
espécie medida (RIBANI et al, 2004). 

A linearidade da curva padrão para o 
carbofuran e o diuron foi determinada 
através da regressão linear pelo método dos 
mínimos quadrados, obtendo 
respectivamente as curvas padrão: 
             -         (R²=0,9999) e 
              -         (R²=0,9998), onde 
a ordenada (y) representa a área do pico e 
abscissa (x) a concentração dos analitos. O 
coeficiente de correlação (r) é a raiz 
quadrada do coeficiente de determinação 
(R²). De maneira geral, um coeficiente de 
correlação maior que 0,999 é considerado 
evidência de um ajuste ideal dos dados para 
a linha de regressão (SHABIR, 2003).  

A ANVISA recomenda um 
coeficiente de correlação r= 0,99 (ANVISA, 

2003). Assim, ambos os testes foram 
enquadrados, visto que os valores são 
aceitáveis. 

Para o carbofuran, o LD e LQ foram 
de 5,64 µg L-1 e 17,09 µg L-1, 
respectivamente. Para o diuron, o LD foi de 
2,92 µg L-1 e o LQ equivalente a 8,85 µg L-

1, mostrando assim a sensibilidade do 
método. 

A análise de variância (ANOVA) 
demonstrou resíduos distribuídos 
aleatoriamente em torno da média por todo 
o intervalo de estudo, o que permite o 
estabelecimento deste como a faixa linear e, 
consequentemente faixa de trabalho. 

 
 

4. Conclusões 
As condições analíticas estabelecidas com a 
cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE) permitiram alcançar os objetivos do 
estudo, de tal forma que foi possível 
desenvolver um método para determinação 
de carbofuran e diuron, bem como efetuar a 
validação deste método. Deste modo, 
determinou-se a linearidade, que fora 
comprovada estatisticamente; estabeleceu-se 
a faixa linear e a faixa de trabalho, que no 
caso do presente estudo, são equivalentes; 
estabeleceu-se ainda, a sensibilidade do 
método, por meio dos limites de detecção 
(LD) e quantificação (LQ). Dessa forma, os 
resultados mostraram que através do método 
desenvolvido, é possível quantificar o 
carbofuran em uma faixa que vai de 17,09 
µg L-1 a 10 mg  L-1, sendo possível detectá-
lo a partir da concentração de 5,64 µg L-1. E, 
no caso do diuron, é possível quantifica-lo 
em uma faixa que vai de 8,85 µg L-1 a 10 
mg L-1, sendo possível detectá-lo a partir da 
concentração de 2,92 µg L-1. 
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SEDIMENTOS NA CALHA DO RIO UBERABA 

 
 Pábulla Beatriz Custódio Oliveira; Tiago Zanquêta de Souza; Renato Bortocan 

Universidade de Uberaba, MINAS GERAIS 

 
 
 
 

1. Introdução 
Há grande preocupação na atualidade 

com a contaminação dos diversos ambientes 
naturais, em decorrência da liberação de 
metais pesados. 

A presença destes elementos, com 
grande potencial de toxicidade, provoca 
efeitos adversos na saúde humana e na 
economia, graças a sua relação com várias 
atividades econômicas, como a pesca. A 
análise de sedimentos pode ser utilizada 
nesta avaliação devido à facilidade de coleta 
e estocagem. 

Os metais pesados são elementos que 
se caracterizam pela sua densidade relativa 
maior que quatro e, principalmente, pelas 
suas características particulares de 
toxicidade (FERREIRA et al, 2010). Muitos 
desses metais ocorrem de forma natural e 
também devido a fontes antropogênicas 
(RIBEIRO et al, 2012).  

Ainda segundo Ribeiro et al (2012), 
os metais pesados são capazes de mudar 
suas características em corpos hídricos, 
muitas vezes se ligando a outros elementos,  
tornando-se altamente reativos. De acordo 
com Silva (s/d), em ambientes aquáticos, os 
metais estão propensos a se reunirem nos 
sedimentos, e de acordo com as condições 
ambientais, podem ser liberados nos corpos 
d’água tornando-se biodisponíveis. Assim, 
quando liberados nos corpos d’água são 
adsorvidos por partículas orgânicas e 
inorgânicas e são integrados aos sedimentos 
pelo processo de sedimentação, acarretando 
assim em elevados níveis de metais em 
corpos d’água, o que provoca impactos 
significativos na saúde humana e na biota 
aquática.  

Sendo assim, percebe-se a 
necessidade de analisar os impactos pelos 
quais os sistemas aquáticos vêem passando, 
em função das múltiplas alterações 
resultantes de ações antropogênicas. Umas 
das causas destas alterações se dão em 
função da contaminação por metais pesados. 

Este estudo teve como objetivo 
monitorar a presença de metais pesados em 
sedimentos no Rio Uberaba através do 
doseamento e determinação mensal da 
presença e concentração de metais pesados 
em sedimentos (período de janeiro 2014 – 
julho 2014).  

 
2. Metodologia 

Foi realizado o levantamento do 
referencial teórico para a fundamentação da 
pesquisa, identificação e diagnóstico de 
áreas potenciais para a realização da parte 
prática da pesquisa. A escolha dos pontos de 
coleta se deu em função da acessibilidade, já 
que outros pontos foram descartados em 
decorrência do difícil acesso. Realizou-se 
também, a Revisão Bibliográfica (Standard 
Methods) para métodos de coleta dos 
sedimentos. A partir disso, foram 
determinados os pontos de coleta com base 
em mapas e informações de GPS.  

 
2.1 Padronizações das coletas 

Para as coletas dos sedimentos foram 
utilizados os seguintes materiais: GPS; 
Máquina fotográfica; Sacos plásticos para 
acondicionamento; Óculos de proteção; 
Luvas de borracha descartáveis; Água 
deionizada; Pegador plástico para realização 
da coleta; Prancheta; Caneta própria para 
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escrita em plástico com tinta resistente a 
água; Caneta comum; Ficha de coleta. 

Para tal coleta foram adotados os 
seguintes procedimentos: 1- As amostras 
dos sedimentos foram coletadas até 30 cm 
de profundidade na planície aluvionar das 
margens do curso d’água, utilizando-se um 
pegador plástico; 2- Foram coletados cerca 
de 2kg de sedimento por ponto de 
amostragem, retirados dos leitos dos rios. 
Evitou-se amostrar locais com águas 
estagnadas e também próximos as áreas 
internas das curvas dos rios, pois nesses 
locais a concentração dos metais tende a ser 
natural; 3- As amostras coletadas foram 
acondicionadas em sacos plásticos de boca 
larga, previamente lavados com água 
deionizada; 4- Após colocar as amostras em 
sacos plásticos, aguardou-se a decantação do 
sedimento e a separação da água, a qual foi 
descartada sem a perda de material sólido; 
5- As amostras de sedimentos, após serem 
secas em estufa a 40°C por 48 horas, foram 
fracionadas em tamises de abertura nominal 
de 850µm; 6- Após o fracionamento, 
porções de aproximadamente um grama de 
cada amostra foram transferidas para 
béqueres de 100mL; 7- A cada uma das 
amostras foram adicionados 10ml de água 
régia; 8- As amostras então ficaram em 
repouso por 24 horas; 9- Após esse 
processo, as amostras foram filtradas e seus 
volumes foram acertados para 50mL, em 
balão volumétrico, com água deionizada; 
10- Após estes procedimentos, as amostras 
foram submetidas ao espectrômetro de 
absorção atômica por chama, para detecção 
da concentração de metais. 

  
3. Resultados e discussão 

Os metais encontrados no Rio 
Uberaba, nos dois pontos de coleta, e as 
condições de operação do espectrômetro de 
absorção atômica no momento da análise, 
podem ser observados na tabela a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Condições de operação do espectrômetro de 
absorção atômica. 

 
Os metais encontrados nas amostras 

de sedimentos foram: Chumbo, Arsênio e 
Cádmio; os quais são considerados 
elementos traços, ou seja, são necessários 
para os organismos vivos em pequenas 
quantidades. A exposição a estes metais 
pode causar efeitos adversos à saúde 
humana. Sendo assim, são considerados 
carcinogênicos pela Agência Internacional 
de Pesquisas sobre o Câncer (IARC). Por 
isso, limites máximos e toleráveis de 
exposição são indicados em legislação. 

A espectrofotometria de absorção 
atômica por chama (FAAS) é o método de 
análise usado para determinar qualitativa e 
quantitativamente a presença de metais. O 
método consiste em determinar a presença e 
quantidade de um determinado metal em 
uma solução qualquer (embora possam ser 
usadas amostras sólidas), usando como 
princípio a absorção de radiação ultravioleta 
por parte dos elétrons. Na 
espectrofotometria atômica a amostra que 
está sendo analisada é decomposta em 
átomos por meio de uma chama. A 
concentração atômica é determinada pela 
medida da absorção de radiação em 
determinados comprimentos de onda, 
característicos dos elementos. Os elétrons, 
ao sofrerem um salto quântico depois de 
devidamente excitados por uma fonte de 
energia, neste caso o gás acetileno, a 3.000 
graus Celsius, devolvem a energia recebida 
para o meio, voltando assim para a sua 
camada orbital de origem 

 
3.2 . Concentrações de metais em 
sedimentos 
 
3.2.1. Ponto de coleta 1 
 

Elemento Comprimento de 
onda (nm) 

Fluxo do 
gás (L/min) 

Tipo de 
gás 

Chumbo 
(Pb) 

217,0 2,0 Ar-
Acetileno 

Arsênio 
(As) 

193,7 2,0 Ar-
Acetileno 

Cádmio 
(Cd) 

228,8 2,0 Ar-
Acetileno 
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Tabela 2. Valores de concentrações de metais em 
sedimento no Ponto de Coleta 1. 

 
Comparando os dados obtidos, 

mostrados na tabela 2 aos limites máximos 
toleráveis estabelecidos pela Resolução do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - 
CONAMA 454/2012, percebeu-se que os 
níveis de Chumbo, Cádmio e Arsênio estão 
nas margens toleráveis.  

 
3.2.2. Ponto de coleta 2 
 
Tabela 3. Valores de concentrações de metais em 
sedimento no Ponto de Coleta 2. 

 
Comparando os dados obtidos, 

mostrados na tabela 3 aos limites máximos 
toleráveis estabelecidos pela Resolução do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA 454/2012, percebeu-se que os 
níveis de Chumbo, Cádmio e Arsênio estão 
nas margens toleráveis. Nota-se, no ponto de 
coleta 2, maior concentração de metais do 
que a encontrada no ponto de coleta 1. Isto 
se dá, provavelmente, devido às maiores 
ações antrópicas a que este ponto está 
submetido, pois está situado em zona 
urbana, com maior densidade populacional, 
em que há, em seu entorno, atividades 
industriais e de pesca, além dos resíduos que 
são jogados pela população e que são 
transportados pelas águas das chuvas. De 
acordo com essa mesma Resolução, os 
valores aceitos para os metais são: Chumbo, 

35mg/kg; Cádmio 0,6mg/kg; e Arsênio 
5,9mg/kg.  

 
3.2.3. Possíveis fontes naturais e antrópicas 
de metais 

Alguns metais são relevantes e 
possuem grande interesse ambiental, como é 
o caso do zinco cobre, cádmio, chumbo, 
mercúrio e arsênio. Estes metais podem ser 
prejudiciais a saúde humana e ao meio 
ambiente em função da sua toxicidade e, 
contaminantes quando suas concentrações 
ultrapassem limites máximos permitidos, 
além de serem presenças contínuas e 
freqüentes no ambiente. São fontes naturais 
quando advindos de alguns componentes 
naturais da deposição atmosférica, de solos, 
águas e biota (PAULA et al, 2010). Estes 
metais são onipresentes, estando em vários 
efluentes de diversas atividades antrópicas, 
como: industriais, urbanas e agropecuárias 
(JESUS et al, 2003).   

No caso analisado, a inexistência de 
fontes impossibilitou a determinação 
quantitativa e qualitativa das cargas e 
caracterização dos efluentes industriais. É 
possível supor que os efluentes industriais 
gerados cheguem ao rio por meio de 
despejos em seus afluentes.  

Outro problema encontrado refere-se 
à disposição de resíduos sólidos urbanos no 
entorno do Rio Uberaba. Alguns resíduos, 
como por exemplo, pilhas, são importantes 
fontes de metais pesados. Vale ressaltar que 
a quantificação desses resíduos sólidos 
urbanos não foi realizada. 

No entorno do Rio Uberaba, onde há 
ocupação urbana, pode-se deduzir que haja 
sistemas de esgotamento sanitários 
clandestinos que despejam seus efluentes no 
rio. Além disso, há o fato da drenagem 
pluvial urbana da cidade não comportar, 
muitas vezes, o volume das chuvas, que 
além de lançar resíduos sólidos urbanos, 
pode ser responsável pelo lançamento de 
outros tipos de resíduos, como descrito no 
trecho a seguir, 

 
Metais pesados associados 
ao desgaste de lonas e freios 

   Metal 
Mês 

Chumbo 
(mg/Kg Pb) 

Cádmio 
(mg/Kg Cd) 

Arsênio  
(mg/KgAs) 

Janeiro 2 < 0,6 < 0,1 
Fevereiro 1 < 0,6 < 0,1 

Março 3 < 0,6 < 0,1 
Abril 5 < 0,6 < 0,1 
Maio 6 < 0,6 < 0,1 
Junho 6,5 < 0,6 < 0,1 
Julho 6,5 < 0,6 < 0,1 

      Metal 
Mês 

Chumbo 
(mg/Kg Pb) 

Cádmio 
(mg/Kg Cd) 

Arsênio  
(mg/KgAs) 

Janeiro 4 < 0,6 < 0,1 
Fevereiro 3 < 0,6 < 0,1 

Março 7 < 0,6 < 0,1 
Abril 7 < 0,6 < 0,1 
Maio 8 < 0,6 < 0,1 
Junho 9 < 0,6 < 0,1 
Julho 8,5 < 0,6 < 0,1 

227



Química Ambiental

dos carros, ou a desgaste dos 
pneus, e a compostos de 
ferro ou outros componentes 
do solo, podem acumular-se 
nas ruas, valas, bueiros, etc, 
sendo então arrastados para 
os cursos d’água (JESUS et 
al, 2003, p. 384). 

 
Estas são as principais fontes 

antrópicas responsáveis pela contaminação 
dos sedimentos do rio analisado. 

 
4. Conclusões 

Durante as coletas foi possível 
perceber o péssimo estado das condições das 
águas do rio, contaminadas com todo tipo de 
lixo, seja ele orgânico ou inorgânico, que 
são jogados pela população que habitam o 
entorno do rio. 

Há também grande quantidade de 
pessoas que mesmo em meio ao lixo e o mal 
estado em que se encontra a água, pescam e 
nadam no rio, colocando em risco sua saúde. 

Mesmo com todos esses problemas 
os metais encontrados não extrapolam os 
níveis máximos adotados pela legislação 
ambiental brasileira, contudo, se não houver 
conscientização, fiscalização mais eficiente, 
entre outros programas que podem ser 
implantados, as concentrações desses metais 
podem aumentar para níveis considerados 
perigosos à saúde humana ou até mesmo 
podem ser encontrados novos metais em 
análises futuras. 
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1. Introdução 

 
O Laboratório de Resíduos Químicos 

(LRQ) recebe dos laboratórios do Campus 
USP de São Carlos grande quantidade de 
resíduos proveniente da análise de Demanda 
Química de Oxigênio (DQO).  

A análise de DQO é utilizada para 
medir a quantidade de matéria orgânica 
presente em uma amostra de água e os 
componentes presentes na análise são: 
ácido, íons prata (como catalisador), sulfato 
de mercúrio II (usado para retirar 
interferentes como o íon cloreto) e 
dicromato de potássio como oxidante 
químico (responsável pela oxidação da 
matéria orgânica).  

Devido à presença de metais tóxicos 
como prata, mercúrio e cromo, esses 
resíduos devem ser descartados de forma 
adequada, pois podem causar problemas a 
saúde, por agirem no sistema nervoso 
central e nos rins, além de serem 
carcinogênicos.  

Visando minimizar o impacto 
ambiental que estes metais podem causar, o 
presente trabalho teve o objetivo de retirar 
da solução os metais de prata e mercúrio 
para reutilizar o cromo VI presente no 
resíduo de DQO.  

O cromo VI foi reutilizado no 
tratamento de madeira usada como mourão. 

A escassez de espécies nativas de 

alta resistência natural obrigou o homem a 

utilizar outras menos duráveis, sobretudo 

aquelas de rápido crescimento, provenientes 

de reflorestamentos. A utilização dessas 

espécies para mourões e outros usos tornou-

se prática comum nas propriedades rurais. 

Mas, por causa da baixa resistência 

apresentada por essas espécies, houve a 

necessidade de preservá-las, para aumentar 

sua vida útil (PAES, MORESCHI e 

LELLES, 2005). 
Para o tratamento da madeira, é 

necessário o uso de uma solução 
preservativa composta por dicromato de 
potássio, ácido bórico, sulfato de cobre e 
ácido acético. Esta solução, quando utilizada 
em espécies de crescimento rápido como 
eucalipto e pinus, vem de encontro com a 
preocupação de uma produção sustentável, 
uma vez que diminui a exploração de 
florestas nativas que possuem naturalmente 
madeiras resistentes a biodegradação por 
organismos xilófagos. 

 

2. Metodologia 
 

Técnicas analíticas foram utilizadas 
para que os metais fossem precipitados e  
retirados da solução, restando apenas o 
cormo VI. 
 
I - Precipitação da prata, mercúrio I e cromo 
III. 
 

Ao resíduo de DQO, adicionou-se 
uma solução de hidróxido de sódio até a 
obtenção de pH 12, onde ocorre a formação 
de um precipitado preto contendo óxido de 
prata, óxido de mercúrio e hidróxido de 
cromo (Figura 1). Filtrou-se o precipitado 
em papel de filtro. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Precipitado de óxido de prata, 
óxido de mercúrio I e hidróxido de cromo. 
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II – Precipitação de mercúrio II.  
 

Adicionou-se ao filtrado hidróxido 

de amônia até a formação de um precipitado 

branco (Figura 2). Filtrou-se o precipitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Precipitado de óxido de 
mercúrio II e amidonitrato de mercúrio II. 

 

III – Neutralização 

  
Adicionou-se ao filtrado uma 

solução de ácido sulfúrico até a obtenção de 
pH 7. 
 

IV – Utilização do cromo VI. 

  
Acondicionou-se o filtrado em 

galões, pois este contém cromo VI que 
foram utilizados na composição da solução 
preservativa para o tratamento da madeira.  

 

V - Método de substituição de seiva 

 
Consiste em substituir a seiva da 

madeira ainda verde pela solução 
preservativa. 

A solução preservativa foi preparada 
em um tambor de 200L, onde foi colocado 
150L de solução contendo cromo VI, 600g 
de ácido bórico, 800g de sulfato de cobre e  
25 mL de ácido acético. 

A fim de se evitar a evaporação da 
solução preservativa, um pouco de óleo 
queimado foi derramado no tambor até a 
formação de uma fina camada sobre a 
solução. 

Os mourões foram colocados 
inclinados com a base dentro do tambor e a 
parte superior ficou apoiada em um suporte. 

Após 10 dias, os mourões foram virados de 
cabeça para baixo a fim de favorecer a 
penetração da solução no topo e foram 
mantidos até total absorção da solução 
preservante. 

Após a absorção da solução, os 
mourões foram empilhados a sombra e 
protegidos da chuva por 40 dias para 
secagem e a fixação dos produtos da solução 
preservante. 

 

3. Resultados e discussões 

 
Precipitação da prata, mercúrio I e 

cromo III: 
  
Precipitado de óxido de prata 

(Equação 1). 
 

OHOAg2OH2Ag 22
-

+↓→+
+                       (1) 

 
Precipitado de óxido de mercúrio 

(Equação 2).  
 

OHOHg2OHHg 22
2

+↓→+
−+                      (2) 

 
Precipitado de hidróxido de cromo 

(Equação 3).  
 

↓→+
−+

3
3 Cr(OH)3OHCr                              (3) 

   
Precipitação de mercúrio II:  
 
Formação de um precipitado fino,  

branco de composição mista de óxido de 
mercúrio II e amidonitrato de mercúrio II 
(Equação 4). 
 

+−+
+↓→++ 43233

2 3NH)NOHgO.Hg(NH4NHNO2Hg (4) 
 

O cromo III presente no resíduo 
ocorreu pela reação do dicromato de 
potássio com a matéria orgânica presente 
nas análises de água (Equação 5). 

 

O8H3CO4Cr16HO2Cr3C 22
32

72 ++→++
++−    (5) 

 
A solução final, amarelada pela 

presença de cromo VI, foi neutralizada para 
posterior reutilização no preparo da solução 
preservativa. 
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  A proporção dos ingredientes dos 

sais foi baseada na norma brasileira 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS ,1986) para 

preservativos hidrossolúveis.  

A solução preservativa deve ser 

ácida, para manter a mistura de sais em 

completa solubilidade.  

Durante a secagem dos mourões é 

que a reação de fixação deverá ocorrer no 

interior da madeira, sendo que, durante esse 

processo, há uma mudança do pH no interior 

da madeira e os produtos impregnados ficam 

insolúveis, impedindo a lixiviação do 

preservativo durante o uso dos mourões. 
 Uma amostra da solução final foi 

recolhida e enviada para a análise da 
concentração dos metais de prata e cromo 
III por espectroscopia de absorção atômica e 
análise da concentração de cromo VI por 
espectroscopia de leitura direta, conforme 
tabela 1. 

 
Tabela 1. Resultados obtidos antes e após 
tratamento  

 Antes do 

tratamento 

Após o 

tratamento 

Prata 817,0 mg/L 0,058 mg/L 
Cromo III 174,9 mg/L 0,064 mg/L 
Cromo VI 886,0 mg/L 630,0 mg/L 

 

4. Conclusões 
 

Considerando os dados obtidos 

durante o trabalho, pode-se afirmar que as 

técnicas analíticas utilizadas foram 

eficientes na remoção dos metais tóxicos 

que não poderiam fazer parte da solução 

preservante, contidos no resíduo de DQO, 

restando apenas o cromo VI em maior 

concentração para ser reutilizado. 
A solução final contendo cromo VI 

foi reutilizada no preparo da solução 
preservativa para o tratamento de madeiras 
que serão usadas como mourão e se 
mostrou bastante eficiente, pois apresentou 
grande permeabilidade, absorção e 
retenção dos produtos preservantes. 

O método de substituição 
apresentou-se como uma ótima opção, 

devido ao fato do processo ser de fácil 
operacionalidade e indicado especialmente 
quando se desejam pequenas quantidades 
de mourões tratados e não se dispõe dos 
mesmos na região. 

 
A reutilização do resíduo de DQO 

contribui não só para a minimização do 
impacto ambiental, causado por esse 
resíduo se fosse descartado de forma 
inadequada, mas também na preservação 
do meio ambiente, devido à maior duração 
das madeiras que foram tratadas.  
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TRATAMENTO DE EFLUENTE INDUSTRIAL EMPREGANDO 
ZEÓLITAS COMO ADSORVENTES – ESTUDOS PRELIMINARES 

 
Tatiane B. S. C. da Silva; Thamiris B. Stellato; Sabrina M. Villa; Joyce R. Marques; Mainara 

G. Faustino; Douglas B. da Silva; Lucilena R. Monteiro; Juliana C. Izidoro; Marycel E. B. 
Cotrim; Maria Aparecida. F. Pires 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), SP 
 

 
 

1. Introdução 
A poluição das águas oriundas do 

descarte de efluentes líquidos dos processos 
industriais é um problema crescente. Assim 
como a demanda por materiais alternativos, 
de reduzido custo e abundantes, para 
remoção de contaminantes específicos em 
efluentes.  

As zeólitas são uma classe de 
adsorventes com características de peneira 
molecular que podem ser sintetizados a 
partir de diversos materiais ricos em silício e 
alumínio, porém, o uso de cinzas de carvão 
como matéria prima é mais explorado 
devido à grande quantidade deste resíduo 
gerado em todo o mundo (SHIH; CHANG, 
1996; QUEROL et al., 1997; TANAKA; 
FUJII, 2007).  

O descarte inadequado dos resíduos 
resultantes da queima do carvão mineral em 
usinas termelétricas pode ocasionar a 
contaminação dos solos, água superficial e 
subterrânea. A  síntese de zeólitas a partir 
desses resíduos tem como finalidade 
reutilizar um material que seria descartado, 
aumentando assim, suas potencialidades de 
utilização, normalmente direcionada à 
indústria de construção civil (IZIDORO, 
2013). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar 
o potencial de remoção de contaminantes 
presentes no efluente líquido gerado no 
Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares – IPEN, cuja característica 
predominante é sanitária, empregando 
zeólitas.  

As concentrações dos contaminantes no 
efluente tratado e não tratado com as 
zeólitas de cinzas de carvão foram avaliados 

por meio do tratamento estatístico 
(ANOVA).  

 
2. Metodologia 

A metodologia consistiu na coleta de 
amostras de efluente líquido obtida na 
estação de monitoramento de efluentes do 
IPEN (MONTEIRO et al., 2013).  

As zeólitas de cinzas de carvão 
utilizadas neste estudo foram sintetizadas a 
partir das cinzas de carvão provenientes do 
Complexo Termelétrico Jorge Lacerda 
(ZJL11), localizado em Capivari de Baixo - 
SC e da Usina Termelétrica Charqueadas 
(ZCH11), situada em Charqueadas - RS 
(IZIDORO, 2013). Foram realizadas duas 
coletas de efluente em dias diferentes. Na 
primeira coleta o efluente foi tratado com a 
zeólita de cinza de carvão denominada 
ZJL11 e na segunda coleta a ZCH11. As 
análises foram processadas em triplicata e 
acompanhadas de um teste branco. 

O tratamento com o adsorvente 
baseou-se em testes realizados por Fungaro 
et al. (2005), nos quais para cada 100 mL de 
solução-teste adiciona-se 1g de zeólita de 
cinzas de carvão, cuja proporção de 1:100 
mostra-se adequada a produtos comerciais 
empregados no tratamento de efluentes. O 
efluente ao qual se adicionou a zeólita de 
cinzas de carvão, foi denominado como 
tratado aplicando-se 5 g de zeólita em cada 
500 mL de efluente e o teste em branco 
consistiu na adição de 5 g de zeólita a 500 
mL de água tipo I. As amostras sem o 
tratamento com a zeólita de cinzas de carvão 
foram denominadas não tratadas. 

A Figura 1 apresenta a preparação 
das amostras com as etapas de pesagem e 
adição do adsorvente. 
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Figura 1: Pesagem e adição do adsorvente zeólita de cinza 
de carvão no efluente do IPEN 

 
 

Após a adição da zeólita de cinzas de 
carvão, todas as amostras passaram pelo 
processo de agitação no período de 24 horas, 
para promover o contato sólido-líquido entre 
as amostras de efluente e as zeólitas de 
cinzas de carvão e filtradas. Após a agitação 
das amostras a caracterização físico-química 
do efluente com e sem o tratamento das 
zeólitas de cinzas de carvão seguiu os 
ensaios usuais realizados no Programa de 
Monitoramento Ambiental – PMA-Q 
(MONTEIRO, 2013), realizando os ensaios 
físico-químicos de pH, condutividade, série 
de sólidos, metais totais, cátions e ânions, 
utilizando os métodos segundo American 
Public Health Association, American Water 
Works Association & Water Pollution 
Control Federation - APHA AWWA WPCF 
(2005).  
 

3. Resultados e discussões 
Os resultados foram interpretados 

por meio do tratamento estatístico ANOVA, 
a fim de permitir a identificação de efeitos 
significativos decorrentes do tratamento do 
efluente com as zeólitas de cinzas de carvão 
ZJL11 e ZCH11.  

Observou-se que houve um aumento 
significativo do pH e do íon Na+, em função 
da zeólita ter sido sintetizada por meio de 
tratamento hidrotérmico com NaOH, onde o 
pH não excedeu o limite de valor permitido 
para o lançamento do efluente tratado. 
Observou-se também a remoção 
significativa dos íons amônio, potássio, 
magnésio e cálcio.  

Na Figura 2, apresenta-se a 
eficiência de remoção dos cátions. A 
remoção dos cátions NH4

+, K+, Mg+2 e Ca+2 
ocorreu com a troca pelo sódio. 

Figura 2: Eficiência de remoção dos cátions no efluente do 
IPEN com o emprego das zeólitas 

 
 

A eficiência de remoção do íon 
amônio no efluente após o emprego da 
ZCH11 foi de 45% e da ZJL11 de 53%. Já no 
íon potássio foi de 27% com o emprego da 
ZCH11 e de 39% com a ZJL11. No íon 
magnésio a remoção foi de 19% na ZCH11 e 
de 63% na ZJL11. E no íon cálcio foi de 34% 
com o emprego da ZCH11 e de 77% com a 
ZJL11.  

A caracterização das zeólitas de 
cinzas de carvão discutidas por Izidoro 
(2013) identificou a CTC capacidade de 
troca catiônica mediana a elevada nesses 
materiais, o que explica a eficiência de 
remoção desses NH4

+, K+, Mg+2 e Ca+2 do 
efluente. 
 

4. Conclusões 
Por ser um esgoto industrial com 

característica predominantemente sanitária, 
os parâmetros analisados enquadram-se a 
legislação vigente não apresentando 
concentrações consideráveis de 
contaminantes (BRASIL, 2011; SÃO 
PAULO, 1976).  

O adsorvente zeólita por ser um 
material produzido a partir de cinzas de 
carvão que são geradas em grandes 
quantidades, de fácil reaproveitamento e 
baixo custo, apresentou maior eficiência de 
adsorção em efluentes com grandes 
concentrações de contaminantes, sendo que 
neste estudo, mostrou-se adequado para a 
remoção de cátions.  

Os íons NH4
+, K+, Mg+2 e Ca+2 

apresentaram uma melhor eficiência na 
remoção empregando a ZJL11 se comparada 
com a ZCH11. 
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As zeólitas avaliadas neste estudo 
não se mostraram adequadas a remoção de 
compostos orgânicos, ânions ou metais 
pesados em concentrações da ordem de 
ug/L. Estudos futuros avaliarão o emprego 
especifico das zeólitas de cinzas de carvão 
na remoção de NH4

+.   
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1. Introdução 
 

O presente resumo apresenta uma 
investigação sobre as trajetórias, e processos 
de vulnerabilização sócio espacial, 
vivenciados por camponeses brasileiros que 
atualmente ocupam áreas na faixa de 
fronteira boliviana, limítrofe com o estado 
do Acre.  

 
No entorno desse contexto 

fronteiriço, entre os anos de 2006 a 2010, 
chamou a atenção um precário e massivo 
movimento imigratório de camponeses 
brasileiros, proveniente do departamento 
boliviano de Pando, em direção às periferias 
urbanas dos municípios fronteiriços do sul 
do Acre. Esse fenômeno é produto de uma 
tentativa de institucionalização da fronteira 
boliviana, iniciada em 2006, sobretudo na 
margem que se avizinha com o Acre, por 
ora, ocupada majoritariamente por 
brasileiros. Tal iniciativa, um dos primeiros 
atos do governo Evo Morales, tem como 
respaldo o cumprimento do dispositivo 
constitucional da Bolívia que proíbe a 
aquisição ou posse de terras por estrangeiros 
na faixa de fronteira (conhecida também 
como zona de segurança), correspondente ao 
que se inicia a partir dos limites nacionais, 
seguindo cinquenta quilômetros adentro. 
Desde então, os ocupantes irregulares dessa 
porção de segurança fronteiriça foram 
intimados a se retirar, sem direito a 
indenizações.   

 
O grupo notificado era composto, 

majoritariamente, por extrativistas 
seringueiros, com um histórico de 
desterritorializações, e que adentraram ao 
território boliviano a partir de 1960. São 

descendentes dos nordestinos que migraram 
para a Amazônia durante os dois ciclos da 
borracha (final do século XIX e na década 
de 1940, respectivamente), arregimentados 
por empreendimentos estatais e privados, 
tendo como agentes facilitadores, a 
necessidade de fuga dos conflitos agrários e 
dos intempestivos desastrosos das grandes 
secas ocorridas no Nordeste nos mesmos 
períodos. Com a decadência da empreitada 
gomífera, territorializaram-se nas matas, 
ampararam sua subsistência através de 
práticas tradicionais, como a extração da 
seringa, da castanha, do açaí, da pesca, da 
caça, e da produção em pequenos roçados. 
Esse curso de múltiplas destituições 
territoriais, interpretado aqui como um 
processo continuo de “empurramento”, 
somado ao avanço violento da atividade 
agropecuária no Acre, fizeram-nos buscar 
refúgio na mata boliviana.  

 
Como características do 

campesinato, Mendras (1976, citado por 
WANDERLEY, 1996, p. 3) enfatiza cinco 
traços, a saber: “[...] uma relativa autonomia 
face à sociedade global, a importância 
estrutural dos grupos domésticos, um 
sistema econômico de autarcia relativa, uma 
sociedade de interconhecimentos e a função 
decisiva dos mediadores entre a sociedade 
local e a sociedade global”. Adicionalmente, 
José de Souza Martins, a partir da análise 
das mobilidades e das expropriações no 
meio rural brasileiro, preconiza que o 
conceito de campesinato não se restringe aos 
termos do modo de vida, mas também se 
integra à “[...] concepção de lutas políticas e 
dos confrontos entre as classes sociais [...]”, 
onde a luta dos camponeses pela terra se 
caracteriza pela busca da garantia de seu 
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lugar no processo social (MARTINS, 1995, 
p. 22).   

 
Por essas considerações, nota-se que 

as lutas desse grupo social no Brasil 
seguiram no empenho de conquistar, 
garantir e preservar “[...] um território 
familiar, um lugar de vida e de trabalho, 
capaz de guardar a memória da família, e 
reproduzi-la para gerações posteriores”. 
Com tais intuitos, continuamente 
contestados pela racionalidade econômica 
prevalente, verifica-se uma “[...] extrema 
mobilidade do agricultor, que se submete a 
longos, constantes e sucessivos 
deslocamentos espaciais” (WANDERLEY, 
1996, p. 12).  Um universo em desagregação 
se impõe como perspectiva ao grupo em 
virtude de tais deslocamentos e o conceito 
de habitus, empregado por Bourdieu (2003), 
ao transcender a fronteira entre as 
dimensões objetivas e subjetivas da vida 
cotidiana, permite captá-lo. Agressões 
visíveis e invisíveis à identidade coletiva se 
enodoam quando há supressões constantes e 
simultâneas no quadro das conformações 
políticas (o que vai acontecer?) e das 
conformações espirituais (o que quero ser 
no mundo), deslocando-as uma da outra, 
formando, elas próprias, uma mistura 
variada de tradição enraizada e de imposição 
ora econômica, ora legalista. Se aceita uma 
heterodoxia interpretativa, diríamos que o 
conceito de segurança ontológica também é 
útil para aquilatar o peso de tais supressões 
posto que “tem a ver com ser ou, nos termos 
da fenomenologia, ser-no-mundo", isto é, 
vincula-se a um fato “emocional ao invés de 
cognitivo, e está enraizado no inconsciente” 
(GIDDENS, 1991, p. 84).  
 
2. Metodologia 

 
A investigação dos sujeitos em 

estudo, respaldada por roteiro de entrevista, 
apresentaram resultados organizados na 
proposta de “saturação de falas”, e foram 
analisados qualitativamente tendo como 
base a presença de categorias amparadas no 
conceito de habitus de Bourdieu (2003), e 

na discussão empreendida por Giddens 
sobre as conexões entre confiança e 
segurança ontológica. Também foi dada 
atenção ao resgate da trajetória de vida dos 
depoentes e de seus parentes, as motivações 
que levaram a ocupar o lugar na fronteira 
boliviana, e reflexões sobre as relações com 
os diferentes territórios vividos. Nesse 
sentido, foi possível reconstruir detalhes da 
rotina dos seringueiros na Bolívia, do ponto 
de vista econômico, social e cultural, ao 
atentar-se para os detalhes de um cotidiano 
que, embora fruto de adaptação de uma 
história de migrante, está plenamente 
incorporado, servido como base para a 
leitura de mundo, e subsidiando os projetos 
de futuro.  
 
3. Resultados e discussões 
 

Como primeira análise, percebeu-se 
que o deslocamento a caminho da Bolívia 
foi impulsionado não só no intuito de função 
material e de subsistência, visto que, no lado 
boliviano, a produção da borracha ainda se 
mantinha viável, além da caça, da pesca, 
mas, também, pela garantia da preservação 
dos seus termos identitários. Segundo os 
depoimentos, as colocações na floresta 
boliviana se apresentavam como um lugar 
seguro, livre de conflitos, fresco, bom para 
criar os filhos, entre outros. Foi ali que se 
obteve uma primeira sensação de 
“autonomia” para a escolha das atividades 
de trabalho e da decisão de projetos futuros. 
Além disso, é notável a formação de uma 
estratégia de fronteira, onde se obtém os 
benefícios das melhores características dos 
países que se avizinham.  

 
Contudo, ao cruzar o limite 

geopolítico, o camponês não se fixou no 
país andino apenas como um grupo 
estrangeiro, mas como um grupo sem 
direitos. Desde a emissão de aviso para a 
retirada dos brasileiros das terras bolivianas, 
o território em questão tornou-se um campo 
de confrontos de diferentes ordens entre 
brasileiros e bolivianos. Houve casos de 
pressão de bolivianos para a venda de 
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benfeitorias a preço vil, cobrança indevida 
de taxas e impostos, tomada compulsória da 
produção agrícola, ameaças sucessivas de 
expulsão e até mesmo do uso de violência 
física. Tal ordem de conflito vem alterando 
a sociabilidade entre brasileiros e bolivianos 
ao longo da fronteira e as rotinas de 
convivência, até então amistosas, tornaram-
se cada vez mais inseguras e conflituosas.  

 
A questão torna-se mais crítica 

quando, além de enfrentarem a situação de 
ilegalidade na Bolívia, os camponeses são 
vistos como um problema para algumas 
autoridades brasileiras e para parte da 
população local, dada falta de condições 
estruturais de cidades de pequeno porte 
(entre 15 a 22 mil habitantes), com baixa 
dinâmica econômica, em receber entre 
trezentas e quatrocentas famílias. No 
processo em curso, os camponeses 
encontraram na cidade uma realidade onde 
não há trabalho para eles, são difíceis (ou 
inexistentes) as garantias de moradia, e, em 
alguns casos, não há possibilidade de 
seguridade alimentar.  

 
Nesta esteira, o governo brasileiro 

propôs o assentamento dos camponeses nos 
moldes da Reforma Agrária, por meio dos 
projetos de assentamento do INCRA. 
Porém, essa alternativa também parece 
estranha ao camponês. Ao contrário da 
colocação na Bolívia, nos assentamentos do 
lado brasileiro existem cercas entre 
vizinhos, a terra é seca e fraca, o clima é 
desagradável, o vizinho é muito próximo, 
não há privacidade, não há água disponível, 
a família não pode ficar junta, a casa é 
quente e de um desconforto térmico que o 
clima da região só faz piorar. Ao mesmo 
tempo, não há garantias de que conseguirá 
plantar naquele lugar, pois a agricultura 
nunca foi a sua vocação, seja para a 
produção, para a venda, ou mesmo o hábito 
de lidar com insumos e financiamentos.  
 
4. Conclusões 

 

Diante de tais circunstâncias, a terra 
do assentamento, dita “colônia” pode ser 
entendida como produtora de mercadoria, 
não é terra de trabalho, mas será uma terra 
de negócios, e para isso, eles não se sentem 
preparados, não têm uma qualificação, nem 
condições técnicas e financeiras para lidar 
com os obstáculos dessa situação específica 
e, assim, não sabem o que vai acontecer.  

 
Resgatando o entendimento de que, 

para o camponês, o território não diz 
respeito apenas à função, ou ao ter, mas 
principalmente ao ser, o que se coloca em 
risco é a existência social desse grupo, pois 
é ampla a possibilidade de não mais ser, 
visto que lhe é negado estar, em condições 
que julga como necessárias, em ambos os 
países, sendo operado dessa forma, um 
processo de descamponeisação 
(BOURDIEU; SAYAD, 2006). Deixar de 
ser camponês, ou se adaptar a uma nova 
lógica envolve diversos custos que serão 
explorados em artigo.  Uma delas, a 
autonomia, que por tanto tempo lutou foi 
mote para enfrentamentos e resistências. Se 
antes, o “chefe da família” era orgulhoso por 
conta da sua independência, ter acumulado 
posses em forma de benfeitorias deixadas na 
colocação na Bolívia, hoje teme ser 
estereotipado como ocioso, e um peso para a 
mulher e para os filhos. Da mesma forma, 
vê-se arrastado para longe do convívio das 
famílias, das práticas formativas (ou 
educacionais) dos seus filhos e tem, por 
todos os dias, a insegurança na garantia de 
moradia e de alimentação do dia seguinte, 
questões que impõem certa debilitação física 
e psicológica. A sensação de incerteza se 
tornou uma constante. 
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1. Introdução 
No Brasil, os desastres relacionados 

às chuvas, comumente denominados como 
desastres “naturais”, são freqüentes e afetam 
cerca de 30% de seus municípios 
anualmente (VALENCIO, 2012). Na região 
Sudeste, o Estado do Rio de Janeiro (RJ), 
recorrentemente é afetado por desastres, 
estando Teresópolis entre os três municípios 
com maior número de vítimas fatais, no 
período de 1991 a 2010, segundo o Atlas 
Brasileiro de Desastres Naturais (2011).  

Em uma perspectiva sociológica, o 
desastre não é compreendido como 
“natural”, visto que se configura como um 
processo social. Neste, apresenta-se três 
crises que ocorrem simultaneamente na 
sociedade, tanto por meio de acontecimentos 
na esfera pública, quanto no âmbito privado. 
Dentre essas crises podemos destacar a crise 
civilizacional, a crise crônica e a crise 
aguda. A crise civilizacional se manifesta no 
plano global, por meio de uma racionalidade 
vinculada ao modo de produção capitalista. 
A crise crônica, por sua vez, parte de um 
enfoque histórico-regional e é o processo 
nacional de manutenção das injustiças e 
desigualdades sociais. E, a crise aguda 
ocorre no plano local, com a presença do 
fator de perigo (VALENCIO, 2012).  

Para Oliver-Smith (1998, p. 186), o 
desastre seria um processo envolvendo a 
combinação de um agente “potencialmente 
destrutivo do ambiente natural, modificado 
e/ou construído e uma população em uma 
condição de produção social e econômica de 
vulnerabilidade”. 

Devido ao contexto estrutural de 
desigualdade social que se desdobra em 
territorialidades também desiguais, alguns 
grupos sociais tornam-se mais suscetíveis do 

que outros quando expostos a fatores de 
ameaça associados a uma infra-estrutura 
precária, dentre eles, como o formado por 
idosos.  

Com o intuito de compreender o 
desastre sob a óptica da pessoa idosa em 
Teresópolis, este estudo se propõe a 
descrever e analisar, numa perspectiva de 
interface da sociologia e da gerontologia, 
dimensões objetivas e simbólicas de 
afetação das pessoas idosas em contexto de 
desastre, bem como as estratégias de 
enfrentamento nesse contexto. 
 
2. Metodologia 

Trata-se de um estudo exploratório e 
analítico, de natureza descritiva, com a 
utilização do método qualitativo de 
investigação. São utilizadas três técnicas 
integradas, a de pesquisa bibliográfica, 
análise documental e a de relatos orais, por 
meio de entrevistas semiestruturadas. O 
estudo foi realizado nos bairros do Campo 
Grande e Caleme em Teresópolis/RJ, onde 
foram realizadas incursões em janeiro/2013 
e abril/2014 para realização de entrevistas 
com idosos, familiares e membros da 
comunidade. 

A partir das incursões realizadas, os 
resultados analisados foram divididos de 
acordo com as dimensões (material, 
simbólica ou interpessoal) expressas nos 
discursos do idoso, do familiar, oficiais de 
midiáticos. 

 
 
3. Resultados e discussões 

Teresópolis/RJ, fundada em 06 de 
julho de 1891, possui população estimada 
em 2013 de 169.849 habitantes, com uma 
área de 770,601Km2, densidade demográfica 
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de 212,49 hab/km2 e localizada a 871 metros 
de altitude, na região serrana do Rio de 
Janeiro (IBGE, 2010). Referente ao clima, 
este é tropical de altitude. Como consta no 
site da Prefeitura de Teresópolis/RJ, o 
Índice Pluviométrico do município é cerca 
de 900 mm por ano, com temperatura média 
anual de 20º C. Segundo a mesma fonte, 
suas principais atividades econômicas estão 
ligadas ao turismo, à indústria, ao comércio 
e à agricultura. 

Conforme documentos oficiais do 
Sistema Integrado de Informações sobre 
Desastres (S2ID) do Ministério da 
Integração, o município apresenta um 
histórico de decretação de Situação de 
Emergência (SE) e Estado de Calamidade 
Pública (ECP) no referido sistema desde 
1974. Os principais fenômenos hidrológicos 
associados à crise aguda foram: a 
inundações bruscas, inundações graduais e 
movimentos de massa. 

O desastre ocorrido em Teresópolis, 
com o marco do dia 12 de janeiro de 2011, é 
estudado nesta pesquisa. O desastre teve 
como fatores associados à intensa 
precipitação, os movimento de massa e o 
rolamento de pedras, em uma região de 
terrenos com alta declividade e população 
majoritariamente em processo de 
vulnerabilização. O evento foi reconhecido 
por portaria de ECP e decretado como tal 
pelo decreto municipal no 3.988, de 12 de 
janeiro de 2011, de Teresópolis. 

Em 2011, as fragilidades do ente 
público com seus citadinos novamente se 
puseram em evidência. No entanto, como 
não foi divulgado o relatório de avaliação de 
danos referente ao ano de 2011, no site do 
Ministério da Integração Nacional, 
empreendeu-se, neste trabalho, um esforço 
para reunir informações oficiais sobre o 
desastre em Teresópolis/RJ.  

Referente à narrativa oficial sobre os 
danos e perdas materiais, foi encontrado as 
seguintes ações relatadas: a liberação de 
recursos para obras emergenciais; o projeto 
de construção de habitações sociais; o 
pagamento de auxílio aluguel aos afetados; 
as obras de revitalização e contenção de 

encostas; a construção de uma barragem no 
Bairro do Campo Grande e de uma ponte no 
Bairro do Caleme e em outros bairros; o 
corte de energia como medida preventiva no 
Caleme; o pagamento das indenizações a 
preços justos aos afetados que tiveram suas 
moradias interditadas; a confecção de mapas 
de riscos para identificar as áreas, notificar e 
remover as pessoas em risco. 

Relativo à narrativa midiática sobre 
os danos e perdas materiais, notícias foram 
veiculadas sobre verbas desviadas, itens 
domésticos não entregues aos afetados, 
demora na entrega das habitações sociais, 
inexistência de esgotamento sanitário nos 
bairros e a existência de um contrato 
vencido desde 1999 da companhia de 
esgotamento sanitário e tratamento de água 
operando no município. 

Na percepção dos idosos e familiares 
sobre os danos e as perdas materiais 
sofridas, são relatados principalmente: a 
perda da casa; a morte de familiares e 
vizinhos; a não recuperação dos corpos dos 
desaparecidos; o pagamento irregular do 
auxílio aluguel; o não recebimento da 
indenização em valor proporcional ao 
imóvel; o não recebimento das casas do 
programa de habitação social; a falta de 
esgotamento sanitário; a falta de alternativas 
energéticas para os moradores das áreas 
mais afetadas do bairro do Caleme; 
dificuldades financeiras com os danos e as 
perdas sofridas; o uso do mapa de risco para 
expulsão dos moradores sem provisão de 
outros lugares. 

No que concerne à dimensão 
simbólica das perdas e danos, a narrativa 
oficial traz o acolhimento das necessidades 
dos afetados por meio das audiências 
públicas, a continuação de realização de 
eventos culturais, a realização de exposições 
sobre a memória da cidade. 

A mídia, por sua vez, atuou na 
divulgação de relatos dos sofrimentos dos 
afetados principalmente em 2011 e durante 
as manifestações, como a realizada próxima 
a Copa do Mundo. 

Os idosos e familiares expressam, na 
dimensão simbólica, a afetação 
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principalmente com relação: ao significado 
da casa, das perdas, das memórias a ela 
relacionadas; à dor da perda de familiares e 
vizinhos; às dificuldades de morar longe de 
familiares e vizinhos; à incerteza e angústia 
pela não recuperação dos corpos dos 
desaparecidos; à viver no risco por falta de 
opção; ao medo da chuva forte; e ao 
sentimento de revolta pela não assistência 
aos afetados. Contudo, também expressam 
formas de enfrentamento como: ao cuidar 
dos animais da comunidade que 
sobreviveram em 2011; ao visitar o local da 
antiga residência e os moradores que 
permaneceram; ao rememorar histórias do 
local e de pessoas que residiam no lugar.  

Na dimensão interpessoal, na qual se 
discute a importância das relações e rede de 
suporte social, observou-se no contexto 
oficial o discurso de: provimento de 
assistência social aos afetados; de criação de 
Núcleos Comunitários de Defesa Civil; de 
criação de Secretaria de Orçamento 
Participativo e Relações Comunitárias; de 
presença do serviço de Ouvidoria; e de 
realização da Conferência municipal de 
Defesa e Proteção Civil. 

No âmbito midiático, notícias foram 
encontradas sobre as mobilizações públicas, 
a divulgação das audiências públicas e a 
divulgação da conferência municipal de 
Defesa e Proteção Civil. 

E, por fim, na visão dos idosos e 
familiares, as principais afetações nessa 
dimensão se deram com: o esvaziamento da 
vizinhança, as dificuldades de acesso aos 
serviços de saúde ao idoso que mora 
sozinho ou com o(a) cônjuge idoso(a); e a 
desvalorização do idoso nos espaços 
consultivos. Contudo, também foram 
identificadas importantes estratégias de 
enfrentamento nessa dimensão, pois a 
família foi o principal suporte desde a crise 
aguda, assim como o apoio entre os vizinhos 
remanescentes e com os antigos foi muito 
importante. Ainda, a participação nas 
manifestações organizadas pela comunidade 
e a participação na retomada de atividades 
cotidianas junto à comunidade. 

Desde 2011 a equipe do NEPED 
(Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em 
Desastres UFSCar/USP) acompanha o 
sofrimento dos afetados pelo desastre e 
observa-se que as preocupações, prioridades 
e necessidades vão se modificando ou se 
intensificando à medida que os anos vão 
passando. Quando se iniciaram as incursões, 
a preocupação com os mínimos vitais 
fornecidos pela assistência social e pelas 
doações da sociedade, assim como localizar 
os desaparecidos se destacava nos relatos 
dos documentos produzidos. Com o passar 
do tempo a questão de disputa de poder, 
alocação de recursos e investimentos em 
obras e moradias é reforçada na localidade. 
Na última inserção, portanto, como se fosse 
uma etapa onde a população observa e 
analisa o curso do desastre, vê-se 
predominantemente a revolta com a uma 
sociedade repleta de promessas falhas e de 
informações desencontradas. 

Os principais resultados aqui 
apresentados mostram o desencontro de 
perspectivas e objetivos entre os atores 
oficiais, midiáticos, os idosos e familiares 
afetados. Por exemplo, os entrevistados 
contestam as estatísticas oficiais e o real 
número de mortos e desaparecidos em 
ambos os bairros. E, os desaparecidos ainda 
são uma grande questão em aberto em 
Teresópolis, pois o Estado não provém à 
comunidade, aos idosos e familiares 
minimamente esforços para a recuperação 
dos corpos. 

Como trazem Valencio, Siena e 
Marchezini (2011), quando há os 
desaparecidos é fadada aos sobreviventes da 
família a impossibilidade de viver o luto e 
processá-lo de maneira adequada, assim 
permanecem as dúvidas e angústias por 
tempo indeterminado. No caso de 
desaparecimento, a conclusão do trabalho do 
luto dos familiares e comunidade fica em 
suspenso, assim como aspectos legais 
práticos da vida cotidiana. 

Outras grandes questões em aberto 
como a garantia de habitação segura, o 
acesso aos serviços de saúde, o acesso às 
informações e o cumprimento do 
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compromisso público perante os afetados 
para assegurar condições dignas de vida. 
Ainda, como traz a literatura, as medidas 
preventivas e de redução de vulnerabilidade 
para grupos idosos são negligenciadas no 
país (BODSTEIN; LIMA; BARROS, 2014). 

Assim, Teresópolis se constitui um 
campo emblemático, com necessidade de 
ações públicas e da sociedade para 
melhorias nas condições de dignidade, de 
justiça social e de melhor qualidade de vida 
para sua população. 

 
 
4. Conclusões 
 Diante do exposto, quando se fala 
em afetação, é importante compreender que 
esta ocorre de diferentes maneiras na vida 
dos idosos e seus familiares. 
Especificamente com os segmentos 
considerados vulneráveis, no caso dos 
desastres, a condição humana e a vida digna 
ficam ainda mais fragilizadas quando 
associadas com o descaso público, embora 
haja leis que visem a proteção desses 
segmentos.  

Espera-se com esta pesquisa 
contribuir para a compreensão do quadro de 
afetação da pessoa idosa e seus familiares 
em contexto de desastres. Assim, subsidiar 
novos diálogos necessários para a 
implementação de um quadro de políticas 
públicas que atendam, de forma humanizada 
e multidimensional, as demandas 
emergentes em um cenário em que desastres 
e envelhecimento continuamente se 
relacionam. 

Esta pesquisa visa auxiliar na 
problematização de questões que poderão 
ser refletidas, no âmbito interdisciplinar, 
para futuras intervenções das Ciências de 
Engenharia Ambiental e demais campos do 
conhecimento, para a minimização de 
afetação a população em contexto de 
desastres, em especial de grupos 
vulneráveis. 
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