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APRESENTAÇÃO
Pautada no Tema Geral Produção, Consumo e Poluição, A Conferência da
Terra 2018 propôs um maior controle da produção agrícola e industrial e a redução
do consumo de bens e artigos poluentes. Os cenários futuros previstos apontam para
uma aceleração na degradação dos solos, das águas e dos ares. Por conseguinte,
medidas urgentes devem ser tomadas em nível local e global, de modo a conservar os
bens naturais e preservar a biodiversidade, propiciando um mundo mais saudável
para a vida vegetal, animal e humana.
A Conferência da Terra 2018 foi realizada no período de 6 a 10 de novembro,
na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, Brasil, reunindo professores,
pesquisadores e estudantes do Brasil e exterior, cujos trabalhos apresentados e
publicados nos capítulos deste livro Terra – Mudanças Climáticas e Biodiversidade
trazem alternativas e soluções corretivas para a poluição ambiental em nível local e
global.
A ocorrência de desastres nos ambientes terrestres e aquáticos, em razão do
aquecimento global e da poluição por esgotos domésticos, eflúvios industriais,
materiais plásticos e agrotóxicos sujeitam a riscos de desaparecimento da
biodiversidade e a própria humanidade.
Várias cidades e países adotaram medidas para reduzir a emissão de poluentes
sólidos, líquidos e gasosos, criando e executando leis rigorosas de controle ambiental
e punindo severamente os infratores.

Uma das ações pertinentes é a criação e

manutenção das áreas protegidas da natureza. Esse é o caminho a seguir, sem volta.

Giovanni Seabra
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RESUMO
Criados a pouco mais de cem anos, os materiais plásticos transformaram-se em epidemia mundial,
ao compor uma imensa diversidade de produtos industrializados não degradáveis, causando
desconforto e doenças na população mundial. Os produtos de consumo imediato e duráveis,
contendo substâncias plásticas, são descartados no meio ambiente em curto, médio e longo prazo,
contaminando e poluindo os quatro cantos do Planeta. São milhares de artefatos não reutilizados e
não reciclados lançados diariamente nos solos, rios, lagos e mares, infectando as populações
humanas e levando a óbito centenas de milhares de animais marinhos e terrestres. Junto com
milhões de produtos contaminantes, os canudinhos foram eleitos como uma das principais causas da
plastificação mundial. Será?
Palavras-Chave: Educação Ambiental; Materiais Plásticos; Produção; Consumo; Sustentabilidade
ABSTRACT
Created a little more a hundred years ago, plastic materials have become a global epidemic,
composing an immense diversity of non-degradable industrialized products, causing discomfort and
disease in the world population. Immediate and durable consumer products containing plastic
substances are disposed of in the environment, en short, medium and long term, contaminating and
polluting the four corners of the Planet. Thousands of unreconstructed and unrecycled artifacts are
released daily in soils, rivers, lakes and seas, infecting human populations and killing hundreds of
thousands of marine and terrestrial animals. Together with millions of contaminating products, the
straw was chosen as one of the main causes of the worldwide plastification. Will be?
Keywords: Environmental Education; Plastic Materials; Production; Consumption; Sustainability

A GUERRA DOS CANUDOS
Recentemente os canudos de plástico foram eleitos símbolo da poluição, pois, uma vez
descartados no meio ambiente, os canudinhos são ingeridos por peixes, tartarugas, aves e tantos
outros animais. À cerca de dois anos algumas grandes cidades deflagraram a “Guerra dos Canudos”,
elegendo os canudinhos como o principal inimigo a ser combatido. Nada a ver com a Guerra de
Canudos, movimento sebastianista deflagrado em fins do século XIX e capitaneado pelo
missionário Antônio Conselheiro, que confrontou os exércitos republicanos brasileiros ao lado de
um punhado de sertanejos raquíticos e famintos.
Outrora ícone da sustentabilidade ambiental e sede da Eco92, o Rio de Janeiro fora a
primeira grande cidade brasileira a proibir o uso dos canudinhos de plásticos, sob protestos de
banhistas e freqüentadores de fast foods. Certamente a iniciativa é louvável; porém, devemos
considerar que os singelos canudinhos representam apenas uma gota d’água num imenso oceano de
poluição, seja por plásticos, produtos químicos, efluentes industriais e urbanos, petróleo, ou por
milhares de outros tipos de despejos sólidos, líquidos e gasosos, nas terras, nos ares e nos mares.
ISBN: 978-85-68066-83-6
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A Política Nacional de Educação Ambiental assinala em seu artigo 3º que, como parte do
processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo:
I - ao Poder Público, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o
engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos
programas educacionais que desenvolvem;
III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, promover
ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente;
IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na
disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a
dimensão ambiental em sua programação;
V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o
ambiente de trabalho e as repercussões do processo produtivo no meio ambiente;
VI - à sociedade como um todo, manter a formação de valores e atitudes voltados para a
prevenção e a solução de problemas ambientais. (Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999)

Porém, é evidente a contradição que existe entre a lógica do crescimento econômico que
exaure os bens naturais, impactando severamente o ambiente, e a dinâmica da natureza pautada no
equilíbrio harmônico e interdependente dos seus componentes. O crescimento geométrico da
poluição, contaminando os solos, rios, lagos, bosques, mares e ares, tem fragilizado a saúde do
Planeta, provocando danos irreversíveis. Por conseguinte, a questão ambiental na sociedade de
consumo global requer uma visão sistêmica, holística e cósmica do universo, envolvendo a
compreensão dialética das relações entre os componentes naturais, sociais, econômicos e culturais
que integram o meio ambiente.
No mundo globalizado consumo e poluição andam juntos, misturados e não têm limites.
Criados a pouco mais de cem anos, os produtos plásticos transformaram-se em epidemia mundial,
contaminando e poluindo os quatro cantos do Planeta. Rígidos ou maleáveis os plásticos compõem
a matéria prima de uma infinidade de objetos utilitários, medicinais, decorativos ou de lazer, assim
classificados:







PET – (polietileno tereftalado): frascos de refrigerantes, produtos farmacêuticos,
produtos de limpeza, mantas de impermeabilização e fibras têxteis;
PEAD (polietileno de alta densidade): embalagens para cosméticos, frascos de
produtos químicos e de limpeza, tubos para líquidos e gás, tanques de combustível
para veículos automotivos;
PVC (policloreto de vinil): garrafões de água mineral, tubos e conexões de
encanamento, calçados, encapamentos de cabos elétricos, equipamentos médicocirúrgicos, esquadrias e revestimentos;
PEBD (polietileno de baixa densidade): embalagens de alimentos, sacos industriais,
sacos para lixo, lonas agrícolas, filmes flexíveis para embalagens e rótulos de
brinquedos;
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P (poliproprileno): embalagens de massas e biscoitos, potes de margarina, seringas
descartáveis, equipamentos médico-cirúrgicos, fibras e fios têxteis, utilidades
domésticas, autopeças (pára-choques de carro);
PS (poliestireno): Copos descartáveis, placas isolantes, aparelhos de som e tv,
embalagens de alimentos, revestimento de geladeiras, material escolar;
PU – Poliuretano (Poliacetato de Etileno Vinil): solados de calçados, interruptores,
peças industriais elétricas, peças para banheiro, pratos, travessas, cinzeiros,
telefones;
Outros: plásticos especiais e de engenharia, CDs, eletrodomésticos, corpos de
computadores; (RECICLOTECA, 2018).

Pesquisas recentes registraram em média 60.000 itens disponíveis nos supermercados de
porte médio. Destes, 50% contém materiais plásticos, ao passo que os outros 50% são
acondicionados em plásticos e isopores; como agravante, todos os produtos são embalados em
sacolas plásticas para transporte imediato. Os invólucros sintéticos recobrem não somente frutas,
legumes, carnes e peixes, mas também os produtos industrializados embalados para transporte,
como colchões, folgões, geladeiras e ferramentas. A lista de substâncias plásticas para uso diário é
(quase) infinita, são lâminas de barbear, cremes dentais, batons, esmaltes, desodorantes,
saponáceos, detergentes, e milhares de outros produtos envolvidos em recipientes de plásticos.
Calçando sandálias “havaianas” iniciamos a jornada diária usando escovas-de-dentes, cotonetes e
fio dental, descartados em curto espaço de tempo e aumentando geometricamente o lixo nas terras,
lagos, rios e mares. No Brasil, são produzidos 400 milhões de pares de sandálias havaianas por ano,
a este quantitativo são acrescentados outros milhões de “melissinhas”, tênis, sapatos e bolsas
elaboradas à base de borrachas e plásticos sintéticos.
Há também as fraldas descartáveis, os absorventes e os preservativos... A poluição causada
pelo descarte aleatório de camisinhas-de-vênus é assunto proibido. Não se sabe exatamente qual a
produção mundial de camisinhas; mas, uma estimativa do Programa das Nações Unidas para o
Combate a Aids – UNAIDS aponta para 15,35 bilhões de camisinhas anuais, quantia 2,7 vezes
menor que o necessário, da ordem de 42,5 bilhões/ano. O Brasil é um dos maiores produtores
mundiais de preservativos, fabricando 1 bilhão de camisinhas/ano. A produção em larga escala
permitiu ao governo federal distribuir 77 milhões de preservativos no carnaval de 2017. Pioneiro e
único produtor de camisinhas ecologicamente corretas, fabricadas à base de látex de seringueiras, o
Brasil amargou o fechamento da NATEX, em Xapuri, no Acre, em 2018, após dez anos em
atividade, quando produzia 100 milhões de camisinhas sustentáveis / ano.
Mas, tudo acaba em festa. Vivemos numa cultura do desperdício poluidor, pois qualquer que
seja a festinha de aniversário, supermercados, lojas de automóveis, comitês políticos, entre outros
ambientes festivos, são decorados com uso dos famigerados balõezinhos de gás, cuja borracha tem
um ciclo de vida de 500 anos.
ISBN: 978-85-68066-83-6
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A solução para a poluição pressupõe a aplicação de novos paradigmas para o consumo
global. No tocante aos resíduos sólidos, há que haver uma mudança na produção industrial e nos
hábitos dos consumidores.
Todos os dias, em todo o mundo, produtos sólidos de toda natureza e diferentes tamanhos
são lançados no meio ambiente, desde camisas, calças, sapatos e sandálias, como eletrodomésticos,
equipamentos de informática, baterias, brinquedos e até automóveis. Por outro lado, existem
substâncias biodegradáveis que podem substituir o plástico na fabricação de inúmeros produtos,
como canudos, sacolas, pratos, copos e talheres, por exemplo. Todavia, o custo para produção de
artigos e equipamentos com utilização de materiais plásticos é bem mais reduzido, quando
comparados a materiais ecologicamente corretos.
OS DOMÍNIOS DAS TERRAS, RIOS, ARES E MARES
Vivemos num imenso planeta que ostenta uma gigantesca superfície de 510 milhões de km².
Todavia, a vastidão planetária, na perspectiva dos humanos, compreendendo cinco continentes,
quatro oceanos, dezenas de mares, milhares de rios e uma infinidade de ilhas, se resume a um
minúsculo e frágil grão de areia vagando no espaço cósmico, cuja existência tem prazo de validade
de alguns milhões de anos.
A esfera rochosa, coberta de águas, e envolvida numa bruma gasosa, origina e assegura a
vida, em todas as suas formas, ao que chamamos biodiversidade. Por outro lado, os ecossistemas
naturais e antropizados são organizados sistemicamente segundo os componentes bióticos, abióticos e
socioeconômicos (SEABRA, 2017). Por isso, a conservação ambiental diz respeito à biodiversidade, à
geodiversidade e ao modo de produção e formas de povoamento humano.
Os subsistemas naturais são os pilares que sustentam a vida no planeta Terra, desde a sua
origem. A crosta terrestre é o lastro da geodiversidade e suporte da biosfera, abrangendo as terras
continentais e insulares, o solo, o subsolo e o fundo dos mares, armazenando colossais estoques de
alimento e água. A água mantém e revigora a vida, garantindo aos seres crescimento, regeneração,
reprodução e perpetuação das espécies. O ar guarda imensos reservatórios de água e energia,
oxigena o espaço vital e transporta as sementes, perpetuando a biodiversidade. O fogo, por sua vez,
é a fonte de energia criadora da Terra; é responsável pela renovação dos ecossistemas, germinação
das plantas e o suprimento alimentar do mundo vegetal e animal (SEABRA, 2017).
Contudo, a história geológica da vida registra mudanças ambientais e situações de
desequilíbrios internos responsáveis pela aniquilação de quase todos os entes viventes em períodos
geológicos pretéritos. Havia pouco mais de cem anos ingressamos na era antropocênica 1, marcada
1

Antropoceno é um termo criado pelo Nobel de Química, Paul Crutzen (1995), referindo-se ao período iniciado com o
deflagrar da Revolução Industrial, em 1750, e que perdura até o presente, marcado pelas interferências humanas no
Planeta implicando nas mudanças ambientais.
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por interferências humanas no sistema terrestre, causando distúrbios locais com alcance global,
pondo em risco de sobrevivência os ecossistemas terrestres e aquáticos, e, por conseguinte, a vida,
tal qual a conhecemos.
Neste princípio do século XXI, 7,6 bilhões de seres humanos vorazes estão empenhados em
consumir tudo o que existe no Planeta ou, em outras palavras, o pouco que resta dele. Ao adquirir
bens de consumo imediato, duráveis e não duráveis, a sociedade planetária despeja no meio
ambiente milhões de toneladas de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, tornando a Terra imprópria à
vida, em médio prazo. Por conseguinte, está previsto o colapso do Planeta em futuro próximo,
devido muito mais às pressões humanas sobre os ecossistemas, do que às forças cósmicas que
originaram a Terra e que, todavia, a elas pode sucumbir. Há que saber quais são os limites da
devastação planetária, sinalizados pelas fronteiras planetárias definidas pela capacidade de
regeneração do ar, das massas hídricas e dos solos entre outros componentes indispensáveis à
manutenção da vida (LYNAS, 2012).
As elevadas densidades demográficas surgem como agravante para a saúde do Planeta. Na
idade média a população humana mundial somava 100 milhões; já em 1750 havia 791 milhões;
alcançando 1 bilhão em 1802, 2 bilhões (1927), 3 bilhões (1961), 4 bilhões (1974), 5 bilhões
(1987), 6 bilhões (1999), 7 bilhões (2011). O crescimento geométrico da população humana aponta
para um efetivo de 8 bilhões em 2025, atingindo a cifra gigantesca de 10 bilhões em 2100. A
multiplicação populacional é calculada levando-se em consideração os mecanismos de controle
demográfico, como redução da natalidade, guerras, doenças, epidemias, desnutrição e contaminação
ambiental.
Na Assembléia da ONU para o Meio Ambiente, realizada em dezembro de 2017, em
Nairobi, Quênia, os países signatários assinaram um acordo para “o fim da poluição”, com o
objetivo de preservar a biodiversidade e melhorar a qualidade de vida de bilhões de seres humanos.
Os ministros do meio ambiente, presentes na Cúpula de Nairobi, emitiram uma declaração
garantindo que as nações honrariam esforços para prevenir, mitigar e gerir a poluição da terra, do
ar, da água doce e dos oceanos que prejudica a saúde da sociedade e dos ecossistemas. Todavia, não
é o que se observa...
Atualmente a poluição do ar compromete a saúde de 1,49 bilhão de pessoas e 480 mil
quilômetros das costas litorâneas estão contaminadas, sendo estimados 18,6 bilhões de dólares para
o custeio de pesquisas, desenvolvimento e programas inovadores para eliminar a poluição.
As perdas no bem estar provocadas pela poluição são estimadas em mais de 4,6 trilhões de
dólares ao ano, o equivalente a 6,2% da produção econômica global. Resta saber quais são os
limites da poluição e qual o espaço ainda disponível no Planeta para que a vida, em todas as suas
formas, siga o seu curso.
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AS TERRAS
Em texto profético publicado nos Estados Unidos da América, em 1962, Rachel Carson, no
livro Primavera Silenciosa, alertava quanto ao surgimento de cidades ambientalmente fantasmas,
sem flores, nem pássaros, tampouco insetos polinizadores. A esterilização ambiental fora atribuída
ao uso indiscriminado de herbicidas e pesticidas nos campos cultivados causando a contaminação
dos ares, das águas, dos solos e dos habitantes (CARSON, 2010). Passados sessenta anos desde a
publicação do livro de Carson, traduzido em várias línguas e impressos milhões de exemplares, a
contaminação ambiental causada pela aplicação de agrotóxicos em larga escala persiste sem
fronteiras. São vítimas tanto os trabalhadores rurais, como os funcionários das fábricas, as
comunidades campesinas e os consumidores que ingerem os alimentos envenenados.
Existem atualmente cerca de 20 grandes indústrias produtoras de agrotóxicos no mundo,
com um volume de vendas da ordem de 20 bilhões de dólares por ano e uma produção de 2,5
milhões de toneladas, sendo 39% de herbicidas, 33% de inseticidas, 22% de fungicidas e 6% de
outros defensivos químicos. As principais companhias que controlam o mercado são a Syngenta,
Bayer, Monsanto, BASF, Dow AgroSciences, Du Pont, MAI e Nufarm. Em 2016, a Bayer,
comprou a Monsanto por U$ 66 bilhões, tornando-se a maior empresa de pesticidas e sementes do
mundo (SINDAG, 2009).
Desde 2008, o Brasil ocupa a primeira colocação de maior consumidor de organoclorados
do mundo, alcançando a marca de 1 milhão de toneladas aplicadas nos campos, correspondendo a
uma média per capita anual de 5,2 kg, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Ao longo
desse tempo, alertas são divulgados sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde dos consumidores e
trabalhadores que manuseiam o veneno. Em abril de 2015, o INCA publicou um alerta sobre os
riscos dos agrotóxicos à saúde, em especial por sua relação com o desenvolvimento de câncer. O
documento afirma que
dentre os efeitos associados à exposição crônica a ingredientes ativos de agrotóxicos podem
ser citados, além do câncer, infertilidade, impotência, abortos, malformações fetais,
neurotoxicidade, desregulação hormonal e efeitos sobre o sistema imunológico. (INCA,
2015)

Com efeito, a cadeia de toxidez está presente na dieta alimentar dos consumidores
brasileiros, pois sessenta e quatro por cento dos alimentos no país estão contaminados (ANVISA,
2013). Dados colhidos pelo Greenpeace em 2017, revelam que 36% de alimentos comercializados
nas feiras livres de São Paulo e Brasília contêm resíduos de agrotóxicos proibidos ou acima do
limite de segurança. O levantamento fora realizado com alimentos comprados nas centrais de
abastecimento de São Paulo e Brasília, incluindo arroz branco, arroz integral, feijão preto, feijão
carioca, mamão formosa, tomate, couve, pimentão verde, laranja, banana nanica, banana prata e
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café. Como agravante, os agrotóxicos geram um passivo ambiental de larga escala. Os solos
tornam-se inférteis, pela contaminação e morte de microorganismos e insetos que aeram, revolvem
e incorporam matéria orgânica ao solo. As águas poluídas e contaminadas acentuam a incidência de
doenças endêmicas e epidêmicas, além de provocar males da pele, sanguíneos e digestivos.
Quando a cobertura vegetal original é removida, a biodiversidade é destruída e, junto com
ela, animais representativos da fauna local, como insetos, pássaros, aves, lagartos e mamíferos,
disseminadores de sementes e essenciais na produção rural. O que se percebe é um investimento
massivo no agronegócio no Brasil, ocasionando graves implicações na saúde da população. As
pessoas adoecem ao ingerir alimentos envenenados em razão do uso indiscriminado de agrotóxicos
no país, em detrimento da agricultura familiar e especialmente da produção agroecológica.
Atualmente o agronegócio (agricultura, pecuária, silvicultura e pesca) é responsável por fornecer
alimentos para mais de 2,6 bilhões de pessoas, ocupando cerca de 60% da superfície terrestre (FAO,
2012a). Mas, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO a agricultura familiar é o sistema de produção rural que garante a segurança alimentar da
população mundial e das futuras gerações (FAO, 2012b).
Ao considerar o agroecossistema como um ser vivo e complexo, a agricultura ecológica ou
biodinâmica é a opção mais adequada para a sustentabilidade do meio rural. Sistemas desenvolvidos
em base ecológica melhoram a fertilidade do solo e favorecem o aumento da biodiversidade,
proporcionando a ciclagem de nutrientes e o fluxo de energia de modo mais eficiente. Sistemas de
cultivos múltiplos oferecem aos produtores maior segurança pela diversificação da lavoura,
aumentando a produtividade e a eficiência do solo. Contudo, os incentivos à pequena produção rural
são insignificantes, quando comparados aos recursos vultosos destinados ao agronegócio.
Segundo o Ministério da Agricultura (2013) o agronegócio brasileiro é responsável por gerar 23%
do produto interno bruto (PIB), empregando 30 mil trabalhadores no país. Todavia, o número de postos de
trabalho ocupados é tímido, quando comparado ao volume de recursos destinado ao setor pelo Governo
Federal; há que considerar também os passíveis ambientais, como resultado da contaminação dos solos e
da população, cujos dados são excluídos da planilha contábil dos empresários rurais.
AS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
Embora os suprimentos de água na Terra sejam extraordinários, as maiores reservas hídricas
estão indisponíveis para o consumo, devido à salinidade, congelamento, inacessibilidade ou por
estarem poluídos e contaminados. Considerando-se a totalidade dos estoques hídricos do Planeta,
97,5% são salgados e apenas 2,5% contêm água doce.
Os oceanos recobrem 71% da superfície terrestre armazenando 96,5% da água; os lençóis
subterrâneos, salinos ou salobros, e os mares interiores reservam 1% da água global. Apenas 2,5%
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da água correspondem à água doce, cujo percentual de 70% está congelada em geleiras e nas calotas
polares; outros 30% jazem nas grandes profundidades no interior da Terra. Por fim, ínfimos 0,25%
restantes da água doce estão armazenados nos rios e lagos, e dela depende toda a vida planetária,
inclusive a humana.
Há ainda que mencionar o ar atmosférico e os rios voadores2, que contêm 0,4 da água doce.
No balanço hídrico planetário somente 1% da água está disponível para consumo humano, e destes
70% é utilizado na irrigação, 20% na indústria e 10% para abastecimento humano. Todavia, uma
boa parte da água destinada ao consumo humano está poluída ou contaminada. São raros os cursos
d’água, lagos e águas subterrâneas livres de poluição e contaminação. Mesmo a água mineral
envasada tem a pureza comprometida por coliformes fecais, organoclorados e microplásticos, entre
outros poluentes.
OS ARES
Em outubro de 2018 o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas - IPCC publicou
o Relatório Especial sobre os impactos do aquecimento global de 1,5 °C acima dos níveis préindustriais e das vias globais de emissão de gases estufa, no contexto do fortalecimento da resposta
global à ameaça da mudança climática, desenvolvimento sustentável e esforços para erradicar a
pobreza (IPCC, 2018).
Aprovado pelos governos de 195 países, Relatório do IPCC 2018 destaca as chances
reduzidas para deixar o perigoso caminho de aquecimento em que o mundo se encontra. Segundo o
Relatório, um cenário de 1,5 °C é mais seguro que 2 °C em termos de impactos climáticos. Por
outro lado, se a temperatura seguir subindo até 2 °C acima dos níveis pré-industriais as
consequências prometem ser ainda mais devastadoras, incluindo a perda de habitats naturais e de
espécies, a diminuição de calotas polares e o aumento do nível do mar - impactando a saúde
humana, os meios de subsistência e o crescimento econômico. O documento destaca que as
promessas existentes sob o Acordo de Paris3 não são suficientes para limitar o aquecimento a 2 °C,
tampouco a 1,5 °C. Sem cortes imediatos e profundos nas emissões de carbono, haverá impactos
mais severos nos ecossistemas, desde os recifes de corais ao gelo marinho do Ártico e mais vida
selvagem em risco. Doenças como diabetes tipo 2, por exemplo, apresentou aumento exponencial
associado à poluição atmosférica, especialmente aos elevados índices de CO² do ar. De acordo com
a pesquisa, 14% dos casos de hiperglicemia registrados no mundo em 2016, estão associados a
partículas poluentes na atmosfera.
2

Coluna de vapor d’água em suspensão, com cerca de 3 quilômetros de altura e milhares de km de extensão.
Assinado em 2015 por 195 países signatários, durante a 21ª Conferência das Partes, o Acordo de Paris tem como
objetivo fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas. Os países membros se comprometeram em
reduzir emissões de gases de efeito estufa, limitando o aumento da temperatura até 1,5 °C acima dos níveis préindustriais.
3
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No Brasil, a principal causa de emissões de gases de efeito estufa ainda é o desmatamento,
que voltou a crescer nos últimos anos, principalmente nos biomas Cerrado e Amazônia. Por isso, é
urgente a implantação da agricultura de baixo carbono e formas mais eficientes e limpas de energia,
em especial a solar descentralizada. As práticas ecologicamente corretas, que aliam o modelo
econômico, a menos emissão de carbono, devem ser incentivadas e intensificadas. Por mais
impactante que sejam os dados, o relatório do IPCC 2016 revela que é possível limitar o
aquecimento global em 1,5ºC nos próximos anos, a depender, apenas, que caso medidas imediatas
de controle ambiental sejam tomadas.
OS MARES
Os mares e oceanos cobrem cerca de 70% da superfície da Terra, abrangendo 361 milhões
de quilômetros quadrados, justificando o apelido de Planeta Água. Em escala micro, o corpo
humano possui 70% de água, e, tanto num como noutro, quando contaminada, essa substância
essencial à vida compromete a saúde do organismo e, em casos extremos, conduz à falência dos
órgãos.
De volta aos oceanos, o volume de resíduos sólidos e efluentes contaminados despejados
diariamente nos mares através de rios, córregos e canais ou mesmo diretamente na massa líquida
marítima está comprometendo a qualidade da água, reduzindo a produção de oxigênio e extinguindo
boa parte da biodiversidade. Em média, 8 milhões de toneladas de plásticos são lançados nos
oceanos todos os anos e 150 milhões de toneladas de látex vagam nos mares. Segundo a
Organização das Nações Unidas - ONU, o plástico representa 80% do lixo nos oceanos e causa
prejuízos no valor de US$ 8 bilhões nos ecossistemas marinhos. Nessa pisada, em 2050 a biomassa
dos oceanos será ultrapassada pela massa de plásticos e 99% das aves marinhas terão consumido
restos deste material.
O fato é que os resíduos sólidos estão em toda parte indistintamente, nas cidades, vilas,
campo, rios, lagos e mares. São muitos os indicadores do lixo demasiado encontrado nos confins
dos oceanos e nas ilhas mais remotas. Henderson, uma ilha desabitada do Pacífico Sul e parte do
arquipélago de Pitcairn, é o local com a maior densidade de lixo plástico do mundo. Nas praias
estão depositados 37,7 milhões de objetos e fragmentos plásticos, como escovas-de-dentes,
isqueiros e lâminas de barbear. Patrimônio da humanidade reconhecido pela Agência das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - Unesco, Henderson está situada a uma distância de 5,5
mil km da costa do Chile, localizada perto de um "ralo" chamado Giro do Pacífico Sul - o maior
sistema de correntes marítimas do globo. Ao integrar a rota das correntes marinhas, recebe o lixo
jogado de navios e proveniente da costa oeste da América do Sul.
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E POR FALAR EM PLÁSTICOS...
A superprodução de materiais plásticos à base de polímeros nos leva a crer que a reciclagem
e a conscientização são insuficientes para deter os níveis alarmantes de poluição e contaminação
ambiental. Uma alternativa para minimizar os impactos ambientais dos resíduos plásticos é a
produção de materiais alternativos biodegradáveis, ou seja, que sejam degradados por
microrganismos presentes no meio ambiente, convertendo-os em substâncias simples encontradas
na natureza.
Por princípio, a solução está na aplicação de leis severas proibindo a fabricação do plástico
poluidor e obrigando a substituição dos plásticos artificiais pela produção de produtos elaborados
com plástico biodegradável. Alguns países, como Chile, Inglaterra e Costa Rica já adotaram essas
medidas.
Sacolas de compras para supermercados, sacos de lixo, canetas, pratos, talheres, copos,
cobertura para fraldas, vasos de plantas, garrafas e frascos em PET, além de muitos outros tipos de
embalagens, podem ser produzidos a partir de aditivos inertes ou matérias primas de origem
vegetal. Dessa forma, são rapidamente absorvidos na natureza e servir de adubo e alimentação
animal, eliminando o descarte em aterros sanitários e reduzindo a poluição dos rios, lagos e
oceanos. Posteriormente à degradação, os pequenos fragmentos resultantes virão a ser mais
facilmente digeridos pelas bactérias e fungos existentes na natureza.
Uma vez quebradas as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio existentes no
plástico aditivado, estes átomos se ligarão aos átomos de oxigênio existentes na atmosfera,
resultando em dióxido de carbono e água. Uma alternativa encontrada consiste em adicionar amido
na produção de plásticos artificiais. Quando em contato com o meio ambiente, o amido é
degradado, liberando frações minúsculas de plástico, denominados microplásticos. São também
encontradas no mercado resinas de amido derivadas da mandioca, milho e batata, que resultam em
um plástico 100% orgânico. No período de até três meses esses produtos são transformados em
compostos orgânicos utilizados como húmus na adubação.
Um plástico biodegradável é o polietileno extraído do álcool etílico. O etanol submetido à
desidratação intramolecular produz o eteno que, por meio da sua polimerização, forma o polietileno.
Outra alternativa são o polímero poliuretano obtido a partir do óleo de mamona e o PHB
(polihidroxibutirato) elaborado a partir do bagaço da cana-de-açúcar. O PHB é produzido por meio
da ação de bactérias que se alimentam do bagaço da cana, usado na fabricação de vasos, colheres e
sacolas plásticas, entre outros.
No entanto, a produção de plásticos biodegradáveis se depara com os preços mais atraentes
dos polímeros artificiais. A redução da quantidade de plásticos artificiais depende a adoção de
medidas urgentes, tais como políticas públicas proibindo o uso demasiado de polímeros nos
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produtos e embalagens, e, fundamentalmente, mudança no hábito dos consumidores. Uma maior
conscientização da sociedade de consumo pode reduzir a utilização dos plásticos, forçando as
indústrias a produzir artigos biodegradáveis.
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RESUMO
O diâmetro do fuste das árvores é uma medida de grande importância silvicultural por permitir
múltiplos cálculos dendrométricos, entre estes o volume, portanto, o crescimento do diâmetro é
fundamental na determinação do crescimento volumétrico das árvores. O objetivo deste estudo é
avaliar por meio de cintas dendrométricas o crescimento de espécies madeireiras comerciais em
uma área manejada no estado do Acre. Por cinco anos, foram monitoradas 509 árvores distribuídas
em cinco classes diamétricas (DAP variando de 9,5 cm a 140,0 cm) e pertencentes a 27 espécies. O
crescimento individual diamétrico médio foi de 0,542 cm ano-1 e o volumétrico de 0,053 m3 ano-1.
Em geral, as correlações entre o crescimento diamétrico com o DAP e as condições ambientais
(ecológicas e fitossanitárias) das árvores foram muito baixas.
Palavras-chave: Cintas dendrométricas, crescimento de árvores, espécies madeireiras amazônicas.
ABSTRACT
The diameter of the trees is a measure of great silvicultural importance and allows multiple
dendrometric calculations, the volume between them, thus the growth of the diameter is essential in
determining the volumetric growth of trees. The objective of this study is to evaluate by
dendrometric bands the growth of commercials timber species in a managed area in the state of
Acre, Brazilian Amazon region. For five years were monitored 509 trees distributed in five diameter
classes (DBH ranging from 9.5 cm to 140.0 cm) and belonging to 27 species. The individual
average diameter growth was of 0.542 cm year-1 and the volumetric growth of 0.053 m3 year-1. In
general, the correlations between the diameter growth with the DBH and the environmental
conditions (ecological and phytosanitary) of trees were very low.
Keywords: Amazonian timber species, dendrometric bands, tree growth.

INTRODUÇÃO
O crescimento das árvores consiste no aumento das dimensões das suas partes (troncos,
galhos e raízes) em um determinado período de tempo, provocando mudanças quanto ao tamanho e
forma (HUSCH et al., 1982). Entre estas dimensões citam-se o diâmetro do tronco e da copa, a
altura, o volume, a biomassa e a área basal (FIGUEIREDO FILHO et al., 2003; PRODAN et al.,
1997). O crescimento é influenciado pelas características inerentes a cada espécie e a interação, de
forma isolada ou em conjunto, com fatores do ambiente como os climáticos, edáficos, topográficos,
competição com outras plantas, idade, estações do ano e condições microclimáticas (IMANÃ
ENCINAS et al., 2005; POORTER & BONGERS, 1993; ZANON & FINGER, 2010).
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O estudo do crescimento das árvores possibilita conhecer o potencial de produção de uma
determinada área, o que é essencial para o planejamento da produção de madeira e a tomada de
decisões sobre as demandas do mercado (COSTA et al., 2008; HOSOKAWA et al., 1998).
O diâmetro do fuste das árvores é uma medida básica de grande importância silvicultural
que permite múltiplos cálculos e estimativas dendrométricas, tais como o volume e a área basal. A
importância do diâmetro também se deve ao fato de ser uma medida de fácil obtenção e com
menores erros de medição (CAMPOS & LEITE, 2009; SOARES et al., 2006).
Para avaliar o crescimento diamétrico de árvores em florestas tropicais muitos métodos são
utilizados, citando-se: parcelas amostrais permanentes em inventários contínuos; análises dos anéis
de crescimento; datação por radiocarbono; densitometria por raios X; predições através de modelos
matemáticos de regressão; dendrômetros de alta precisão; e cintas, ou bandas, dendrométricas
(COSTA et al., 2008; HIGUCHI et al., 2003; MATTOS et al., 2010; SILVA et al., 2002).
O objetivo deste estudo é avaliar por meio de cintas dendrométricas o crescimento
diamétrico e volumétrico, bem como interações (correlações) com o DAP e os fatores ambientais,
de espécies madeireiras comerciais manejadas em uma área de floresta no estado do Acre.
METODOLOGIA
A área do estudo localiza-se no município de Senador Guiomard, estado do Acre, a cerca de
110 km da capital Rio Branco. Possui 430 hectares, se insere no Projeto de Colonização Pedro
Peixoto e é parte da reserva legal de pequenas propriedades de um projeto de pesquisa em manejo
florestal comunitário (ARAUJO & CORREIA, 2014). A área possui topografia plana; solos de
baixa fertilidade com alto teor de argila; hidrografia formada por pequenos igarapés semi-perenes;
clima do tipo Aw (Köppen), tipicamente tropical, bastante quente e úmido, composto de estações de
seca (maio a outubro) e de chuva (novembro a abril) bem definidas; temperatura média anual em
torno de 25ºC; precipitações anuais entre 1.800 a 2.200 mm; umidade relativa do ar elevada, acima
dos 80%, em média; cobertura florestal típica da floresta tropical primária densa semi-perenifólia de
terra firme amazônica (ACRE, 2006).
As etapas da implantação e monitoramento das cintas dendrométricas foram: 1.
Mapeamento: consistiu na prospecção da área do estudo para localizar e georreferenciar as árvores
com o uso de receptores GPS (modelos Garmin 60CSx e 76CSx); 2. Mensuração e caracterização
ambiental (ecológica e fitossanitária) das árvores: nesta etapa foi tomado o CAP (circunferência à
altura do peito, 1,30 m do solo), com uso de trena métrica comum; estimada a altura 4 comercial do
fuste; realizada caracterização e classificação quanto à: qualidade do fuste (aproveitamento total,
4

Em regra, as estimativas de altura do fuste comercial da árvore foram feitas apenas com a vista desguarnecida, sem auxílio de
instrumentos de medição, tendo como referenciais comparativos as árvores circunvizinhas.
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parcial e sem aproveitamento); posição sociológica (dominante, intermediária e suprimida);
condição de luminosidade (muita luz, moderada luz e pouca luz); presença de cipós no fuste e
galhos (alta, moderada, baixa e ausente); presença de plantas epífitas e parasitas no fuste e galhos
(alta, moderada, baixa e ausente); infestação de cupins no fuste e galhos (alta, moderada, baixa e
ausente); defeitos do fuste (sem defeitos e ao menos um defeito (partes ocas, podres, rachaduras,
galhos quebrados e tortuosidade)); estado fitossanitário geral da árvore (bom, regular e ruim); e
local sujeito a alagação (sim e não); 3. Instalação das cintas: consistiu na montagem, colocação e
posicionamento da cinta na altura do DAP (diâmetro à altura do peito, 1,30 m do solo). O material
da cinta foi o alumínio flexível com largura de 1,20 cm e espessura de 0,04 cm, contendo uma mola
helicoidal metálica de 5,0 cm de comprimento e diâmetro de 0,6 cm, com garras de fixação,
permitindo a distensão com o crescimento da árvore (Figura 1); 4. Medição das cintas: consistiu na
tomada da distância entre dois orifícios da cinta (pontos de medição), com periodicidade anual,
utilizando um paquímetro analógico de aço de 6" (Figura 1). A medida tomada refere-se ao CAP,
portanto, no cálculo do crescimento diamétrico faz-se a conversão para DAP.
Figura 1. Instalação da cinta dendrométrica (a); cinta dendrométrica instalada e ajustada no fuste
da árvore (b); detalhe mostrando os orifícios de medição das variações do crescimento (c); e
medição da distância entre os orifícios com paquímetro (d).

Fotos: próprio autor.
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Preliminarmente, foram selecionadas 31 espécies madeireiras de importância comercial:
amarelão (Aspidosperma vargasii A. DC.); angelim (Hymenolobium sp.); angelim-amargoso
(Vatairea sp.); angico (Parkia sp.); aroeira (Astronium lecointei Ducke); bálsamo (Myroxylon
balsamum (L.) Harms); breu-vermelho (Tetragastris altissima (Aubl.) Swart.); cambará (Erisma
uncinatum Warm.); catuaba (Qualea tesmannii Milldbr.); cedro (Cedrela odorata L.); cerejeira
(Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm.); cernambi-de-índio (Drypetes sp.); copaíba (Copaifera
multijuga Hayne); cumaru-cetim (Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.); cumaru-ferro (Dipteryx
odorata (Aubl.) Willd.); fava-orelinha (Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth.); imbirindiba
(Terminalia sp.); ipê-amarelo (Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose); jatobá (Hymenaea
courbaril L.); jequitibá (Cariniana sp.); jitó (Guarea pterorhachis Harms); jutaí (Hymenaea
oblongifolia Huber); maçaranduba (Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev); manitê (Brosimum
alicastrum Sw.); marupá (Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don.); pereiro (Aspidosperma macrocarpon
Mart.); roxinho (Peltogyne sp.); samaúma (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.); sucupira-amarela
(Vatairea sericea (Ducke) Ducke); tauari (Couratari macrosperma A.C. Sm.); e violeta
(Platymiscium trinitatis Benth.). A nominação das espécies foi com base no trabalho de Araujo &
Silva (2000), tendo sido os nomes científicos atualizados e aferidos em bases de dados disponíveis
na web: Lista de Espécies da Flora do Brasil, MOBOT (Missouri Botanical Garden) e NYBG (New
York Botanical Garden).
Como critérios de seleção das espécies foram utilizados, além da reconhecida qualidade da
madeira e o alto interesse comercial, a ocorrência significante na área do estudo e os quantitativos
volumétricos definidos em POA’s (Planos Operativos Anuais) do manejo comunitário do PC Pedro
Peixoto entre 1997 a 2006, em que foram manejados cerca de 150 hectares a uma intensidade
exploratória média efetiva de 5 m3 ha-1, em um ciclo de corte de 10 anos.
As árvores (unidades amostrais) foram tomadas aleatoriamente na área do estudo. Foi
estabelecida para cada espécie uma intensidade amostral de 46 árvores (12 para as três primeiras
classes e 05 para as duas ultimas) distribuídas em cinco classes de CAP a partir de 30,0 cm: I. 30 ≤
CAP ≤ 90 cm (9,5 ≤ DAP ≤ 28,7 cm); II. 91 ≤ CAP ≤ 150 cm (28,8 ≤ DAP ≤ 47,7); III. 151 ≤ CAP
≤ 210 cm (47,8 ≤ DAP ≤ 66,8 cm); IV. 211 ≤ CAP ≤ 270 cm (66,9 ≤ DAP ≤ 85,9 cm); e V. CAP >
270 cm (DAP > 85,9 cm).
O incremento diamétrico anual (IDA) foi calculado a cada duas avaliações, de maneira a
conter as informações sobre a diferença das distâncias entre os orifícios (pontos) de medição da
cinta dendrométrica e o período de tempo em que ocorreu esta diferença. É dado pela expressão (1):

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 32

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Dp n  Dp n 1
) 365
Int
IDA n 
π
(

(1)

Em que: IDAn = incremento diamétrico anual da enésima avaliação, em cm ano -1
Dpn = distância entre pontos de medição da cinta na enésima (n) avaliação, em cm
Dpn-1 = distância entre pontos de medição da cinta na avaliação anterior (n-1), em cm
Int = intervalo de tempo entre as medições "n" e "n-1", em dias, dado por (2):

Int  Dt n  Dt n1

(2)

Dtn = data de medição da enésima (n) avaliação da cinta
Dtn-1 = data de medição da avaliação anterior (n-1) da cinta
365 = número de dias do ano
π = 3,1416 (constante de conversão de CAP em DAP)

Foram realizadas para as espécies e ao conjunto das árvores, por meio de gráficos de
dispersão e regressão dos dados, análises das relações funcionais entre o incremento diamétrico
anual médio (IDAm) e o DAP médio (DAPm), utilizando o coeficiente de determinação (R2) para
aferição do grau de associação entre as variáveis. Para as variáveis da caracterização ambiental e o
IDAm, o grau de associação foi determinado pelo coeficiente de correlação linear de Pearson (α).
Nos procedimentos de cálculo de α foi fornecido um atributo numérico (em ordem crescente, ou
seja, das situações entendidas como menos favoráveis às mais favoráveis ao crescimento diamétrico
das árvores) aos dados nominais de cada característica ambiental de modo a formar um par com a
variável IDAm das unidades amostrais. Os gráficos de dispersão e análises de regressão dos dados
foram efetuados em Microsoft Excel 2010 e as análises das correlações α no programa SAS 9.2.
O volume das árvores (V) foi calculado com os dados do DAP e altura comercial do fuste
(H) obtidos na etapa de mensuração e caracterização ambiental. O V pode ser calculado
individualmente a cada árvore ou de modo conjunto às espécies ou grupo de árvores (nesses casos
foram utilizados os dados médios do DAP e H de cada conjunto). O V é dado pela expressão (3):

Vn =

DAPn 2 π
H n 0,874
40000

(3)

Em que: Vn = volume da enésima árvore (ou média do grupo de árvores), em m 3
DAPn = DAP da enésima árvore (ou média do grupo de árvores), em cm
π = 3,1416 (constante)
Hn = altura comercial do fuste da enésima árvore (ou média do grupo de árvores), em m
40000 = constante
0,874 = fator de forma (FIGUEIREDO et al., 2009)

O incremento volumétrico anual (IVA) foi calculado com base no IDA. Corresponde a
diferença dos volumes de duas avaliações seqüenciais, ou seja, dos volumes calculados entre uma
avaliação inicial (com o DAP e H obtidos na etapa de implantação das cintas dendrométricas) e
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outra do ano seguinte (com o DAP inicial, acrescido do IDA, e H inicial, sem considerar o
crescimento em altura do fuste5). O IVA é dado pela expressão (4):

IVAn = Vn -Vn-1

(4)

Em que: IVAn = incremento volumétrico anual da enésima avaliação, em m3 ano-1
Vn = volume da árvore (ou média do grupo de árvores) na enésima avaliação (n), em m 3
Vn-1 = volume da árvore (ou média do grupo de árvores) na avaliação anterior (n-1), em m3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo compreendeu seis avaliações, a primeira ao final de 2008 e a ultima nos meses de
maio e junho de 2014. Cabe destacar que a primeira avaliação foi desconsiderada por haver falhas
de medição, assim, o estudo possui cinco avaliações válidas. Em 2010 o número de cintas instaladas
alcançou 957, entretanto, houveram empecilhos imprevistos (citam-se o fim da parceria com alguns
proprietários e abertura de roçados onde haviam árvores com cintas) e a ultima avaliação totalizou
509 unidades amostrais efetivas (Figura 2).
Figura 2. Distribuição por classe diamétrica das unidades amostrais (árvores) monitoradas.

Classes diamétricas

I. 9,5 ≤ DAP ≤
28,7 cm

145

II. 28,8 ≤ DAP ≤
47,7 cm

156

III. 47,8 ≤ DAP
≤ 66,8 cm

125

IV. 66,9 ≤ DAP
≤ 85,9 cm

49

V. DAP > 85,9
cm

34

0

50
100
150
Número de árvores

200

Fonte: Araujo (2016).

As 509 unidades amostrais efetivas abrangeram 27 espécies, ficando, portanto, quatro
espécies (angelim, bálsamo, jatobá e sucupira-amarela) ausentes da seleção feita a priori. Os dados
dendrométricos médios das árvores por classe diamétrica foram os seguintes6: I. 9,5 ≤ DAP ≤ 28,7
5

Devido a dificuldade prática de medição e obtenção do dado, no cálculo do IVA proposto não é considerado o crescimento em
altura do fuste, muito embora este ocorra e possa ter efeito, mesmo que reduzido, no seu volume.
6
Os dados entre parênteses, na ordem de apresentação, referem-se a: DAP médio; número de dados gerador do DAP médio; desvio
padrão () do DAP médio; coeficiente de variação % (cv%) do DAP médio; H médio; número de dados gerador do H médio; desvio
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cm (19,2 cm; 145; 6,0; 31,3%; 10,0 m; 140; 4,4; 43,8%); II. 28,8 ≤ DAP ≤ 47,7 cm (38,4 cm; 156;
5,7; 14,8%; 16,9 m; 154; 6,3; 37,3%); III. 47,8 ≤ DAP ≤ 66,8 cm (55,7 cm; 125; 5,1; 9,1%; 19,1 m;
124; 7,9; 41,5%); IV. 66,9 ≤ DAP ≤ 85,9 cm (75,0 cm; 49; 5,7; 7,6%; 20,4 m; 48; 7,6; 37,3%); V.
DAP > 85,9 cm (99,6 cm; 34; 14,6; 14,7%; 18,7 m; 34; 6,5; 34,5%); Classes em conjunto (44,5 cm;
509; 23,2; 52,3%; 16,0 m; 500; 7,5; 47,0%).
As cinco avaliações válidas geraram quatro séries de IDAm, as quais apresentaram a média
geral de 0,542 cm ano-1. Na literatura constam dados bastante diversos quanto às taxas de
crescimento diamétrico de florestas naturais no Brasil e em outros países, os deste estudo estão
dentro dos padrões observados. Costa et al. (2008) encontrou na Floresta Nacional do Tapajós o
crescimento diamétrico médio variando na faixa de 0,350 a 0,550 cm ano-1. Silva et al. (2002)
encontrou em uma área não explorada próxima a Manaus-AM a média de 0,164 cm ano-1. Segundo
De Graaf (1986), a taxa média de crescimento diamétrico das árvores em uma floresta no Suriname
variou de 0,100 a 0,400 cm ano-1 e 0,600 a 1,000 cm ano-1, respectivamente em áreas exploradas
sem e com tratamentos silviculturais. Estudos de crescimento diamétrico após a colheita em
florestas da Costa Rica e na Guiana Francesa relatam taxas variando de 0,250 a 0,600 cm ano-1
(FINEGAN & CAMACHO, 1999; GOURLET-FLEURY et al., 2004).
Para as classes diamétricas, os IDAm (média das médias das séries) e a relação proporcional
(percentual) entre estes e as classes (DAP médio do centro das classes), além dos parâmetros
estatísticos simples, são mostrados na Tabela 1:
Tabela 1. Parâmetros do crescimento diamétrico das árvores monitoradas por classe diamétrica.
Classe diamétrica
I. 9,5 ≤ DAP ≤ 28,7 cm
II. 28,8 ≤ DAP ≤ 47,7 cm
III. 47,8 ≤ DAP ≤ 66,8 cm
IV. 66,9 ≤ DAP ≤ 85,9 cm
V. DAP > 85,9 cm
Total

n
145
156
125
49
34
509

IDAm
0,604
0,543
0,609
0,595
0,740
-


0,585
0,490
0,534
0,482
0,683
-

cv%
96,9
90,3
87,7
81,0
92,3

DAPc
19,1
38,3
57,3
76,4
95,5

P
3,16
1,42
1,06
0,78
0,77

-

Em que: n = número unidades amostrais (árvores) gerador dos dados; IDA m = incremento diamétrico anual médio, em
cm ano-1;  = desvio padrão do IDAm, em cm ano-1; cv% = coeficiente de variação percentual do IDAm, em %; DAPc =
DAP médio do centro de classe, em cm; P = relação proporcional entre o IDA m e DAPc, em %.

Fonte: Araujo (2016).

Os IDAm observados distribuídos por classes diamétricas revelaram não haver tendências
expressivas de aumento ou diminuição entre as classes, exceto para a maior que se apresentou
acima das demais. Isso indica pouca intensidade para as correlações entre o porte do indivíduo e o
padrão () do H médio; coeficiente de variação % (cv%) do H médio. Embora os dados de altura sejam estimativas com precisão
limitada (feitas sem o uso de instrumentos), entende-se que o grande número de observações lhes conferem robustez satisfatória.
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crescimento diamétrico. Contudo, quando se observa a relação proporcional (percentual) entre os
IDAm e as classes diamétricas (DAP do centro das classes) verifica-se um crescimento mais
acentuado e ascendente no sentido das maiores para as menores classes (Figura 3).
Figura 3. Dispersão dos dados e regressão ajustada entre o incremento diamétrico anual médio (IDA m)
e o DAP (a) e entre a proporção percentual do IDAm (P%) e o DAP (b), utilizando o DAP do centro
das classes diamétricas.
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(b)
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Fonte: Araujo (2016).

Os gráficos de dispersão dos dados médios e as análises de regressão (função linear)
comprovam que o grau de associação no primeiro caso (IDAm com o DAP do centro de classe) é
inferior e menos acentuado do que no segundo caso (proporção do IDAm com o DAP do centro de
classe), uma vez que os R2 foram, respectivamente, de 0,4918 e de 0,7356. Como em regressão
linear o R2 é o quadrado de α (SHIMAKURA, 2006), os valores de α serão, respectivamente ao
primeiro e ao segundo caso, de 0,7013 e de -0,8577 (negativo por ser descendente) e classificados
quanto à intensidade em "moderado positivo" e "forte negativo" (TOLEDO & OVALLE, 1995).
Os cálculos em separado por espécie possibilitaram o escalonamento destas quanto aos seus
IDAm (Tabela 2). Por sua vez, os dados de DAPm, altura média do fuste (Hm) e IDAm permitiram o
cálculo (expressão (3)) do volume individual inicial médio (V0m) e do volume individual final
médio (Vfm) (um ano após). A diferença entre o Vfm e o V0m, portanto, exprime o incremento
volumétrico anual médio (IVAm) das espécies. Observa-se que o escalonamento do IDAm não
guarda similaridade alguma com o do IVAm, o que se deve às diferentes médias dendrométricas.
Tabela 2. Parâmetros dendrométricos e do crescimento diamétrico e volumétrico das espécies monitoradas,
escalonadas em ordem decrescente ao crescimento diamétrico.
N

Espécie

n

DAPm

Hm

IDAm



cv%

V0m

Vfm

IVAm

1.

Marupá

9

29,8

17,7

1,562

0,341

21,8

1,078

1,194

0,116

2.

Roxinho

4

30,5

14,5

1,421

0,445

31,4

0,927

1,015

0,088

3.

Jequitibá

7

60,7

17,3

1,283

0,370

28,9

4,368

4,554

0,187

4.

Fava-orelinha

10

68,7

18,9

1,022

0,309

30,2

6,123

6,307

0,184

5.

Angico

28

41,1

12,1

1,013

0,260

25,7

1,409

1,479

0,070

6.

Samaúma

32

50,5

15,1

0,735

0,156

21,2

2,644

2,722

0,078

7.

Cumaru-cetim

33

47,0

18,3

0,696

0,347

49,9

2,774

2,857

0,083
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8.

Copaíba

31

49,5

12,0

0,672

0,062

9,2

2,012

2,067

0,055

9.

Cedro

15

28,3

10,6

0,657

0,236

35,9

0,585

0,612

0,028

10.

Angelim-amargoso

15

42,1

17,4

0,616

0,311

50,5

2,122

2,184

0,063

11.

Cambará

5

70,2

26,8

0,612

0,380

62,2

9,071

9,230

0,159

12.

Jutaí

25

51,5

20,5

0,554

0,039

7,0

3,730

3,810

0,081

13.

Cerejeira

20

31,3

14,7

0,533

0,016

3,0

0,990

1,024

0,034

14.

Pereiro

5

54,9

17,6

0,459

0,190

41,3

3,643

3,705

0,061

15.

Amarelão

16

43,8

22,8

0,434

0,055

12,8

3,000

3,060

0,060

16.

Ipê-amarelo

29

44,3

19,0

0,421

0,134

31,7

2,561

2,610

0,049

17.

Tauari

25

48,0

22,7

0,408

0,134

32,9

3,592

3,653

0,061

18.

Violeta

14

41,4

17,1

0,406

0,140

34,5

2,007

2,047

0,040

19.

Catuaba

23

45,2

17,6

0,405

0,114

28,0

2,462

2,506

0,044

20.

Cumaru-ferro

12

42,0

13,5

0,400

0,070

17,6

1,641

1,672

0,031

21.

Aroeira

19

50,6

26,4

0,390

0,096

24,6

4,627

4,698

0,072

22.

Maçaranduba

18

35,8

12,2

0,372

0,053

14,3

1,072

1,095

0,023

23.

Manitê

19

27,9

13,1

0,344

0,163

47,4

0,695

0,712

0,017

24.

Breu-vermelho

30

43,1

8,0

0,311

0,093

29,9

1,020

1,035

0,015

25.

Cernambi-de-índio

17

40,0

16,9

0,265

0,061

23,2

1,865

1,889

0,025

26.

Imbirindiba

17

47,9

15,8

0,249

0,081

32,6

2,492

2,518

0,026

27.

Jitó

31

48,0

11,7

0,245

0,063

25,8

1,843

1,862

0,019

509

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

Em que: N = posição hierárquica da espécie quanto ao incremento diamétrico; n = número de unidades amostrais
(árvores) gerador dos dados; DAP m = DAP individual médio, em cm; H m = altura individual média do fuste, em m;
IDAm = incremento diamétrico anual médio, em cm ano -1;  = desvio padrão do IDAm, em cm ano-1; cv% = coeficiente
de variação percentual do IDAm, em %; V0m = volume individual inicial médio com base no DAP m e Hm, em m3; Vfm =
volume individual final médio com base no DAP m + IDAm e Hm, em m3; IVAm = incremento volumétrico individual
anual médio, em m3 ano-1; DAPm e Hm são os iniciais com base no DAP e altura do fuste tomados no momento da
caracterização das árvores; IDAm é referente à média das médias das séries de avaliações das espécies; ressalva-se que
algumas espécies apresentaram um baixo n (p.ex.: cambará, pereiro e roxinho), o que afeta a representatividade dos seus
dados; o cálculo do Vfm não considerou o crescimento em altura do fuste.

Fonte: Araujo (2016).

As relações funcionais entre o IDAm (média das séries de incremento) e o DAPm, para as
árvores agrupadas por espécies, revelaram um baixo o R2, portanto, um baixo grau de associação
entre as variáveis. Quando analisadas individualmente (por árvore), as relações do IDAm com o
DAP apresentaram um R2 ainda menor (quase nulo). Deste modo, os baixos R2 encontrados (ambos
por função quadrática) confirmam que o crescimento diamétrico das árvores de maiores diâmetros
não apresenta diferenças expressivas com as de menores diâmetros7 (Figura 4).

7

O crescimento diamétrico aqui referido é o absoluto (em cm ano -1), entretanto, diferente disso, conforme a Figura 3, o crescimento
diamétrico proporcional ao diâmetro das árvores (em %) é menor nas de maiores diâmetros do que nas de menores diâmetros.
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Figura 4. Dispersão dos dados e regressão ajustada entre o incremento diamétrico anual médio
(IDAm) e o DAP médio (DAPm) por espécie (a) e entre o IDAm e o DAP individuais do conjunto
das árvores do estudo (b).
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Fonte: Araujo (2016).

De modo análogo, as relações funcionais entre os dados individuais do IDAm e do DAPm de
cada espécie, mostraram, em geral, que são fracos os níveis de associação destas variáveis. Por
meio de regressão linear simples, a maioria das espécies apresentou um baixo R 2 (os dados entre
parênteses referem-se ao R2 e respectivo número de pares de dados gerador): amarelão (0,0004; 15),
angelim-amargoso (0,3200; 15), angico (0,0965; 27), aroeira (0,0722; 12), breu-vermelho (0,0495;
29), cambará (0,4284; 5), catuaba (0,0002; 23), cedro (0,1383; 15), cerejeira (0,3321; 19),
cernambi-de-índio (0,3511; 17), copaíba (0,0355; 30), cumaru-cetim (0,0287; 31), cumaru-ferro
(0,0290; 12), fava-orelinha (0,3773; 10), imbirindiba (0,2925; 17), ipê-amarelo (0,0021; 29),
jequitibá (0,7421; 7), jitó (0,0182; 29), jutaí (0,0045; 25), maçaranduba (0,3575; 18), manitê
(0,1247; 12), marupá (0,4855; 7), pereiro (0,7803; 5), roxinho (0,5485; 4), samaúma (0,3477; 32),
tauari (0,0378; 25) e violeta (0,1021; 14).
Os resultados da caracterização das árvores em campo foram (os dados entre parênteses
referem-se ao número de árvores e % em relação ao total de árvores): 1. Qualidade do fuste:
aproveitamento total (418; 86,2%), parcial (62; 12,8%), sem aproveitamento (5; 1,0%); 2. Posição
sociológica: dominante (122; 25,1%), intermediária (263; 54,1%) e suprimida (101; 20,8%); 3.
Condição de luminosidade: muita luz (131; 27,0%), moderada luz (252; 51,9%) e pouca luz (103;
21,2%); 4. Presença de cipós: alta (6; 1,2%), moderada (59; 12,1%), baixa (90; 18,5%) e ausente
(331; 68,1%); 5. Presença de plantas epífitas e parasitas: alta (1; 0,2%), moderada (21; 4,3%), baixa
(66; 13,6%) e ausente (398; 81,9%); 6. Infestação de cupins: alta (1; 0,2%), moderada (17; 3,5%),
baixa (38; 7,8%) e ausente (430; 88,5%); 7. Defeitos do fuste: sem defeitos (421; 86,6%) e ao
menos um defeito (65; 13,4%); 8. Estado fitossanitário geral: bom (443; 91,2%), regular (42; 8,6%)
e ruim (1; 0,2%); e 9. Local sujeito a alagação: sim (15; 3,1%) e não (471; 96,9%).
Os α entre as características ambientais (incluindo o DAP) e o IDAm revelaram, em geral,
relações funcionais muito baixas (Tabela 3).
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Tabela 3. Correlação linear entre as características ambientais das unidades amostrais do estudo
e o incremento diamétrico anual médio (IDA m).
α

np

F0

Condição de luminosidade

0,2206

482

**

Posição sociológica

0,2025

482

**

Presença de plantas epífitas e parasitas

0,1470

482

**

Infestação de cupins

0,1115

482

*

Qualidade do fuste

0,0787

481

ns

Estado fitossanitário geral da árvore

0,0547

482

ns

Presença de cipós

0,0206

482

ns

DAP

-0,0002

484

ns

Defeitos do fuste

-0,0636

482

ns

Local sujeito a alagação

-0,1638

482

**

Característica da árvore

Em que: α = coeficiente de correlação linear; np = número de pares de dados gerador do α; F0 = nível de significância
estatística pelo teste F; ns = α não significativo (p > 0,05 de H0); * = α significativo ao nível de 5% de probabilidade (p
< 0,05 de H0); ** = α significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01 de H0); o IDAm é referente à média das
médias individuais das séries de avaliações das unidades amostrais.

Fonte: Araujo (2016).

CONCLUSÕES
As baixas relações funcionais (α e R2) entre o DAP (individualmente e em grupos) e as
características ambientais das árvores com o IDAm demonstram ausência de padrões que
correlacionem estas variáveis com o crescimento das árvores. Entretanto, quando as árvores foram
observadas agrupadas por espécie as diferenças comparativas se evidenciaram, indicando haver
padrões de crescimento distintos.
Ainda que realizado em áreas restritas ao estado do Acre e para um número mediano de
espécies quando comparado ao potencial de espécies manejáveis da região, entende-se que os
resultados deste estudo se constituem em bons indicativos para a Amazônia visto que esta, embora
de enorme extensão territorial, é considerada um bioma único, relativamente homogêneo quanto ao
clima, hidrografia, topografia, tipos edáficos, etc. e, especialmente, quanto ao ecossistema florestal.
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FATORES AMBIENTAIS E SUAS RELAÇÕES COM A OCORRÊNCIA DE
CIANOBATÉRIAS EM RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO PARAIBANO8

Iara Bezerra de OLIVEIRA
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais – UFCG
iara_bio@yahoo.com.br

RESUMO
A principal causa da perda da qualidade da água dos reservatórios nordestinos está relacionada à
eutrofização, processo de enriquecimento do corpo aquático por nutrientes, principalmente fósforo e
nitrogênio, tal processo pode causar grandes alterações na estrutura das comunidades, podendo
favorecer o florescimento de cianobactérias, potencialmente produtoras de toxinas, algumas vezes
letais à biota. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é explicar as relações dos fatores abióticos
com a densidade e dominância de cianobactérias nos reservatórios de Camalaú (município de
Camalaú), Poções (Monteiro) e Cordeiro (Congo), utilizados para o abastecimento na região do
semiárido paraibano. O estudo foi realizado em reservatórios em cascata. Foram realizadas coletas
em seis diferentes meses entre os anos de 2008 e 2009, as amostras foram coletadas em quatro
profundidades da zona limnética, sendo analisadas variáveis físicas, químicas e biológicas da água.
Os resultados mostraram que além do nitrogênio total disponível nos corpos aquáticos vários outros
fatores abióticos, correlacionam-se positivamente com a densidade total de cianobactérias presente
nestes reservatórios. Tal resultado demonstra que as alterações dos fatores abióticos e consequente
alterações na qualidade da água dos ecossistemas aquáticos do trópico semiárido paraibano
possuem efeitos significativos sobre a dominância e densidade de cianobactérias, estes organismos
por serem produtores de toxinas podem afetar o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, além de
causar transtornos a saúde de humanos e demais animais.
Palavras-chave: Cianotoxinas. Fatores abióticos. Dominância. Densidade.
ABSTRACT
The main cause of the loss of water in the reservoirs is related to eutrophication, to the process of
enrichment of the aquarium by nutrients, especially phosphorus and nitrogen, that can cause great
changes in the structure of the communities, being able to favor the flowering of cyanobacteria,
potential toxin producers , sometimes lethal to the biota. Thus, the present study is being explained
as indicators of the abiotic factors with a density and dominance of cyanobacteria in the reservoirs
of Camalau, in the municipality of Poção (Monteiro) and Cordeiro (Congo), used for the
maintenance of the semi-arid region. paraibano The assay was performed in cascade reservoirs. The
series were analyzed in six levels of months of 2008 and 2009, being analyzed in several layers of
the limnetic area, being analyzed physical, chemical and chemical variables of the water. The
results were furthermore, the total number of nitrogen and other factors were abiotic, correlating
positively with a total density of cyanobacteria present in these reservoirs. As a result, as the
changing factors and the consequences on water quality and aquatic ecosystems of the semi-arid
Paraíba, the thermal effect on the dominance and density of bacteria, these organisms being toxinproducing can affect the functioning of ecosystems aquatic diseases, as well as the health disorders
of humans and other animals.
Keywords: Cyanotoxins. Abiotic factors. Dominance. Density
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INTRODUÇÃO
Dentre os principais problemas decorrentes do mau uso da água que afetam os corpos
hídricos, está a eutrofização, ocasionada pelo aumento do nitrogênio e fósforo no ambiente aquático
(Silva, 2013). O processo de eutrofização interfere nas características físicas e químicas da água e,
consequentemente, ocorrem profundas modificações qualitativas e quantitativas nas comunidades
aquáticas, devido a sobrecarga de nutrientes levando à deterioração de muitos ecossistemas
aquáticos (Carpenter, 2008) assim diversos problemas são induzidos, tais como a proliferação de
algas tóxicas, conhecidas como cianobactérias.
Cianobactérias são microrganismos procariontes e fotossintéticos presentes nos mais
diversos ambientes terrestres. Estes representantes planctônicos são de especial interesse, pois como
resultado do sucesso ecológico e estratégias competitivas estão entre os organismos pioneiros da
vida terrestre e presentes até os dias atuais, produzindo uma gama de metabólitos secundários que
cada vez mais despertam o interesse científico. As cianotoxinas são alguns dos metabólitos
secundários produzidos pelas cianobactérias e compõem várias classes, com diferentes mecanismos
de ação e características próprias, podem ser hepatotóxicas, neurotóxicas, citotóxicas e
dermatotóxicas. O crescimento acelerado das cianobactérias e a formação de florações (ou blooms)
acarretam um potencial aumento da concentração de toxinas na água, o que representa um sério
risco a saúde pública. (Mcelhiney; Lawton, 2005).
Diversos estudos que buscam respostas sobre o comportamento das cianobactérias e os
gatilhos que levam à formação das florações já foram realizados em todo o mundo. Segundo Jardim
et al. (2008), um maior tempo de residência da água, longos períodos de seca combinados a dias
ensolarados, e abundância de nutrientes são fatores que podem levar às florações de cianobactérias.
Sperling e Jardim (2009) ressaltaram que as condições climatológicas tem um papel
fundamental nas florações de cianobactéria na água do rio das Velhas e em outros ecossistemas
aquáticos tropicais. De acordo com Paerl e Huisman, (2008) a alta carga de nutrientes, aumento da
temperatura, estratificação térmica e alto tempo de residência favoreceram sua dominância de
cianobactérias nos ecossistemas aquáticos. Burford et al. (2007) afirmaram ainda que a cobertura
vegetal na bacia hidrográfica, além das concentrações de fósforo total e nitrogênio total, estão
diretamente correlacionadas à concentração de algas.
Diversos fatores como urbanização, agricultura e desenvolvimento industrial têm
incrementado as concentrações de nitrogênio e fósforo nos corpos d’água, de modo que a
quantidade, a proporção e a composição química das fontes de tais nutrientes podem influenciar a
magnitude, a duração e a composição das florações (Paerl 2008). Segundo este mesmo autor, a
entrada de nutrientes pode interagir sinérgica ou antagonicamente com outros fatores como
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sedimentação, descarga de água e estabilidade da coluna d’água, determinando várias características
das florações formadas por cianobactérias.
O conhecimento dos padrões de variação temporal das concentrações ambientais de
nutrientes constitui uma ferramenta importante para a compreensão da dinâmica ecológica de um
sistema aquático e, mais especificamente, de suas interações bióticas (Calijure et al. 1999).
Estudos realizados em campo sugerem que fatores como alta temperatura da água superficial
(Souza; Carvalho; Truzzi, 1998; Bouvy et al., 1999; 2000; Mcgregor; Fabbro, 2000; Tucci;
Sant’anna, 2003), turbidez (Tucci; Sant’anna, 2003), baixos valores de transparência da água
(Tucci; Sant’anna, 2003), alto pH entre 7,8 e 8,5 (Branco; Senna, 1994; Bouvy et al., 1999; 2000),
baixo oxigênio dissolvido (Souza; Carvalho; Truzzi, 1998; Tucci; Sant’anna, 2003), grande
disponibilidade de nitrogênio na forma de íon amônio (Branco; Senna, 1994; 1996; Tucci;
Sant’anna, 2003), e razão N:P (Bouvy et al., 1999) estão diretamente relacionados a dominância de
cianobactérias.
Os fatores que determinam o crescimento e dominância das cianobactérias em corpos
aquáticos ainda não estão bem esclarecidos. Desse modo, é de suma importância a busca da
compreensão dos mecanismos de crescimentos desses organismos. Assim como, torna-se necessário
o monitoramento e a previsão de florações de cianobactérias tóxicas e suas relações com os fatores
abióticos nos reservatórios de água para abastecimento público, com a finalidade de identificar os
sérios riscos potenciais. Portanto, a presente proposta pretende compreender as relações entre os
fatores físicos e químicos e a comunidade de cianobactérias em reservatórios de abastecimento
público da região semiárida.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de estudo
O presente estudo foi realizado nos reservatórios de Cordeiro, pertencente ao município do
Congo (7°47’38.00” S 36°40’14.04” W), com capacidade de acumulação de 69.965.945 m 3,
Camalaú, pertencente ao município de Camalaú (7°53’33.94” S 36°50’39.16” W), com 48.107.240
m3, e Poções, pertencente a Monteiro (7°53'38"S e 37°0'30"W), com 29.861.562 m3, todos os três
reservatórios localizados na região semiárida do estado da Paraíba, integrando a Bacia do Rio alto
Paraíba (área de 20.071,83 km2) (Figura 1). A estação seca da região compreende de 9 a 10 meses e
precipitações médias de 400 mm. A temperatura varia de 18 a 22º C, entre os meses de julho a
agosto e de 28 a 31º C de novembro à dezembro. A umidade relativa do ar tem uma média de 60% a
75% mensal, com valores máximos durante o mês de junho e mínimos no mês de dezembro.
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Figura 1: Mapa demonstrativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba.

Fonte: AESA (2018).

Amostragem
As amostras foram coletadas nos meses de agosto e outubro de 2008 e janeiro, março, maio
e julho de 2009. As amostras foram coletadas em quatro profundidades, de acordo com a
porcentagem de penetração de luz, (100%, 50%, 1% e região mais profunda.). As coletas de água
foram realizadas com garrafa de Van Dorn. A transparência da água foi medida com o disco de
Secchi (Esteves, 1998). Em campo verificou-se a temperatura com o Termistor FAC, o pH, com o
potenciômetro Hanna. Após a coleta o material foi armazenado em garrafa de polietileno e
transportado a laboratório, para realização de análises abióticas e bióticas. Ao chegar do campo, as
amostras de água foram filtradas em filtros Whatman GF/C para análise de nutrientes dissolvidos
(fósforo solúvel reativo – SRP, fósforo total-PT, íon amônio – N-NH4, nitrato N-NO3 e nitrito – NNO2, Nitrogênio total-NT e Sílica Reativa, que foram analisados conforme APHA (1992)). Foi
realizado também análise de oxigênio dissolvido. Para analise de clorofila as amostras foram
filtradas e em filtros de whatman GF/C, extraída em acetona 90% e determinada de acordo com
Lorenzen (1967).
Estatística
Após realização de uma análise descritiva, as diferenças no padrão de distribuição foram
realizadas através de ANOVA (analise of variance) e foi utilizado o teste de Tukey, para testar as
diferenças significativas dos reservatórios. Os dados foram transformados para logaritmos a fim de
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obter maior homogeneidade na análise. Por fim foi utilizado o coeficiente de correlação de
Spearman, utilizado para correlacionar os dados de fatores abióticos com a comunidade
fitoplanctônica. As análises foram realizadas no programa STATISTICA 7.0.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A temperatura superficial da água dos reservatórios estudados apresentaram médias de
27,1°C (Cordeiro) 26,7 °C (Camalaú) e 25,9°C (Poções) (Tabela 1). De modo geral, as médias de
temperaturas dos reservatórios estudados não tiveram grande variação entre elas, no entanto,
elevadas temperaturas foram evidenciadas durante todo o período de estudo nos três reservatórios.
Tal dado pode ser explicado pelo fato de estarem localizados na mesma região, possuindo as
mesmas características sendo, portanto, influenciados pelos mesmos fatores climáticos.
A temperatura é um fator importante, para o aumento da densidade fitoplanctônica, uma vez
que o aumento da temperatura possibilita uma maior evaporação e como consequência um aumento
da concentração de nutrientes, fatores importantes para o desenvolvimento de organismos
fitoplanctônicos, especialmente o grupo das cianobactérias. Em função da temperatura, populações
podem persistir em altas densidades durante todo o ano em ecossistemas aquáticos com
temperaturas constantemente altas, como os localizados em regiões tropicais (Komárková;
Laudares-silva; Senna, 1999; Bouvy et al., 1999; Mcgregor; Fabbro, 2000).
Tabela 1: Valores das médias das variáveis ambientais dos reservatórios de Cordeiro, Camalaú e
Poções. Dados: T (temperatura - ºC), Secchi (transparência – m), pH (potencial hidrogeniônico),
CE (condutividade elétrica -µs/cm), Alcalinidade e OD (oxigênio dissolvido), NO3 (nitrato),
NO2 (nitrito), NH4 (amônia), ND (nitrogênio dissolvido), NT (nitrogênio total), PO4
(ortofosfato), PT(fósforo total) com valores em μg. L-1. Clorofila, BAC (Bacillariophyceae),
CHL (Chlorophyceae), CYA (Cyanophyceae) e OUT (Euglenophyceae, Zygnemaphyceae e
Oedogoniaceae), Dtotal (densidade total).
CORDEIRO

CAMALAÚ

POÇÕES

Média

Média

Média

Alcalinidade

27,0

28,5

32,8

CE (µs/cm)

598,4

386,7

526,6

7,7

2,1

1,9

ND (μg. L )

187,6

223,5

172,4

NH4(μg. L-)

28,8

26,8

24,5

-

9,6

7,4

9,1

-

149,2

189,3

138,8

3598,3

1614,7

2097,9

OD (μg. L )

6,2

5,6

4,6

pH

8,0

7,5

7,9

35,7

29,1

65,9

PT(μg. L )

189,3

125,2

224,8

Secchi (m)

1,3

1,7

1,3

Variavéis

Clorofila
-

NO2(μg. L )
NO3(μg. L )
-

NT(μg. L )
-

-

PO4(μg. L )
-
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Síl (μg. L-)

4,4

2,7

3,9

T (ºC)

27,1

26,7

25,9

BAC

1525,3

140,5

186,9

CHL

741,5

180,1

61,6

CYA

1488,1

408,7

95,1

OUT

19,4

23,5

2,6

3774,3

752,9

346,1

D. total

Fonte: OLIVEIRA (2018)

Os valores de transparência foram relativamente baixos para Cordeiro, Camalaú e Poções
(1,3; 1,7 e 1,3m, respectivamente), demonstrando baixa profundidade de penetração de luz. A
transparência da água é um fator importante para a determinação da presença das cianobactérias,
uma vez que o aumento da turbidez da água impossibilita aos demais grupos fitoplanctônicos à
realização de fotossíntese, devido à baixa penetração de luz na coluna de água, e, no entanto, as
cianobactérias conseguem sobre sair em ambiente com pouca luz, devido a presença de estruturas
conhecidas como aerótopos, estrutura que permite flutuação na coluna de água, isso sugere que as
cianobactérias têm vantagens competitivas em baixas intensidades luminosas. Zevenboom e Mur
(1980) e Smith (1986) em seus trabalhos associam a dominância de cianobactérias à baixa
disponibilidade luminosa.
A média de pH dos reservatórios variaram de 7,5 à 8,0, apresentando valores favoráveis para
o surgimento de comunidadade de cianobactérias, de acordo com estudos realizados. Bouvy et al.
(2000) onde relata dominância de cianobactérias em lagos com alto pH, entre 7,8 e 8,5.
O reservatório Poções apresentou águas levemente alcalinas, Camalaú ácidas a neutras e
Cordeiro alcalinas. Elevados valores de alcalinidade e condutividade elétrica foram registrados nos
três reservatórios. Flutuações nos valores dessas variáveis correspondem a mudanças no nível da
água dos reservatórios com maiores condutividades e alcalinidade no período de baixas
precipitações e menores no período de alta precipitação.
As concentrações de fósforo total foram semelhante entre os reservatórios Poções e
Cordeiro, com concentrações médias de 224,7 e 189,3 μgL-1 respectivamente. O reservatório de
camalaú apresentou as menores concentrações dessa variável, 125,2 μgL-1 . As médias de
ortofosfato foram semelhantes para os reservatórios de Camalaú e Cordeiro e distintas do
reservatório de Poções que apresentou maiores valores dessa variável. O reservatório de Poções
diferiu significativamente de Cordeiro e Camalaú, no que diz respeito ao PO4.
No que diz respeito às densidades dos grupos das Bacillariophyceae e Cyanophyceae, o
reservatório de Cordeiro diferiu significativamente de Camalaú e Poções, e também em relação a
densidade total (D. total) do fitoplâncton.
Os resultados observadas revelam que as concentrações de nitrogênio total foram
semelhantes para os reservatórios de Poções e Camalaú, e diferem do reservatório de Cordeiro. O
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nitrogênio orgânico em detrimento com o inorgânico correspondeu à principal composição de
nitrogênio total nos três reservatórios. O nitrato foi a forma inorgânica predominante. Os
reservatórios de Poções e Camalaú apresentaram menores concentrações médias de nitrogênio total,
2.097,0 e 1.614,6 μgL-1 respectivamente. As concentrações de amônio, nitrito e nitrato não
apresentaram mudanças significativas entre os três reservatórios.
Para os demais grupos de fitoplancton (Eugenophyceae, Zygnemaphyceae e Oedogonyacea),
representados por OUT, o reservatório de Poções difere significativamente de Camalaú e Cordeiro.
Os valores de densidade de cianobactéria (D.cya) correlacionam negativamente com o Secchi e
positivamente com o OD e o NT. A porcentagem decianobactérias correlaciona negativamente com
o Secchi e positivamente com o pH, com o NT e a densidade de cianobactéria.
Com bases nas análises de dados de correlação (Tabela 2) é possível observar que houve
uma forte correlação negativa (r=-0,82) entre a transparência da água e a densidade de
cianobactérias, ou seja, conforme diminui o penetração de luz aumenta o surgimento de espécies de
cianobactérias, tal fator se deve devido ao fato de as cianobactérias apresentarem uma maior
vantagem competitiva em baixas intensidades luminosas. Uma vez que mesmo em baixas taxas de
luminosidade esses organismos conseguem obter sucesso reprodutivo.
Tabela 2: Coeficientes de Correlação entre as densidades de cianobacérias, a densidade total e as
variáveis limnológicas nos reservatórios de Poções, Camalaú e Cordeiro.
Secchi

pH

CE

-

0,61

Alc

-

OD
Ntotal
Sílica

OD

NO3

NO2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,57

-

-

-

-

-

-

-

-0,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,73
-

0,78
-

0,62
-

-

0,99
-

0,51

-0,48

-

-

-

-

0,50

-

-

-

-

0,62

0,53

-

-

D. CYA

-0,82

-

-

0,48

-

-

0,57

-

-

-

D. total

-0,57

-

-

-

-

-

-

-

0,50

0,80

% CYA

-0,64

0,54

-

-

-

0,70

PT

CE

NT

0,67
Fonte: OLIVEIRA (2018)

PO4

Clor

D. CYA

É possível observar que o nitrogênio total se correlacionou positivamente (r=0,67) com a
porcentagem de cianobactérias, assim também com a densidade (r=0,57). Alguns estudos têm
mostrado que, embora o fósforo seja importante para o aumento da biomassa de fitoplâncton num
ecossistema aquático, o aumento de nitrogênio parece ter uma forte correlação com o aparecimento
de cianobactérias, principalmente espécies potencialmente tóxicas (Lee et al., 2000; Giani et al.,
2005; Rolland et al., 2005).
Os valores de pH podem ser correlacionados positivamente com os valores de porcentagem
de cianobactérias (% CYA) (r=0,54). É visto em literatura que, as cianobactérias podem competir
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com os demais grupos de algas em águas com altos valores de pH, isso pode responder suas altas
densidades em reservatórios alcalinos.
Durante todo o período de estudo foi observado no reservatório, altos valores de densidade
de cianobactérias com valores máximos durante o mês de janeiro de 2009 (Figura 2). Dos três
reservatórios em estudo o açude de Cordeiro foi o que apresentou maiores densidade de
cianobactérias, alcançando valores próximos de 4000 org./mL. A dominância de Cyanophyceae,
ocorrida principalmente no mês de janeiro de 2009, foi substituída por outra classe de organismos
fitoplactônicos, onde ambas apresentaram-se durante o mês de março de 2009 em baixa densidade e
logo em seguida na próxima coleta, durante o mês de julho de 2009, foi visto a substiuição de
dominância de Cyanophyceae por Bacillariophyceae.
Figura 2: Distribuição da densidade (org./mL) fitoplanctônica nos reservatórios de Cordeiro,
Camalaú e Poções, BAC (Bacillariophyceae), CHL (Chlorophyceae), CYA (Cyanophyceae) e OUT
(Euglenophyceae, Zygnemaphyceae e Oedogoniaceae).
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Fonte: OLIVEIRA (2018)

Para o reservatório de Camalaú, observaram-se valores significativos na densidade de
cianobactérias apenas durante o mês de agosto de 2008, com valores de aproximadamente 1.800
org./mL. Outra classe que teve valores significativos foram as Chlorophyceae, com cerca de 800
org./mL.No reservatório de Poções os maiores valores de densidade de cianobactérias foram
observados durante o mês de maio de 2009, com valores de 300 org./mL, mas no entanto, dentre os
grupos encontrados no reservatório de poções, a classe que obteve maior êxito foi a das
Bacillariophycea, observados durante o mês de julho de 2009.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se que existem relações entre os fatores abióticos e a dominância de cianobactérias
em reservatórios do semiárido paraibano. Onde se correlacionam positivamente a porcentagem e a
densidade de cianobactérias nos ambientes em estudo com o nitrogênio total disponível no corpo
aquático. Ou seja, conforme aumenta a quantidade de nitrogênio total disponível aumenta a
densidade da classe Cyanophyceae. Sendo, assim, ambientes como Camalaú, Cordeiro e Poçoes,
por possuírem grande quantidade de nitrogênio disponível, demonstra que florações de
cianobactérias são previstas para os reservatórios do semiárido paraibano. Isso mostra a importância
de controle de descargas de nutrientes que se dá através de esgotos domésticos e industriais. A
correlação do nitrogênio total com a densidade de cianobactérias e o sucesso da dominância das
cianobacterias não responde totalmente, uma vez que não é apenas devido a uma característica, mas
sim a vários fatores ambientais em conjunto. Dessa forma, faz necessário realizar mais estudos,
tendo em vista a gravidade das cianobactérias à saúde pública.
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RESUMO
As organizações estão sendo desafiadas a reconhecer que os impactos de seus produtos e serviços
não se limitam apenas à fase de produção. Em verdade, todos os estágios do ciclo de vida de um
produto ou mesmo da prestação de um serviço influenciam na carga ambiental e impactos sociais de
uma empresa. Desta forma, a implantação de práticas de sustentabilidade dentro destes processos
torna-se um desafio constante para essas instituições. Levando em consideração esta problemática,
o estudo em questão teve como principal objetivo propor um modelo de maturidade a partir de um
framework conceitual sobre práticas de sustentabilidade ambiental e social, partindo da análise de
fatores facilitadores (enablers) para a implantação destas práticas dentro dos diferentes níveis de
percepção das empresas com relação ao desenvolvimento sustentável. Foram realizadas análises
bibliográficas e temáticas partindo da metodologia de uma análise sistemática da literatura de
artigos publicados na língua inglesa entre os anos de 2010 e 2018. Desta forma, construiu-se o
framework que selecionou os enablers, classificando-os de acordo com o alcance das abordagens e
dimensões das práticas. Dentro deste, foi possível a observação das relações entre as atividades
realizadas por empresas que estabelecem diferentes níveis de maturidade com relação ao seu
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Sustentabilidade empresarial; Revisão sistemática da literatura; Práticas
sustentáveis.
ABSTRACT
Organizations are being challenged to recognize that the impacts of their products and services are
not limited to the production phase alone. In fact, all stages of the life cycle of a product or even the
provision of a service influence the environmental and social impacts of a business. Hence, the
implementation of sustainability practices within these processes becomes a constant challenge for
these institutions. Taking this problematic into account, the main objective of this study was to
propose a maturity model based on a conceptual framework on environmental and social
sustainability practices, starting from the analysis of enablers for the implementation of these
practices within the different levels of perception of companies with regard to sustainable
development. Bibliographical and thematic analyzes were carried out starting from the methodology
of a systematic literature review of articles published in the English language between the years of
2010 and 2018. Thereby, a framework was constructed selected and ranked them according to the
scope approaches and dimensions of practices. Within this, it was possible to observe the
relationships between the activities carried out by companies that establish different levels of
maturity in relation to their sustainable development.
Keywords: Business sustainability; Systematic literature review; Sustainable practices.
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INTRODUÇÃO
O número de empresas que integram voluntariamente práticas de sustentabilidade ambiental
e social em seus modelos de negócios vem aumentando ao longo dos anos (ECCLES, IOANNOU
& SERAFIM, 2013). Isso decorre em função da pressão crescente dos governos, da concorrência e
da sociedade como um todo (EPSTEIN & BUHOVAC, 2014). Destaca-se ainda que a
sustentabilidade tem influência no valor de capital das empresas e pode levar a uma redução das
externalidades negativas (CAÑÓN-DE-FRANZIA & GARCÉS-AYERBE, 2009; MOLLET &
ZIEGLER , 2014; NG & REZAEE, 2015; KITZMUELLER & SHIMSHACK, 2012).
As práticas ambientais, na definição de Bernardo & Camarotto (2012), são aquelas adotadas
no intuito de evitar ou diminuir impactos ao meio ambiente, como o consumo de recursos naturais e
poluição. As práticas sociais, por sua vez, visam à concepção do equilíbrio sustentável tomando
como base o enfoque de ações com a população através de atos como o reforço da consciência de
cidadania ou a educação ambiental (ALMEIDA & WANDERLEY, 2014). Essas práticas, dentro de
empresas, podem ser expressas através da Responsabilidade Social Empresarial, que traz essas
ações para o âmbito da corporação através da interação com funcionários ou stakeholders (SOUZA
& COSTA, 2012). No contexto das organizações, a adoção dessas práticas pode ser não somente
um reflexo de seu nível de maturidade, ou seja, sua percepção quanto à importância da
sustentabilidade, mas um fator determinante para o desenvolvimento dentro desse parâmetro.
É interessante realçar a limitação de pesquisas sobre práticas tanto ambientais quanto
sociais, visto que são mais raros os estudos que consideram os níveis de maturidade na gestão da
sustentabilidade de conformidade, desempenho e estratégia. Aqueles que abordam o tema de
práticas de sustentabilidade, comumente o fazem de forma empírica em estudos de caso específicos
nos setores produtivos.
Portanto, esta pesquisa aborda o vazio na literatura sobre como a implantação de práticas de
sustentabilidade ambiental e social e a integração destas com o nível de maturidade. Isso fornece
uma compreensão de como organizações produtivas poderão progredir nos níveis de maturidade
para a gestão da sustentabilidade. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo propor um
modelo de maturidade a partir de um framework conceitual sobre práticas de sustentabilidade
ambiental e social, partindo da análise de fatores facilitadores (enablers) para a implantação destas
práticas dentro dos diferentes níveis de percepção das empresas com relação ao desenvolvimento
sustentável. Isso será possível através dos seguintes objetivos específicos: analisar as práticas de
sustentabilidade ambiental e social implantadas por organizações produtivas e analisar dos fatores
facilitadores (enablers) para a implantação de práticas.
Miles & Huberman (1994) apontam a consideração de casos semelhantes para a construção
de um modelo ou ideia que explica como um fenômeno ocorre como uma estrutura conceitual. Um
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framework conceitual, conforme definido por Jabareen (2009), é um processo qualitativo de
teorização obtido através da interconexão de conceitos que oferecem uma compreensão abrangente
de um fenômeno ou fenômenos. Maxwell (2013) explica um framework conceitual como o sistema
de conceitos, expectativas, pressupostos, crenças e teorias que apoiam e informam uma pesquisa.
Assim, a construção deste framework possibilitará não somente uma análise das práticas
sustentáveis, mas também uma visualização das suas relações com enablers, algo não observado
anteriormente na literatura. Desta forma, a intenção deste estudo é contextualizar e justificar de
modo a discutir e avaliar trabalhos já existentes, em um processo descrito com precisão por razões
de transparência, sendo esta metodologia denominada como uma revisão sistemática da literatura
(SAUNDERS & ROJON, 2014).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) foi baseada em Tranfield et al. (2003) e Danyer
& Tranfield (2009), sendo constituída, então, por duas etapas: o planejamento, onde o protocolo de
busca por artigos foi formulado; e o estágio de pesquisa, no qual os artigos foram selecionados e os
dados extraídos, analisados e sintetizados. A análise foi guiada pelas seguintes perguntas
direcionadoras: 1- Quais são as práticas de sustentabilidade mais comuns adotadas pelas empresas?
2- Quais enablers podem ser mencionados como influências na a implantação de práticas
sustentáveis?
De forma a abranger um número representativo de artigos relacionados às perguntas
direcionadoras da pesquisa, formaram-se 28 combinações de palavras-chave, incluindo: “sustain*”;
“corporate”; “management”; “governance”; “practices”; “compliance”; “performance”; “strategy”;
e “maturity”. Estes foram conectados pelo operador booleano "AND", a fim de promover uma
adição entre os assuntos trazidos por cada termo. Por sua vez, os bancos de dados escolhidos foram
Scopus e Web Of Science, usando o critério de oferecer acesso a revistas internacionais de alto
índice e bem avaliadas. Considerando o grande volume de materiais, considerou-se razoável
restringir a pesquisa quanto à qualidade da contribuição de forma a incluir somente artigos
científicos revisados e publicados na língua inglesa. No total, foram encontrados 6.631 documentos,
e 3.983 dos artigos eram duplicatas, sendo, desta forma, removidos.
Os títulos e resumos foram lidos utilizando critérios explícitos de inclusão e exclusão para
selecionar documentos relevantes. Especificamente, o documento deveria apresentar algum
panorama quanto à relação entre práticas de sustentabilidade ambiental e social em um contexto
empresarial, e/ou pontos facilitadores para a inserção destas. Esta triagem resultou em um total de
69 artigos, que foram codificados e analisados. Para identificar questões relevantes relacionadas às
práticas de sustentabilidade empresarial, analisou-se o conteúdo dos trabalhos selecionados
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considerando os aspectos como a abordagem de gestão (compliance, performance e strategy) e as
dimensões da sustentabilidade, ou seja, social, ambiental e Triple-bottom line, como definida por
Elkington (1994).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise descritiva
Considerando as dimensões da sustentabilidade, a dimensão ambiental tem uma
predominância em todos os anos analisados (Ex.: JUDE & DREW, 2017; MOLLA & COOPER,
2011) (Figura 1). Destaca-se ainda um crescimento em 2017 dos estudos que consideraram as três
dimensões da sustentabilidade (BECHTSIS et al., 2017; CORREIA et al., 2017; MACHADO et al.,
2017).
Embora a sustentabilidade seja considerada interdisciplinar, as escolas acadêmicas de gestão
e negócios parecem ter preeminência em estudos de sustentabilidade empresarial. Os departamentos
de engenharia se destacaram por empregar uma maior variedade de metodologias produzindo tanto
artigos empíricos como conceituais (ex.: GOUVINHAS & REYES, 2016; TAGHAVI &
CHINNAM, 2014; INTRONA & CESAROTTI, 2014). Curiosamente, 50% das revisões
sistemáticas de literatura encontradas provêm de escolas de engenharia (Figura 2).
Figura 1 – Distribuição dos artigos revisados de acordo
com as dimensões da sustentabilidade.

Fonte:Autoria própria, 2018.
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Figura 2 – Distribuição dos trabalhos revisados de acordo com a
metodologia empregada e as escolas acadêmicas.

Fonte:Autoria própria, 2018.

A maioria dos trabalhos baseou-se em metodologias empíricas (61% dos estudos), como o
desenvolvimento de surveys (questionários) (32 artigos) e estudos de caso (8 artigos) (Ex.:
ORMAZABAL & BARKEMEYER, 2015; PRENDEVILLE & O'CONNOR, 2017). Enquanto isso,
28% foram baseados em revisões da literatura, com 18 artigos de revisão (Ex.: JUDE & DREW,
2017) e 6 artigos utilizaram o método de revisão sistêmica da literatura (Ex.: TARNE &
TRAVERSO, 2017). Os outros 11% eram uma mistura de metodologias (estudo de caso /
questionário) (Ex.: MAIALLE & JABBOUR, 2016).
Quanto às revistas, foram incluídas 39 revistas diversas. Com 19 trabalhos, Journal of
Cleaner Production foi o periódico predominante, seguida pela revista Corporate Social
Responsibility And Environmental Management, com 4 trabalhos. O setor econômico que teve
maior ênfase foi o setor de tecnologia da informação, refletindo o aumento dos interesses no
desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas. Além disso, o setor diversificado foi construído
por múltiplos setores diferentes (por exemplo, alimentos, energia, metalurgia, farmacêutico e
financeiro).
Práticas de sustentabilidade social
A dimensão social, de acordo com Clinning & Marnewick (2017) pode ser considerada
como a mais negligenciada pelas empresas. Ainda assim, os autores apontam que as práticas sociais
sobressalentes estão dentro das questões de segurança do trabalho e legislações de diversos países
abrangem a mitigação de riscos para funcionários dentro de empresas (CLINNING &
MARNEWICK, 2017) sob uma perspectiva de compliance. Clinning & Marnewick (2017)
descrevem, ainda, a dimensão social da sustentabilidade corporativa como um englobamento da
comunidade onde a organização está incluída e seus funcionários, portanto, o desenvolvimento
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social dos funcionários deve ser considerado como uma estratégia crucial. Sendo assim, os autores
propõem atividades de treinamento, educação e aprendizagem organizacional para os empregados.
Moratis (2013) enfatiza o crescimento da Responsabilidade Social Empresarial como uma
tática adotada crescentemente por organizações, sendo essa uma abordagem onde as
responsabilidades sociais da empresa dentro da sociedade seguem orientações éticas. MarquesMendes & Santos (2015) constrói o conceito de RSE como uma maneira de alcançar o sucesso de
longo prazo das empresas, e sua capacidade de gerar valor, influenciadas pela capacidade que
demonstram para agir com responsabilidade, respeitando todas as partes interessadas e o ambiente
natural.

Relatórios de RSE podem apresentar a exposição de práticas como a doação para

instituições de caridade, denotada por Lauesen (2015) como uma forma encontrada por empresar de
realçar seus impactos sociais positivos.
Allais, Roucoules & Reyes (2017) observam a dimensão territorial, ou seja, a esfera política
e políticas públicas locais, como um assunto necessário a ser levado em consideração para o alcance
da sustentabilidade social, visto que, segundo os autores, são a únicas formas de legitimar os
interesses e bens comuns, além de ser uma forma de aproximação com os clientes. Em adição,
Machado et al. (2017) traz a segurança dos funcionários como um dos principais aspectos da
sustentabilidade corporativa social. Portanto, o gerenciamento de saúde e segurança, bem como a
classificação de potenciais riscos de produtos e processos, são consideradas práticas fundamentais
na administração do compliance social (BARATA et al., 2014).
Em termos de sustentabilidade no nível de compliance, Siqi & Xuepei (2015) discutem uma
preocupação geral com os direitos humanos; ao considerarem o nível de performance, mencionam a
inclusão social das minorias através do emprego de pessoas com deficiência; já a nível de strategy,
relações de povos indígenas, e até mesmo políticas progressivas da comunidade homossexual são
discutidas. Essas ações devem garantir a diversificação e o empoderamento dos funcionários, o que
leva à maximização do uso local do trabalho (HALL et al., 2015; MACHADO et al., 2017).
Okongwu, Marimoto & Lauras (2013) trazem a distribuição do valor econômico da empresa
com stakeholders como um ponto estratégico para a construção da maturidade da sustentabilidade
empresarial. Ademais, de acordo com Radahri et al. (2016), a percepção positiva das partes
interessadas sobre as práticas sociais é reforçada por relatórios sociais transparentes, que devem ser
redigidos de forma clara e honesta. Mio (2010) apresenta alguns exemplos de relatórios que
consideram a dimensão social, como o Global Reporting Initiative Third Generation (GRI-G3),
atualizado em 2013 para GRI-G4; e o AA1000 SES, referência no quesito engajamento de
stakeholders.
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Figura 3- Práticas de sustentabilidade social

Fonte: Autoria própria, 2018.

Práticas de sustentabilidade ambiental
Foram localizadas 24 práticas ambientais. Em sua maioria, discutem ações a serem tomadas
para a redução de emissões ou poluição numa forma geral, geradas pelas atividades das
organizações. A redução da emissão de gases de efeito estufa é amplamente discutida, e considerada
como uma grande influência no desenvolvimento sustentável.
Taghavi & Chinnam (2014) discutem a necessidade da adoção de medidas para redução de
emissões de gases do efeito estufa como uma exigência da legislação no contexto norte-americano.
Babin & Nicholson (2011), por sua vez, analisam a relação entre a redução de emissões com a
diminuição do gasto energético nas empresas, tomando ambas as práticas como uma forma de
melhoria do desempenho competitivo destas organizações. Em nível de strategy, Dragomir (2012)
menciona a ISO 14064, ao discutir a emissão de gases de efeito estufa por parte de indústrias, sendo
esta uma norma internacional que expõe as emissões, voluntariamente verificadas, de gases de
efeito estufa por parte de organizações. Desta forma, percebe-se que a redução de emissão de gases
de efeito estufa contempla as abordagens compliance, performance e strategy, sendo então uma
prática de influência em todos os níveis de maturidade.
Outra prática bastante reportada na literatura consiste na implantação de sistema de gestão
ambiental estruturado pela norma ISO 14001. JABBOUR (2015) considerada a ISO 14001 como
uma grande influência na evolução de organizações em níveis de maturidade em gestão ambiental.
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Segundo Ferreira et al. (2017) o contexto da certificação se estende também para a cadeia de
suprimentos, onde considera-se a adoção da certificação ISO 14001 para os fornecedores como uma
exigência de seleção. Avalia-se, então, a adoção práticas ambientaispelo segundo nível de
fornecedores e a cooperação em logística reversa (FERREIRA et al., 2017).
Curiosamente, há um crescimento na gestão ambiental ao longo dos anos, seguido de um
aumento nas oportunidades que as empresas têm de impactar as decisões estratégicas (GLUCH et
al., 2012). Jabbour (2013) traz “equipes verdes” (green teams) para a construção da sustentabilidade
dentro das empresas, esta estratégia tem o intuito de facilitar a implementação de práticas
ecológicas, como a educação ambiental, treinamento e empoderamento ambiental para os
funcionários.
Inoue (2013) reconhece o impacto que a maturidade dos sistemas ambientais tem sobre as
habilidades das organizações para pesquisar e inovar processos. Assim, Oliveira et al. (2016) aponta
a promoção de estratégias de produção mais limpas, como a prática de housekeeping, que consiste
na preservação da limpeza e organização dentro da empresa, e também a reutilização de resíduos.
Em grande discrepância, empresas com estratégias resumidas a compliance acabam fugindo do
contexto de certificações, muitas vezes optando simplesmente pela adoção de estratégias end-ofpipe como alega Ormazabal et al. (2016)
Além disso, como assinalam alguns autores, alguns dos principais componentes a serem
mencionados na construção da sustentabilidade empresarial ambiental são as reduções da utilização
de água e energia, ao mencionarem alternativas para a redução da utilização de recursos naturais
(FERREIRA, JABBOUR & JABBOUR, 2017; MORENO et al., 2016). Neste contexto, pode-se
citar a utilização de sistemas de otimização de energia elétrica (GOUVINHAS et al., 2016) e
isolamento térmico (NGAI et al., 2013).
A adoção de sistemas de gerenciamento de energia é comumente realizada por empresas
através do desenvolvimento de políticas de compras, implantação de projetos de economia de
energia, planejamento estratégico de longo prazo, monitoramento do principal equipamento de uso
de energia e documentação (SA et al., 2017). Portanto, trata-se de uma prática fundamental no
desenvolvimento sustentável empresarial. Migdadi (2016) afirma que a redução na utilização de
materiais durante a produção também vem a ser um indicador de performance crucial na melhoria
da produtividade. Ao estudar a capabilidade sustentável em empresas de TI, Curry et al. (2012)
considerou a prática da redução na utilização de insumos, fornecendo uma linha de base de projetos
de sustentabilidade já em andamento com reduções ambientais mensuráveis. Desta forma, o autor
enquadrou a prática na definição do nível estratégico.
Moreno et al. (2016) afirma, também, que a redução da emissão de resíduos é um
procedimento básico de compliance , podendo esta ser uma prática que se estende a níveis de
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performance e strategy, visto que pode englobar ações de colaboração com fornecedores, parcerias
públicas e desenvolvimento da comunidade de maneira voluntária.
Curiosamente, ao consultar relatórios de emissões feitos por empresas de petróleo e gás para
o Carbon Disclosure Project (CDP), Dragomir (2012) concluiu que o relatório não é apenas uma
ferramenta valiosa para a avaliação do desempenho da sustentabilidade ambiental, mas também
ajuda as empresas na padronização de estratégias quando aderem diretrizes internacionalmente
reconhecidas. A reprodução desses relatórios ao público externo pode, ainda, ressaltar a seriedade
das atividades desempenhadas pela organização, reforçando uma imagem verde e fortalecendo laços
com stakeholders (CASTRO, SALVADÓ & NAVAS-LOPEZ, 2016).
Figura 4 – Relação de práticas e abordagens de gestão da sustentabilidade empresarial.

Fonte:Autoria própria, 2018.

Enablers de sustentabilidade empresarial
Molla et al. (2011) aponta a importância da gerência do orçamento por parte da governança
para a aplicação de estratégias sustentáveis. A cultura e os valores organizacionais também podem
ser considerados fatores de grande influência na adoção da sustentabilidade (POULIKIDOU et al.,
2015). Marques-Mendes & Santos (2015) reforçam essa ideia para a criação da responsabilidade
social corporativa, visto que os valores sociais atribuídos à uma organização advém diretamente das
crenças por ela expressadas. Por outro lado, Maialle et al. (2016) atrela estes fatores aos valores
ambientais, expressos, também, nos relatórios apresentados ao público externo. Assim, a relação
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com stakeholders é trazida como grande influência para a sustentabilidade empresarial; caso
engajados nos interesses da empresa, podem vir a contribuir com atividades de cunho social e
ambiental (GLUCH et al., 2014; YATES, 2014; JABBOUR, 2015; FERREIRA et al., 2017). Ideia é
reforçada por Castro & Salvadó (2016), que denotam a importância da comunicação com os
funcionários, e Poulikidou et al. (2014) que chama atenção para os requisitos dos clientes.
Ao estudar níveis de maturidade da gestão de energia, Introna et al. (2014) traz fatores
facilitadores para a implantação de práticas ambientais, ao apontar tanto o alinhamento estratégico
quanto os conhecimentos técnicos e organizacionais, como o volume da produção ou condições
climáticas como essenciais para a aplicação de práticas. Os autores esclarecem ao mencionar a
importância do conhecimento, por parte da gestão, de detectar, prevenir e resolver possíveis falhas
em processos durante a execução das práticas ambientais. Esse raciocínio é complementado por
Ormazabal et al. (2013), quando apresenta a difusão da consciência ambiental entre os diversos
setores organizacionais como uma parte crucial da inovação de processos e produtos.
Outro facilitador descrito dentro de níveis de performance, são metas que seguem um
benchmarking trazido por empresas com sustentabilidade já estabelecidas em seus planos de
negócios, essa fundamentação garante a formulação de estratégias com padrões pré-estabelecidos
por organizações que já obtiveram sucesso na implementação do desenvolvimento sustentável
(MASALSKYTE et al., 2014). Este facilitador é descrito por Masalskyte et al. (2014) como um
facilitador, visto que o benchmarking contribui na identificação das práticas por empresas que
começaram a jornada em busca da sustentabilidade recentemente.
A intercomunicação e cooperação com stakeholders é descrita por Gluch et al. (2014) como
um enabler para a aplicação de práticas sustentáveis. Yates (2014) complementa este raciocínio ao
apontar aspectos como a colaboração para projetos ambientais como design sustentável ou o
estabelecimento de metas sociais através do acesso às opiniões de stakeholders, mantendo uma
linha de comunicação com a empresa e facilitando a implantação dessas práticas.
Jabbour et al. (2015) adiciona a importância do alinhamento do empoderamento com o
treinamento dos funcionários, mas ressalta que durante o treinamento tende a possuir maior
influência no desenvolvimento da performance, visto recebem maior orientação. Os autores
coalescem esse enabler com a adoção de equipes ambientais, ou green teams, que seriam
responsáveis pelos projetos ambientais da empresa.
Moran & Kuns (2016) realçam a relevância de uma aplicação inteligente do capital em
diferentes setores da organização para diferentes projetos, de forma a não permitir a criação futuros
obstáculos financeiros.
Por fim, Jabbour et al. (2014) afirma que o setor público deve prestar atenção especial às
empresas menores, dado que o tamanho da empresa tende a controlar o desempenho verde;
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significando que empresas menores podem precisar de treinamento específico e investimentos
ambientais diferenciados.
Finalmente, é possível perceber a relação de interdependência entre os enablers da
sustentabilidade empresarial. Esta associação é formada de maneira em que o orçamento fixado,
bem como as habilidades técnicas organizacionais, dependerão do engajamento com stakeholders e
metas baseadas em benchmarking. Estes, por sua vez, fundam-se partindo do alinhamento
estratégico e de valores e cultura organizacional.
Tabela 1 - Relação entre enablers, abordagens e práticas.
Abordagens

Práticas

Enablers
Compliance
Valores e
cultura
organizacional.
Alinhamento
estratégico.
Estabelecimento
de Metas
baseadas em
benchmarking.
Engajamento
com
stakeholders.
Habilidades
técnicas e
organizacionais.
Orçamento
fixado.

Performance

Ambiental

X

X

3

(MACHADO et
al.,2017)

X

X

1

(INTRONA et
al., 2014)

X

X

Exemplos

Strategy

X

Social

Nº de
citações

X

X

6

(MASALSKYT
E et al., 2014)

X

7

(GLUCH et al.,
2014)

X

X

X

X

X

X

1

(INTRONA et
al.,2014)

X

X

2

(MAIALLE et
al., 2016)

Fonte:Autoria própria, 2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho em questão apresentou uma visualização dos aspectos a serem considerados por
empresas que pretendem localizar-se dentro do espectro do desenvolvimento sustentável, bem como
observações a serem feitas quanto às capacidades e possibilidades para a implantação de práticas
sustentáveis. Este estudo constitui, portanto, uma ferramenta considerada anteriormente como uma
lacuna na literatura relacionada ao tema.
Quanto aos resultados, observou-se uma maior concentração de práticas dentro dos níveis de
strategy nos artigos estudados (por exemplo, BARATA & QUELHAS, 2014; BECHTSIS &
TSOLAKIS ,2016; MIGDADI 2016). Naturalmente, empresas que estão no ápice da busca pelo
desenvolvimento sustentável buscarão uma constante evolução dentro de seus processos produtivos,
através da ampliação de práticas sustentáveis.
Conclui-se que os níveis estratégicos e de desempenho, seguintes ao de conformidade, são
desenvolvidos partindo da percepção corporativa da necessidade da implantação de programas e
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processos que tragam a organização para além da esfera econômica da sustentabilidade. Ainda
assim, recomenda-se a iniciativa da aplicação de metodologias empíricas, como estudos de caso,
para a comprovação deste framework.
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RESUMO
O presente artigo identificou seis dos dezessete ODS 2030 que podem ser impactados se os
produtos florestais não madeireiros - PFNM fossem estimulados como produção comercial
manejada no estado de Mato Grosso. Levanta-se o seguinte questionamento até que ponto os PFNM
podem ser apresentados como caminho para atingir os Objetivos de Desenvolvimento SustentávelODS 2030? Apesar dos PFNM no Brasil ter demonstrado grande relevância social, econômica e
ambiental, visto que contribui para a subsistência dos pequenos produtores, além de preservar a
biodiversidade das florestas nativas, ele é pouco valorizado. O PFNM é o uso dos elementos que
não é advindo da madeira em si, ou seja, folhas, frutos, cascas, resinas, ceras, entre outros. O que
viabiliza o uso dos recursos florestais durante todo seu ciclo de vida, beneficiando os serviços
ambientais e sustento das comunidades da região. Assim, comercialização destes produtos é
considerada uma tática que associa desenvolvimento socioeconômico com baixo impacto
ambiental, pois favorece a manutenção da floresta. Não obstante, faz-se necessária políticas
públicas e conhecimento científico acessíveis aos projetos de extração. Para que assim, haja a
gestão das atividades para que não prejudique a tríade da sustentabilidade: economicamente
viável, socialmente justo e ambientalmente correto. A pesquisa é exploratória descritiva e levanta a
realidade do estado de Mato Grosso através de dados secundários que apontam que a trajetória
econômica praticada hoje é predatória, pois ameaça os Biomas da região e não atendem aos ODS
2030.
Palavras-chave: Economia Florestal; Endógeno; Sustentabilidade.
ABSTRACT
The present article identified six of the seventeen SDG (Sustainable Development goals) that can be
reached if the Non-Wood Forest Products - NWFP – were stimulated as manual commercial
production in the State of Mato Grosso. The following question comes up: Up to what level can the
NWFP be presented as a path to reach the Sustainable Development Goals – SDG 2030? Although
the NWFP in Brazil have demonstrated great social, economic and environmental relevance, since it
contributes to small producers subsistence, besides preserving native forests biodiversity, it is
undervalued. The NWFP is the use of elements that do not come of wood itself, that is, leaves,
fruits, shells, resin, wax,among others. It makes flasible the use of forest resources during all of its
cycle of life, benefiting environmental services and sustenance of the local communities. Therefore,
commercialization of these products is considered a tactic that associetes social economic
development with low environmental impact, because it helps to benefit the forest maintenance.
Regardless, it is necessary to have accessible public policy and scientific knowledge to the
extraction projects. So that there will be activity management that will not harm the triad of
sustainability: economically viable, socially fair and environmental correct. The research is
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descriptive exploratory and ir brings up the reality of the State of Mato Grosso through secondary
data that points out that the economic trajectory executed is predatory, because it threatens local
biome and do not accomplish the SDG 2030.
Keywords: Forest economics; Endogenous; Sustainability.

INTRODUÇÃO
As florestas disponibilizam, além da madeira, uma série de outros produtos e benefícios
ecossistêmicos, os quais são usufrutos de longa data de comunidades locais e muitas vezes
essenciais para sua sobrevivência. Tais como: alimentos, especiarias, produtos medicinais, gomas,
resinas, látex, combustível e demais produtos madeireiros. No entanto, alguns produtores limitamse apenas a madeira (produtos madeireiros), logo, o uso excessivo destes recursos, prejudica quem
depende também dos recursos não madeireiros.
Adiante, Santos et al. (2003) elencam que há uma desconstrução da valorização unicamente
da produção madeireira, em um âmbito macroeconômico, visto que as florestas viabilizam, além
dos produtos madeireiros, os produtos não madeireiros e os serviços ambientais, essenciais ao
equilíbrio sistêmico planetário. Todavia, o problema é a quantificação adequada e o real valor dos
produtos não madeireiros, para que assim possam ser opções comerciais, sociais e ecológicas
viáveis, ou seja, além de fins de subsistência. Em outras palavras que a riqueza da biodiversidade
local e hábitos alimentares tradicionais e saudáveis sejam inseridos no comportamento de consumo
das pessoas, de modo a viabilizar a qualidade de vida através da diversificação das alternativas
alimentares e de promoção do bem-estar. Assim, serão asseguradas condições para manter
biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.
O estado de Mato Grosso vivencia essa realidade, até a década de 1950 a economia do
estado esteve atrelada a exploração extrativista na qual se explorava comercialmente as drogas do
sertão, a poaia, o látex, castanhas, a erva mate, entre outros produtos florestais. Contudo a história
revela que manter a floresta em pé, não estava entre as prioridades do Estado. Fez-se necessário
desflorestar para inserir o agronegócio em escala, nos latifúndios para a exportação. Como
externalidades hoje o cerrado é um ecossistema ameaçado no estado tal qual inúmeros ecótonos e
espécies endêmicas. De acordo com Ferrer Silva (2012) o desenvolvimento de uma estrutura para
criar e difundir conhecimento endógeno se faz necessário pelo fato de regatar conhecimentos e
valores ignorados por décadas e que podem vir a remediar os erros recorrentes do processo
desenvolvimentista a que o Estado de Mato Grosso foi submetido.
No entanto, Wickens (1991) destaca que o uso intensivo de produtos não madeireiros,
também é um procedimento que tem como consequência, a devastação. Todo e qualquer tipo de
atividade economia precisa ser devidamente mensurada para não exaurir ou impactar o equilíbrio
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ecossistêmico, em especial em áreas tão relevantes como o Mato Grosso na qual se encontrar três
Biomas. Dado que se levanta o seguinte questionamento: até que ponto os PFNM podem ser
apresentados como caminho para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS 2030?
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS se configura como uma agenda
mundial que deve ser atingida em 15 anos, até 2030 de modo a promover a sustentabilidade no
mundo. Em função de seus 17 objetivos percebe-se que é preciso apresentar alternativas para
otimizar a relação desenvolvimento econômico, social e ambiental. Diante de tal realidade o
objetivo do presente artigo é identificar os ODS 2030 que podem ser impactados se os PFNM
fossem estimulados como produção comercial manejada no estado de Mato Grosso. O estudo possui
relevância teórica, provoca e elucida críticas a trajetória produtiva dependente e poluente existente
hoje no estado. Pelo lado prático poderá estimular o surgimento de propostas endógenas de
desenvolvimento ao estado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realizou-se pesquisa exploratória-descritiva em fontes secundárias escritas e eletrônicas,
investigando dados ecológicos, econômicos e sociais, além de uso e implicações dos PFNM. Para
tanto, foram adquiridas referências bibliográficas com base em consultas a teses, dissertações,
artigos de revistas científicas, entre outros sites de busca. Observando as características dos Biomas
do Estado do Mato Grosso e o perfil socioeconômico da região para que assim fazer uma análise em
relação as ODS 2030.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características do Estado de Mato Grosso
O Brasil possui 6 biomas em seu território, sendo que três deles estão presentes no Estado de
Mato Grosso. Assim, é considerado privilegiado por ter uma grande diversidade de fauna, flora e
particularidades dos Biomas: Amazônia, Cerrado e Pantanal, além das faixas de transição
denominadas ecótonos.
Adiante, considerado o maior bioma do Brasil, a Amazônia, apresenta a maior reserva de
madeira tropical do mundo. Entre outros recursos naturais, tais como: castanha, peixe, estoque de
borracha e minérios, logo uma fonte de riqueza natural. Agregada a considerável riqueza cultura,
visto que o conhecimento tradicional proporciona a utilização destes recursos de forma sustentável.
No entanto, a região dispõe de baixos índices sócios-econômicos, assim, o desenvolvimento da
região está atrelado ao uso dos recursos florestais, tais como: alimentos, borrachas, ceras, fibras,
oleaginosos, entre outros (MMA, 2018). No entanto, esta riqueza tem sido explorada de maneira
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predatória e ausente de planejamento, onde a população local não é favorecida nem
economicamente e nem socialmente (OLIVEIRA & GARCIA, 2010).
Já o Bioma Cerrado é o segundo maior da América do Sul, com extensão de 2.036.448 km2,
no território brasileiro corresponde a 22%. Onde situam-se as três importantes bacias hidrográficas
da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata) que beneficia a biodiversidade
devido ao potencial aquífero. Tais característica, o caracteriza como hotspot mundial, devido a sua
abundancia de espécie endêmica que perderam boa parte do seu habitat, ocasionada pela ação
antrópica. Possui 11.627 espécies vegetais, 199 espécies de mamíferos e 837 espécies de avifaunas
inventariadas, além de um incremento considerável de peixes (os endêmicos não são conhecidos),
répteis e anfíbios. Além de servir de abrigo para borboletas (13%), abelhas (35%) e cupins (23%)
dos trópicos, sendo que os insetos são responsáveis pelo processo de reprodução da flora via
polinização (MMA, 2018).
Adiante, dos recursos naturais sobressaem mais de 220 espécies para fins medicinal e mais
de 416 são utilizadas para intervenção física (como exemplo: recuperação de área degradada,
barreiras contra o vento e insetos, entre outros). No ramo alimentício, possui considerável demanda
nos centros urbanos, destacam-se:

Pequi (Caryocar brasiliense), Buriti (Mauritia flexuosa),

Mangaba (Hancorniaspeciosa), Cagaita (Eugenia dysenterica), Bacupari (Salaciacrassifolia),
Cajuzinho do cerrado (Anacardiumhumile), Araticum (Annonacrassifolia) e as sementes do Barú
(Dipteryxalata) (MMA, 2018). Contudo o Cerrado no estado de Mato Grosso é atualmente um
Bioma altamente transformado, pois desde a década de 1960 projetos nacionais desenvolvimentistas
transformaram a paisagem da região em um imenso deserto verde, que abriga a produção em escala.
Fato que ameaça a biodiversidade as regiões de ecótonos e em especial a qualidade de vida das
pessoas em função da grande inserção de agroquímicos nas lavouras de exportação.
Com menor área territorial no Brasil enquadra-se o Bioma Pantanal, porém com expressiva
riqueza ambiental. Abriga em abundancia espécies já extintas em outras localidades, como
exemplo, o tuiuiú (ave símbolo do Pantanal). Em seu inventário apresenta: 463 espécies de aves,
263 espécies de peixes, 132 espécies de mamíferos (sendo 2 endêmicas), 113 espécies de répteis e
41 espécies de anfíbios (MMA, 2018). O Bioma apesar de preservado já sente o impacto negativo
da exploração intensa do entorno e apresenta alterações significativas em sua dinâmica da área
úmida, fato preocupante pela relevância do serviço ambiental oferecida por esse Patrimônio Natural
Mundial e Reserva da Biosfera, UNESCO.
No entanto, no transcorrer da história Ferrer Silva (2012) demonstra que o agronegócio no
Estado do Mato Grosso foi favorecido pelas políticas públicas e a produção extrativista baseada em
uma dinâmica natural e na relação homem natureza foi desconsiderada. Mato Grosso se tornou um
grande celeiro produtivo e se firmou na condição de periferia do sistema nacional. Tendo como
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destaque econômico o produto único em escala, exportador de commodities sem valor agregado. De
1970 até 2009, o Estado participou com 0,5% das indústrias nacionais e houve uma pequena
evolução para 1,6% apenas no século XXI. Tais números é justificado pelos incentivos
proporcionados ao agronegócio, além da dificuldade logística, restrição de mercado e mão de obra
da região. No entanto, políticas públicas via Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM) e Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) favoreceram,
novamente, a produção de commodities e o beneficiamento deste setor (FERRER SILVA, 2012).
Fato que dificulta o desenvolvimento de indústrias atreladas aos alimentos funcionais, a fármacos e
a cosméticos. O grande dilema é que como estimular a pesquisa nessas áreas se os ecossistemas
hoje estão ameaçados.
Mesmo com toda legislação para a preservação da cobertura vegetal, como o Novo Código
Florestal Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012, onde é obrigatório a preservação da mata nativa de
no mínimo de 80% (oitenta por cento) em propriedades rurais em área de florestas; 35% (trinta e
cinco por cento), no imóvel localizado em região de cerrado e demais regiões 20% (vinte por
cento). Segundo o IBGE (2004) no território mato-grossense 54% é do Bioma Amazônia, o Cerrado
apresenta 38,29% e 7% de Pantanal, no entanto, observa-se a intensidade do desmatamento pela
(Figura 1), e o principal motivo é o uso do solo para monoculturas.
Os incentivos no setor de agronegócios, a busca de oportunidades, como propriedades e bens
naturais,

proporcionou

o

uso

insustentável

dos

recursos

naturais.

Consequentemente,

desmatamentos desenfreados (Figura 1), atritos com povos indígenas e exploração mineral
inapropriada, resultando no desequilíbrio ambiental. Assim, os produtos florestais não madeireiros
(PFNM), vem como recurso que atende as propostas de desenvolvimento sustentável (FIEDLER,
2008).
Figura 1 – A evolução do desmatamento nos últimos decénios no Estado de Mato Grosso. Fonte: Google
Earth (2018).
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Assim, Clemente (1991, apud CALDERON,2013) afirma que “toda tentativa séria de
desacelerar o desmatamento, salvar a biodiversidade e desenvolver uma agricultura sustentável deve
começar com o reconhecimento de que o nosso modelo econômico deve ser radicalmente
modificado se quisermos obter sucesso”.
Produtos florestais não madeireiros
Os PFNM’s são elementos alimentícios, aromáticos, medicinais, tóxicos, corantes,
borrachas, ceras, fibras, gomas não elásticas, oleaginosos, tanantes e outros produtos da silvicultura.
Segundo Molnar et al. (2004; citado por IMPERADOR & WADT, 2014) afirmam que 1/4 dos
PFNM’s correspondem a receita de um bilhão de pessoas de todo o mundo, sendo que 80% dos
habitantes mundial necessitam de medicamentos alopáticos que possuem elementos fitoterápicos
(FARNSWORTH et al., 1985; referenciado por IMPERADOR&WADT, 2014)
Em 2016 no Brasil, os PFNM foram responsáveis por uma movimentação de R$1,9 bilhões
(R$1.892.663.000), do qual 86,5% (R$1,6 bilhões) é referente à atividade extrativista em florestas
nativas. Essa produção teve um aumento de 4,6% em relação a 2015 (R$1.809.408.000) e 18% em
relação a 2014 (R$1.604.107.000) (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES FLORESTAIS,
2017).
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Figura 2 – Quantidade dos produtos não madeireiros extraídos em 2016. Elaborado: SNIF (2017). Fonte:
PEVS 2016/IBGE (2017).

Observa-se na (Figura 2) a produção de 1.117.711 toneladas de PFNM no de 2016, sendo
que 57,3% corresponde apenas a produtos alimentícios, com destaque ao açaí e erva-mate. Os
produtos da silvicultura estão em segundo lugar no rank total com 30,5%, além da piaçava (fibra) e
o babaçu (amêndoa), que sobressaem em produção em relação aos demais. No entanto, em relação à
2015, o açaí, castanha-do-Pará, babaçu, tiveram declínio de produção de 0,2%, 14,7% e 21,2%,
respectivamente. Aposto a resina que houve um incremento de 10,8% (SISTEMA NACIONAL DE
INFORMAÇÕES FLORESTAIS, 2017).
Afonso (2008) elenca a produção de PFNM do cerrado brasileiro, tais como: amêndoa de
babaçu, óleo de copaíba, fibra de buriti, folha de jaborandi, casca de barbatimão, casca de angico,
fruto da mangaba e a amêndoas de pequi. Além do baru, mangaba, arnica, cagaita, buriti, jatobá,
cajuí, mama-cadela, murici, faveira, gueroba, entre outros. Os frutos e os produtos beneficiados:
como geleias, licores, doces, pequi em conserva, medicamentos ornamentos e óleos, são vendidos
no Centro-Oeste (EMBRAPA, 2007). Estes são os de conhecimento da população, no entanto, há
muito o que ainda não foram descobertos devido a extinção da espécie ou por falta de conhecimento
científico de todas as espécies dos biomas.
Não obstante, o Estado de Mato Grosso possui o maior modelo agropecuário, visto que a
população em sua maioria é urbanizada e a econômica é fortemente ancorada a produção
agropecuária. Pois o estabelecimento destes nos biomas Cerrado e as margens da Amazônia, com

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 75

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
cultivo de grãos e animais do Brasil. Estes modelos de produção tiveram maior desempenho no
Estado com conjuntura social, territorial e econômico (GIRARDI, 2017).
Relevância sócio-econômica dos PFNM
Segundo Brito (2003), que há indícios de fornecimento de emprego em florestas nativas que
extraem PFNM é de 5 a 15 vezes do que em empresas de exploração madeireira. Para muitas
comunidades o extrativismo é um procedimento de subsistência e complemento da renda para
população de baixa renda. A pluriatividade, nos sistemas de produção familiar, é algo normal, seja
ela dentro e/ou fora da propriedade rural (GONÇALO, 2006).
Quando há a formação de cooperativas, os benefícios são: valorização do produto,
diminuição de desperdícios dos frutos, divulgação do município, gera emprego e renda, além de
melhorias sociais e ambientais, como é o caso da Cooperativa de Produtores Rurais e Catadores de
Pequi de Japonvar (Cooperjap) (AFONSO, 2008), e o marco social e econômico importante com a
luta de Chico Mendes para reconhecimento dos seringueiros na Amazônia (CARVALHO, 2004).
Porém, faz-se necessário estudos quanto manejo adequado de cada produto. Visto que a
longo prazo, conforme a fenologia e dinâmica de cada espécie, o procedimento pode se tornar
insustentável. Além da perda do conhecimento tradicional a respeito dos PFNM’s, em virtude de
uso de produtos de mercados (WICKENS, 1991). Ainda que estes apresentem oferta regular, os
PFNM são intensivamente extraídos em países em desenvolvimento devido a mão de obra barata e
numerosa (GONÇALO, 2006).
Sustentabilidade dos PFNM
Os PFNM’s vão de encontro com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio proposto
para Agenda em 2030. Abordamos, alguns itens com maior ênfase no processo de produção dos
produtos (Figura 3).
Figura 3 – Principais ODS que são favorecidos com o PFNM. Elaborado pela autora com base nas ODS.
Fonte: ONUBR, 2018.
“Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura sustentável”
A diversidade de produtos que podem ser extraídos de uma vegetação
natural é grande. No Mato Grosso tem a produção de frutos altamente
proteicos, que proporcionam o controle de anemia, além de propriedades
medicinais, como exemplo o baru e o pequi. Esta diversidade, ainda pouco
explorada, motiva a pesquisa e uso de tecnologias para atingir o item 2 dos
ODS, proporcionando a segurança alimentar e geração de renda.
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“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos,
em todas as idades”
O controle de pragas será de forma biológica, visto que não há necessidade
de defensivos agrícolas, pois o ambiente se encontra num equilíbrio
dinâmico. Além da floresta proporcionar bens e serviços ambientais,
consequentemente, qualidade de vida para a população.

“Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”
Ao utilizar técnicas agroflorestais e introdução de projetos que viabilizam a
industrialização dos PFNM. Será possível a concordância entre a
conservação ambiental e necessidades socioeconômicas (GONÇALO,
2006). Além da produção de subsistência para a população, seria possível o
empreendedorismo e inovação advindos dos recursos naturais.

“Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”
Ao extrair PFNM que é sinônimo de gestão sustentável e o uso eficiente
dos recursos naturais, teremos como impacto positivo o item 12. Pois
haverá todo um Plano de Manejo Sustentável e políticas públicas para que
futuras gerações usufruam do mesmo recurso. Além da conscientização e
promoção do uso da propriedade, visto que em uma determinada área é
possível a extração de diversos produtos e em tempos distintos.

“Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus
impactos”
Ao promover o sistema agroflorestal que influência diretamente na redução
de impacto ambiental, pois diminuirá o uso defensivos, de recursos hídrico,
principalmente na cobertura vegetal e, consequentemente, mudanças na
dinâmica ambiental de micro e macrorregiões. Os serviços ambientais
prestados pelos Biomas conservados refletem na vida e no bem-estar da
população.
“Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade”
Consequentemente, ao valorizar a produção dos PFNM, o item 15 será
realizado com sucesso. Pois haverá a conservação dos biomas e uso dos
mesmos de forma sustentável. Pois será “integrado os valores dos
ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos
processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos
sistemas de contas”

Políticas Públicas
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A importância do Estado com os programas que estimulem a extração, beneficiamento e
venda de PFNM tem como alicerces a sustentação as regiões de infraestrutura, interações culturais,
usufruto sustentável dos bens florestais, validação fundiária e supremacia nacional (FIEDLER,
2008). Assim, Decreto n° 3.420, que criou o Plano Nacional de Florestas, Decreto n° 7.794, que
instituía a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO e Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal (FNDF), são exemplos de condutas e incentivos para o desenvolvimento
econômico, social e ambiental sustentável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conservação dos Biomas favorece a manutenção da tríade da sustentabilidade, já que é
possível através dos produtos florestais não madeireiros a aquisição de alimentos, produtos
medicinais, entre outros para a valoração cultural, social, econômico e ambiental. Principalmente ao
respeitar as características endógenas da região. No entanto, no Estado de Mato Grosso e todo o seu
processo histórico não contribuiu para tal procedimento, mas este pode vir a ser a proposta de
recuperação de áreas degradadas, assim como a recuperação cultural da localidade. Uma vez que os
biomas citados são ricos em fauna e flora que influenciam no aspecto climático regional e global
com a conservação dos mesmos.
Consequentemente, maior rentabilidade e qualidade de vida para toda população que estão
envolvidos diretamente ou/e indiretamente a prática do extrativismo com o manejo florestal
sustentável. Assim, faz-se necessário a articulação das políticas públicas e investimentos para a
produção e conhecimento científico sobre os produtos florestais não madeireiros. Visto que o
grande gargalo, além da reflexão do sistema econômica do monocultivo, é a ausência de
planejamento, tecnologias e procedimentos para a produção dos PFNMs. Além da análise da
viabilidade econômica dos PFNMs para a orientação de programas de desenvolvimento sustentável.
Embora seja o segundo maior bioma nacional, o Cerrado, pesquisas direcionadas aos PFNM
ainda são poucos, considerando a velocidade de exploração territorial para outras finalidades. Em
contrapartida, este bioma tem grande potencial de exploração econômica para os PFNM, podemos
destacar o pequi (Caryocar brasiliense) que é utilizado pelas famílias rurais para fins de
subsistência e comercio.
Assim, os PFNM’s desde que seja aplicado e pesquisado é um grande potencial para ir de
encontro com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dado que quando manejado de forma
correta e consciente é/será possível a Fome Zero devido a quantidade e valor nutricional dos
alimentos disponíveis nos biomas, consequentemente a população proverá de melhor saúde e
qualidade de vida. Possibilitará o aumento de Emprego e, por conseguinte, o Crescimento
Econômico. Alimentos e medicamentos advindos de um ambiente equilibrado, teremos o Consumo
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e Produção Responsáveis de elementos orgânicos. Logo a conservação, manutenção e respeito a
Vida Sobre a Terra interferirá nas condições climáticas de modo global.
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RESUMO
O presente trabalho traz uma breve retrospectiva acerca do licuri (Syagrus coronata) no estado da
Bahia, Brasil, relacionando esta planta à colonização por fungos micorrízicos arbusculares e ao
manejo de solo. O licuri pertence à família das Arecaceae, uma planta xerófila, endêmica da
caatinga e da restinga, com ocorrência natural nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas
e Norte de Minas Gerais, no Brasil. Num cenário de mudanças climáticas e degradação da
vegetação nativa e dos solos, o potencial de plantas nativas se tornarem lavouras vem sendo
estudado, como por exemplo, as espécies xerófilas como o licuri. Nesse contexto, também se faz
necessário estudar os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), que além de aumentarem o
potencial de absorção de água e nutrientes nas raízes, especialmente o fósforo, também promovem
maior tolerância a estresses bióticos e abióticos, conferindo às plantas resiliência a diversos fatores
de estresse. A ocorrência, diversidade e colonização radicular de FMA, podem ser vistos como
indicadores de qualidade biológica dos solos e refletem as condições de manejo do solo. Foram
analisadas duas áreas: i) uma mais conservada e com cobertura vegetal maior e ii) outra de
pastagem e licuri. Foram coletadas 10 amostras de raízes e solo em volta das raízes de plantas de
licuri em cada área. Observou-se maior colonização radicular por FMA em licurizeiro, na área mais
conservada, chegando até 56% de colonização. Na área com pastagem, mais impactada pelo pastejo
de animais, a mecanização e degradação da vegetação de cobertura, verificou-se colonização
radicular de até 6%. O diálogo entre o conhecimento científico e o saber popular sobre as xerófilas e
o papel e importância dos FMA nesses ecossistemas podem se tornar estratégicas para convivência
sustentável do homem com o semiárido brasileiro.
Palavras-chave: Licuri; Caatinga; Syagrus coronata; Micorrizas; Lavoura Xerófila
ABSTRACT
The present work presents a brief retrospective about licuri (Syagrus coronata) in the state of Bahia,
Brazil, relating this plant to arbuscular mycorrhizal colonization and soil management. The licuri
belongs to the Arecaceae family, a xerophile which is endemic to the Caatinga biome and Restinga,
with natural occurrence in the states of Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas and North of Minas
Gerais, in Brazil. In a scenario of climate change, degradation of native vegetation and soil, the
potential of native plants to be cultivated, such as those originating from xerophytic plants, as for
example the licuri, is being studied. In this context, we must also study the arbuscular mycorrhizal
10
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fungi (AMF), which besides extending the plants root potential for water and nutrient absorption,
especially phosphorus, can also promote greater tolerance to abiotic and biotic stresses, giving
plants resilience to several stress factors. The occurrence, diversity, and root colonization of AMF
can be viewed as an indicator of soil biological quality and they reflect the conditions of soil
management. Two areas were analyzed: i) one more conserved and with a larger vegetation cover
and ii) another area of pasture and licuri. Ten samples of plant roots and soil around the root zone
were collected in each area. Greater root colonization by AMF was observed in licuri plants from
the more conserved area, reaching values of root colonization of up to 56%. In the area of pasture
with licuri, under animal grazing, mechanization and with poor vegetation cover, the root
colonization by AMF reached only 6%. A dialogue between the scientific knowledge and the
popular knowledge, and also the knowledge about the xerofiles and the role of the AMF in these
ecossystems might be a good strategy for the sustainable coexistence of man with the Brazilian
semi-arid.
Keywords: Licuri; Caatinga; Syagrus coronata; Mycorrhiza; Xerophile Crops.

INTRODUÇÃO
Licuri (Syagrus coronata (Martius) Beccari, ARECACEAE) é uma palmeira endêmica do
bioma caatinga e da restinga, de ocorrência restrita aos estados da Bahia, norte de Minas Gerais,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe (NOBLICK, 1986, 1991; RAMALHO, 2008; EISERHARDT et al.,
2011). Sendo sua maior ocorrência nem território da Bahia. Ainda pouco estudada no campo
agronômico, há muito saber popular sobre essa planta. Constitui-se uma espécie-chave no semiárido
com uso múltiplo pelas populações tradicionais (RUFINO et al., 2008), sendo essencial para a
manutenção de espécies a exemplo da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari), ave endêmica em
risco de extinção (BRASIL, 2006, 2008).
Esta planta é de fundamental importância para as populações campesina do semiárido.
Trata-se de uma palmeira de uso diversificado pelas populações do semiárido. Produz seus frutos
em cachos, trata-se de uma drupa contendo uma amêndoa (endosperma), que possui em torno de
38% de óleo (CREPALDI, 2001; DRUMOND, 2007). Tem grande potencial para indústria de
cosméticos e é utilizado na culinária local. Além de oleaginosa, sua palha é usada para artesanato e
serve nas secas mais severas para alimentação de bovinos enquanto volumoso, mantem-se verde nas
estiagens recorrentes (CARVALHO et al., 2016)
Os maiores maciços de licuri localizam-se no semiárido, Centro-Norte e Sudoeste baiano
(BONDAR, 1964). O Semiárido é um ambiente sujeito ao estresse hídrico, diante das longas
estiagens e temperaturas altas, a evapotranspiração supera os índices pluviométricos (ASSIS, 2000).
Neste contexto, os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) tem um papel preponderante na
tolerância das plantas aos estresses abióticos e, apresentam ampla diversidade e variação quanto à
capacidade de colonização radicular e eficiência simbiótica, tornando-se essencial que tal
associação simbiótica seja avaliada quando se pretende manejar agroecossistemas no semiárido. O
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licuri é considerado uma potencial lavoura xerófila (DUQUE, 2004), pois além de suas estruturas
adaptativas à condição de semiaridez, a exemplo de arquitetura das folhas e de sua inserção no
colmo para recepção e preservação de água, possuem nas suas folhas uma cera para evitar a
evapotranspiração. Não se conhece a associação desta planta com os FMA, os quais podem ter um
papel importante na sua sobrevivência em condições edafoclimáticas restritivas em água e
nutrientes, especialmente, o fósforo.
Os fungos micorrízicos são classificados nos seguintes grupos: ectomicorrizas,
endomicorrizas, ectoendomicorrizas, micorrizas ericoides, micorrizas arbutoides, micorrizas
orquidoides, micorrizas monotropoides e micorrizas arbusculares (SMITH e READ, 2008). Nosso
foco nesse trabalho foi a colonização por fungos micorrízicos arbusculares em licurizeiros e está
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB).
Por sua vez, há um considerável potencial socioeconômico advindo do agroextrativismo de
licuri. Por conta disso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, abriu no ano de
2017, edital de incentivo a oleaginosas, no montante de 3 milhões, incluído pela primeira vez o
licuri disponibilizando recursos para fomento à agroindústria do licuri (BAHIA, 2017). Salienta-se
que o consumo do licuri na Bahia remonta a períodos anteriores à colonização portuguesa e seu
primeiro relato escrito se apresenta no Tratado Descritivo do Brasil de 1587 (SOUSA, 1851).
Entretanto, por muito tempo fora considerado alimento de populações pobres, e tão somente tais
populações, especialmente, as mulheres dedicavam-se ao seu aproveitamento. Por meio iniciativas
da economia solidária, vem adquirindo visibilidade socioeconômica e ambiental. Muito embora, na
década de 1930, Bondar (1938) já havia alertado das potencialidades desta palmeira.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Primeiramente, selecionou-se áreas para coletas uma área conservada e outra um
agroecossistema com pastagem e licurizeiro, mês de abril de 2018. Foram coletadas raízes próximo
da estirpe das plantas, a uma profundidade de 08 a 12 cm, sendo 10 plantas de cada uma das áreas.
Amostragens realizadas em abril de 2018 na comunidade de Jatobá, município de Milagres, estado
da Bahia, Brasil.
Situa-se sob a coordenadas geográficas UTM: 24 L 0417199 mE S e 8571946 mS, o solo
classificado como Neossolo Quartzarênico, pH ácido, baixa CTC, textura franco arenosa,
quimicamente pobre em bases nutricionais dos solos, o clima semiárido, classificado como BSh
segundo a Köppen e Geiger (Figura 1).
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Figura 1 – Área de coletas fazenda Jatobá, acesso pela BA 046, estrada que conecta Milagres - Amargosa.

Fonte: Imagem adaptada do aplicativo DroneDeploy, versão 2.79.0.

Logo após a coleta, as raízes foram imersas em álcool diluído em água, na concentração de
50%, em recipientes de plástico com tampa de rosca. No Laboratório de Microbiologia Agrícola da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), as amostras de raízes, com menos de 2mm
de diâmetro, foram imersas em solução com KOH a 10%, em banho-maria por 40 minutos seguido
de imersão em H2O2 a 10%, por 30 minutos, para clareamento. Em seguida, as raízes foram lavadas
e imersas em HCl a 5% por 1 minuto e fez-se a coloração das raízes com uma solução de azul de
metileno a 0,05 % em lactoglicerol, por 5 minutos em banho-maria a 90oC. Adotou-se o método da
lâmina para quantificar a percentagem de colonização radicular (GIOVANETTI e MOSSE, 1980).
Foram seccionados 10 pequenos fragmentos de raízes (aprox. 1 mm de comprimento) e colocados
em lâminas microscópicas, com glicerol ácido e as raízes foram cobertas com uma lamínula. Para
cada amostra foram preparadas três repetições das lâminas. Cada lâmina foi observada em
microscópio óptico (marca Olympus, modelo CX21), com aumento de 400X, sendo observada a
presença ou ausência de estruturas de FMA nos segmentos de raízes, registrando-se a presença e
ausência de colonização por FMA, para o cálculo da porcentagem de colonização radicular por
esses fungos. As amostras de solo foram analisadas para as características físicas e químicas,
conforme EMBRAPA (2009).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não foram encontrados na literatura estudos sobre a associação simbiótica entre Syagrus
coronata e aos FMA. Afortunadamente, durante a pesquisa em andamento foi comprovada a
associação desta planta com os FMA, por meio da colonização radicular e a presença de esporos
desses fungos no solo em volta das raízes. Os estudos sobre a ocorrência e diversidade de FMA pela
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identificação morfológica dos esporos dos FMA ainda está em andamento e não foi o foco deste
trabalho. Verificou-se que a colonização de raízes por FMA, com a presença de vesículas e esporos
(Figura 2) e de hifas de FMA. A colonização micorrízica atingiu valores de 56% nas raízes de
plantas licuri da área mais conservada. Nas áreas de pastagem com licuri (área descampada e
pisoteada por animais), foram observadas taxas de colonização de até 6%. Ambas as áreas possuem
a mesma classe de solos. As coletadas foram realizadas em abril de 2018, início das chuvas de
inverno em Milagres, estado da Bahia, Brasil.
Por sua vez, a análise química indicou pH de 5,4; fósforo de 3 mg.dm-3de solo e CTC e 5,03.
Assim, percebe-se que o nível de acidez é médio tendendo a alta e o nível de fósforo muito baixo,
com baixa CTC. Nestas condições, aliado à pluviosidade escassa, onde a maioria dos cultivos
encontra-se em condições desfavoráveis de sobrevivência, espera-se que estes fungos tenham um
papel preponderante na sobrevivência dessas espécies vegetais. A clarificação das raízes do licuri é
um processo que exigiu ajustes na metodologia, com aumento do tempo de imersão no KOH e no
H2O2, pois estas são dotadas, mesmo as raízes mais novas, de uma camada endurecida de proteção
da raiz, porém foi possível observar a colonização por FMA.
Caproni (2001) afirma que a maior aeração dos solos favorece os FMA, que são fungos
aeróbicos. Comparando, portanto, as duas áreas, há maior compactação e exposição do solo da área
do agroecossistema licuri com pastagem (na qual a maior taxa de colonização radicular por FMA
foi de apenas 6%). Possivelmente, essa condição tenha influenciado na menor taxa de colonização
das raízes dos licurizeiros, em comparação à outra área de menor exposição e compactação que
chegou a atingir 56%.
O licurizeiro é uma planta heliófila e permanecem com folhas verdes todo o tempo, mesmo
em períodos de estiagem, sem pronunciar deficiências nutricionais; diferencia-se da maioria das
xerófilas que perdem suas folhas no período de estiagem na caatinga. Obviamente, exibem
estruturas adaptativas como as folhas com cerosidade (DRUMOND, 2007) na parte abaxial das
folhas, as raízes com grande densidade e exploram áreas dos solos a mais de três metros de
profundidade. Ademais, as simbioses com a microbiota do solo como os FMA podem favorecer o
suprimento de água e de nutrientes menos móveis no solo (e.g., fósforo, zinco e cobre) diante do
ambiente de estresse caracterizado pela baixa fertilidade natural dos solos e déficit hídrico,
característico dos solos Neossolos Quartzarênico ou Neossolo Regolítico. O licuri é uma planta
oportunista (CARVALHO et al. 2016), caso encontre, condições melhores nutricionais de solo e
água, está palmeira exibe maior vigor.
Os licurizais são endêmicos do semiárido (Caatinga) e restinga (NOBLICK, 1991) ocorrem
preferencialmente em solos de textura arenosa a siltosa (DUQUE, 2004), portanto, com restrições
em relação a micro e macronutrientes. Os FMA são biotróficos (depende do seu simbionte vivo),
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pertencem do filo Glomeromycota. Estão associados a mais de 80% das espécies vegetais (SMITH
e READ, 2008), esta simbiose remonta ao período Devoniano, há 460 milhões de anos atrás. Tal
associação expande o raio de ação das raízes das plantas, ampliado a superfície de absorção de
nutrientes, especialmente fósforo, zinco, cobre e ferro. Os FMA possibilitam conectar diversos tipos
de plantas por imensa rede de comunicação através da estrutura das hifas do FMA (SIQUEIRA,
1994).
Figura 2: (a; b) estrutura de FMA em raízes de licuri (Syagrus coronata) visto em microscópio ótico 40 x,
marca Olympus CX21; (c) planta adulta do licuri sobre o solo Neossolo Quartzarênico, local da coleta,
Fazenda Jatobá (UTM 24L 417141 mE e 8571996 mS); (d) raízes de licuri secionadas, clarificadas e oradas
para visualização de colonização por FMA; (e) coletores com raízes em álcool e em pequenos frascos com
corantes; (f) coleta em campo de raízes.

Fonte: fotos dos autores e dados da Pesquisa, 2018.

Os licurizais são endêmicos do semiárido (Caatinga) e restinga (NOBLICK, 1991) ocorrem
preferencialmente em solos de textura arenosa a siltosa (DUQUE, 2004), portanto, com restrições
em relação a micro e macronutrientes. Os FMA são biotróficos (depende do seu simbionte vivo),
pertencem do filo Glomeromycota. Estão associados a mais de 80% das espécies vegetais (SMITH
e READ, 2008), esta simbiose remonta ao período Devoniano, há 460 milhões de anos atrás. Tal
associação expande o raio de ação das raízes das plantas, ampliado a superfície de absorção de
nutrientes, especialmente fósforo, zinco, cobre e ferro. Os FMA possibilitam conectar diversos tipos
de plantas por imensa rede de comunicação através da estrutura das hifas do FMA (SIQUEIRA,
1994).
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É perceptível que o licuri tenha adquirido visibilidade crescente no âmbito econômico. A
produção média anual em um licurizal nativo é de 2.000 kg. ha-1 de frutos (DRUMOND, 2007).
Atualmente, configura-se quase que exclusivamente numa atividade da agricultura camponesa.
Existem dois empreendimentos na Bahia, um capitaneado pela Cooperativa de Produção do
Piemonte da Diamantina (Coopes), sede no município de Capim Grosso – BA e o outro Escola
Família Agrícola do Sertão (Efase), localizada na Lagoa do Pimentel, zona rural, município de
Monte Santo – BA. Tais iniciativas abarcam os territórios baianos do Sisal e do Piemonte da
Diamantina, Piemonte Norte Itapicuru e Jacuípe. A Coopes, no ano de 2018, comercializou 2.300
litros de óleo de licuri, no ano anterior, 1500 litros de óleo, prensado a frio. Em 2017, a Efase que
possui uma unidade de beneficiamento, financiada pelo projeto Licuri: Tecnologia e
Sustentabilidade nas Caatingas (Processo nº 468249/2014-1; Edital CNPq, Setec/MEC Nº 17/2014),
extraiu 4.890 litros para azeite, 32.600 litros de óleo de inferior qualidade para saboaria e 1.276
litros destinados à produção de cosméticos. Os dados expostos foram diretamente fornecidos pelos
dirigentes das organizações citadas.
Além disso, dada sua importância a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da
Bahia (SDR), aportou recurso no valor de três milhões de reais para oleaginosas, estando incluída o
licuri por meio do Edital Público para Culturas Oleaginosas (BAHIA, 2017). Paralelo ao incipiente
processo de valorização, verifica-se um processo de redução desta espécie em muitas áreas, ou
mesmo, a falta de sua renovação, devido a inúmeros fatores como manejo inadequados dos solos,
incluído a mecanização (aração e gradagem) em sua maioria para pastagens, desmatamento,
mudanças climáticas (CARVALHO et al, 2016). A literatura indica que ocorre a redução da
diversidade e da colonização, com a seleção de espécies, a depender das práticas agrícolas, com a
maioria das comunidades fúngicas de solo está concentrada na camada “arável”, a exemplo dos
FMA (e.g., OEHL et al., 2003, 2005; ALGUACIL et al., 2008; PARLATTI, 2010).
Ao buscar ampliar o conhecimento sobre a microbiologia do solo, com foco nos FMA,
pode-se auxiliar nos processos de conservação dos licurizais, com vistas a propor formas de manejo
mais adequadas e com a possibilidade de implantação de lavouras e de um manejo sustentável do
agroextrativismo no semiárido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Corroborando com a necessidade de fazer frente ao manejo inadequado uso dos solos e das
águas, diante do cenário de indução à desertificação, de degradação da vegetação da Caatinga que
se ampliou conforme o documento Desertificação, Degradação da Terras e Secas no Brasil (CGEE,
2016), existe a necessidade de estudos para a conservação do solo e da microbiota (inclui-se os
FMA), bem como apontar as lavouras e plantas xerófilas como estratégia de convivência no
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semiárido, em um quadro de mudanças climáticas que tendem a tornar as condições em relação ao
clima mais adversas às populações locais.
Embora o licuri se constitua num objeto do agroextrativismo, cuja potencialidade econômica
já fora sinalizada por Bondar (1938) como uma das atividades mais sustentáveis na caatinga
(SIQUEIRA-FILHO, 2012), esta poderá vir a ser uma lavoura produtiva, diante da perspectiva de
mudanças climáticas. Sabe-se que com os devidos tratos culturais, a exemplo do coroamento ou
ceifa de plantas em seu entorno, a produtividade pode atingir 4.000 kg ha-1 (DRUMOND, 2007).
Esta é uma planta resistente e resiliente às condições edafoclimatáticas desfavoráveis para a grande
maioria dos cultivos. Assim desde já, é remendável conhecer mais essa espécie, selecionar acessos
mais promissores, estudar suas interações com o ambiente e com a microbiota do solo,
especialmente, os FMA.
Assim, tentar compatibilizar a produção bem como manter a qualidade dos solos nos
aspectos químico, físico e biológico salvaguardando a vegetação original, cultivos adaptados e
microrganismos associados a esta planta, caracterizada como xerófila, torna-se uma estratégia de
garantia de sustentabilidade nesses ecossistemas/agroecossistemas. Ademais, diversidade fúngica
em ecossistemas áridos e semiáridos pode ser igual ou superior quando comparada à de ambientes
úmidos (ZAK, 1993; ALGUACIL et al., 2011). Isso, afirma o autor, deve-se ao baixo potencial
hídrico do solo, inapropriado ao crescimento de bactérias, o que torna a cadeia alimentar em
sistemas áridos baseada primariamente nos fungos.
A abordagem agroecológica da agricultura (e.g.: ALTIERI, 1989; GLIESSMAN, 2000;
PRIMAVESI, 2002; CAPORAL e COSTABEBER, 2004) preconiza a proteção dos solos,
especialmente a conservação da matéria orgânica de ocorrência na camada superficial, associada a
manutenção do estrato de vegetação numa região com alta incidência luminosa, estiagens
periódicas, corresponde a uma necessidade urgente de assegurar a perspectiva de sobrevivência de
inúmeras espécies, inclusive humana. Neste contexto, surgem as micorrizas, especialmente, os
FMA e seu papel frente à realidade com déficit de água e distrofia nutricional, na sobrevivência
dessas plantas no semiárido.
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RESUMO
No Brasil afloramentos rochosos ocorrem em ampla distribuição, desde as regiões Nordeste até ao
Sul. Estes ambientes, mesmo estando no bioma Caatinga apresentam um isolamento ecológico.
Uma análise ambiental, sobre os afloramentos rochosos requer uma investigação dos elementos
ecológicos, que envolvem as paisagens inseridas nas regiões do Agreste e Cariri paraibano. Dessa
forma, o tema proposto é de grande relevância, pois, do ponto de vista prático, o mapeamento e
análise das variáveis edafoclimáticas dos afloramentos rochosos se tornará uma ferramenta de
informações sobre o processo adaptativo da vegetação rupestre nos municípios estudados. Os
procedimentos metodológicos utilizados foram levantamento teórico, visitas a campo nos
municípios de Olivedos-PB e Esperança –PB, possibilitando assim análise geoambiental das áreas e
realização de coletas florísticas nos afloramentos rochosos. A composição florística nas áreas de
estudo, esteve representada por 303 indivíduos, distribuídos entre as 202 em Esperança e 101 em
Olivedos. Analisando a diversidade das áreas, as família que apresentaram maior abundancia foram
a Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Convolvulaceae, Malvaceae e Bromeliaceae,
entretanto foram registrados para os afloramentos de Esperança, três espécies de Orquidadceae.
Palavras-chave: Florística rupestre; Caatinga; Condições Edafoclimáticas.
ABSTRACT
In Brazil, rock outcrops occur in a wide distribution, from the Northeast to the South. These
environments, even being in the Caatinga biome, are ecologically isolated. An environmental
analysis of the rocky outcrops requires an investigation of the ecological elements, which involve
the landscapes inserted in the Agreste and Cariri regions of Paraíba. Thus, the proposed theme is of
great relevance because, from a practical point of view, the mapping and analysis of the
edaphoclimatic variables of the rocky outcrops will become an information tool about the adaptive
process of the rock vegetation in the studied municipalities. The methodological procedures used
were theoretical, field visits in the municipalities of Olivedos-PB and Esperança -PB, thus enabling
geoenvironmental analysis of the areas and floristic collections in rocky outcrops. The floristic
composition in the study areas was represented by 303 individuals, distributed among the 202 in
Esperança and 101 in Olivedos. Analyzing the diversity of areas, the families that presented the
greatest abundance were Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Convolvulaceae,
Malvaceae and Bromeliaceae. However, three Orquidadceae species were recorded for the
outcrops of Esperança.
Keywords: Floristic rock, Caatinga; Socio-climatic Conditions.
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INTRODUÇÃO
A biodiversidade abrange o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em
determinada área, a sua conservação representa um dos maiores desafios contemporâneos, em
função do elevado nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas naturais. Os recursos
florestais, juntamente com seus sistemas inerentes contribuem para a manutenção do equilíbrio
humano. Estudar, documentar e observar a dinâmica dos ecossistemas caracteriza-se como uma
importante ferramenta na conservação e preservação destas áreas (OLIVEIRA & WOLSKI, 2012;
CHAVES et al, 2013).
Os estudos analíticos sobre a biodiversidade e conservação dos ecossistemas existentes, nos
biomas brasileiros vêm crescendo acentuadamente. Entretanto, em decorrência das características
fisiografias do Agreste Paraibano, o bioma Caatinga é o que possui relevante número de pesquisas
objetivando avaliar suas potencialidades, riquezas, preservação da fauna e flora, etc. (GIULLITE et
al, 2006).
A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro que corresponde 11% de seu território, e
está inserido no domínio do Semiárido. Esta região é caracterizada pelas irregularidades de chuva e
elevadas temperaturas ao longo do ano, derivada da baixa pluviosidade e elevada evapotranspiração
no decorrer do ano, definindo duas estações: uma chuvosa que dura no período de três a cinco
meses, e outra seca durando num período de sete a nove meses, apresentando assim intemperismo
físico, que condiciona a erosão diferenciada da rocha exposta, formando desse modo os
afloramentos rochosos que proporciona um mosaico vegetacional diferenciado (ARAÚJO, 2007;
MARENGO et al, 2011; RUFINO& SILVA, 2017).
A flora do bioma Caatinga é composta essencialmente por espécies lenhosas, herbáceas,
Cactaceae e Bromeliaceae (SILVA, 2016). Estas são na sua maioria xerófitas, caracterizadas como
plantas suculentas e espinhosas, que se desenvolvem com bastante intensidade no período chuvoso
(CRUZ et al, 2005; SABINO et al, 2016; VITÓRIO, 2016).
Contudo, de acordo com Santos (2010) e Silva (2014) o bioma Caatinga vem sendo
sistematicamente devastada pelo desmatamento e uso inadequado dos recursos naturais, dentre os
quais destaca-se a extração mineral, a mais impactante ao meio. Esta atividade se destaca, pela
redução da biodiversidade, a degradação dos solos, o comprometimento dos sistemas produtivos,
“desertificação” e dificulta o processo natural de sucessão ecológica.
Dentro desta problemática, os ecossistemas que destacam-se no semiárido nordestino são os
afloramentos rochosos, que são de considerável importância para a dinâmica biótica do Brasil, pela
formação de ambientes de crescimento relativos aos aspectos do microclima e edáfico secos, estes
submetidos ao intemperismo físico, o desgaste erosivo das rochas graníticas e gnáissicas, do
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período pré-cambriano foram intemperizados ao longo da história paleoclimática da região
(POREMBSKI & BARTHOTT, 2000; BURKE, 2002; POREMBSKI, 2007).
Estes ambientes, mesmo estando no bioma Caatinga apresentam um isolamento ecológico,
no qual registra espécies de biomas de florestas secas (PEREIRA, 2016). Os afloramentos rochosos
apresentam particularidades pedogênicas influenciadas pelo clima, no qual os minerais das rochas
desagregam-se por fatores de amplitude térmica, que formam superfícies intemperizadas, nas quais
a vegetação se instala. Devido às características ambientais locais favorece a presença de uma flora
diferenciada mantendo a sustentabilidade do bioma Caatinga (ARAÚJO et al, 2008; SALESRODRIGUES et al, 2014).
Desse modo tal pesquisa teve como objetivo realizar uma análise da diversidade florística
dos afloramentos rochosos sobre influência da mineração nos municípios Paraibanos de Esperança e
Olivedos
PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
Caracterização da Área de Estudo
A área de estudo compreende afloramentos rochosos localizados nos municípios de
Esperança-PB (S 07° 03’ 11” e W 35° 86’ 92”) situado no Sítio Lagoa de Pedra e Olivedos-PB (S
06° 98’ 86” e W 36° 24’ 36”) (Figura 1 e 2) localizados na região intermediária e imediata de
Campina Grande-PB (BRASIL,2017).
Figura 1: Localização dos Afloramentos rochosos dos Municípios de Esperança e Olivedos
referente a análise comparativa e diversidade florística dos afloramentos rochosos
sobre influência da mineração nos municípios de Esperança e Olivedos.

Autor: SOUZA, Y.G. 2018
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Figura 2 - A e B: Feições dos afloramentos rochosos dos municípios de Esperança e Olivedos,
referente diversidade florística dos afloramentos rochosos sobre influência da mineração na Paraíba.
A
B

Autor: EVARISTO, 2017

O município de Esperança (Figura: 3) inserido na região submontana do Planalto da
Borborema, com altitude acima de 600m. Possui de acordo com a classificação de Kӧppen (1918)
clima BSh - Tropical Quente e úmido. Em virtude das características fisiográficas dos ambientes
rochosos, os valores de temperatura podem variar de 20ºC à 50ºC. Sua base geológica é composta
por rochas graníticas-gnáissicas e ortognáisses. A pedologia do municipio contempla solos
medianamente profundos, os Planossolos e os Podzólicos, nas elevações ocorrem os Neossolos
Litólicos (rasos). O curso de rio que corta o município é o Rio Mamanguape, e seu principal bioma
é a Caatinga (GROGER & BARTHLOTT, 1996; SARTHOU & VILLIERS, 1998; CPRM, 2005;
IBGE, 2014; FRANCISCO et al, 2015; MARQUES et al, 2017)
Figura 3: Localização do Afloramento Rochoso no Sitio Lagoa de Pedra – Esperança/PB.

Autor: CORREIA, I.M.G. 2018
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Já o município de Olivedos (Figura 4) está incluído na área geográfica de abrangência do
semiárido brasileiro, localiza-se na Morfoestrutura da Depressão Intraplanáltica Paraibana, onde se
situa o Cariri paraibano, apresenta uma altitude entre 480 de 552 metros acima do nível do mar, que
devido estarem na região semiárida, proporciona temperaturas elevadas durante todo o ano. As
temperaturas máximas são de 30º C nos dias mais quentes de verão e 18º C em dias de inverno. A
umidade relativa do ar está entre 20 a 82% (CPRM, 2005; MARQUES et al, 2017).
As precipitações apresentam uma variabilidade típica de regiões Semiáridas, sujeitas as
interferências de macros sistemas como as La Niña e El Niño, Zona de Convergência IntertropicalZCIT. Possui clima Tropical Quente e Seco e temperaturas máximas de 30 C°, nos dias mais
quentes de verão, e 18 C° em dias de inverno. A umidade relativa do ar varia entre 20 a 82%. O
período chuvoso começa em fevereiro e termina em abril (FRANCISCO et al, 2015).
Figura 4: Localização do Afloramento Rochoso no município de Olivedos /PB.

Autor: CORREIA, I.M.G. 2018

PROCEDIMENTOS DO METODOLÓGICOS
A Ciência geográfica, em sua epistemologia, estuda diferentes categorias de análise, tendo
como maior destaque os conceitos de Espaço, Região, Lugar, Território e Paisagem (PEREIRA,
2016). Dentre as diversas definições de Paisagem, pode-se destacar a de Bertrand (1971), que
afirma que a Paisagem é uma certa porção do espaço, resultante da interação dinâmica e instável de
atributos biofísicos e humanos, reagindo dialeticamente um sobre o outro realizando uma espécie de
conjunto único, indissociável e em constante evolução.
A concepção de Ecologia de Paisagem foi influenciada por cientistas naturalistas
preocupados com a relação entre o padrão de distribuição de plantas e animais e os meios físico e
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antrópico, no contexto biogeográfico (VIANA & OLIVEIRA, 1997; HENKES & BARCELLOS,
2004).
De forma geral, nos estudos que envolvem a Ecologia de Paisagem tem-se como foco
principal a preocupação com uma análise ambiental para a conservação e manejo da biodiversidade,
enfatizando, em termos de conservação e preservação biológica, a importância do contexto espacial
sobre os processos ecológicos (FORMAN, 1995; FARINA, 1998; METZGER, 2001).
Análise Geoambiental
A análise geoambiental consistiu-se nas observações e anotações realizadas através das
visitas in loco aos afloramentos rochosos, e na análise bibliográfica das relações existentes entre as
características fisiográficas, como os tipos de solo, relevo, geologia, altitude, e verificação da
umidade relativa do ar e precipitação.
Mapeamento Espectral e Quantificação de Área dos Afloramentos Rochosos
Para o mapeamento foram utilizadas imagens orbitais do banco de dados do Google Earth,
no qual se escolheu a que melhor se adequou ao espaço e tempo de análise. Nesse processo foram
seguidos os respectivos passos:
a) Interpolação e recorte da imagem escolhida, neste passo é utilizada as ferramentas de
criação de polígono e tesoura automática;
b) Sendo realizada a quantificação dos afloramentos, que neste passo se utiliza a ferramenta
de quantificação de área do polígono;
c) É feita a transferência de arquivo em HD, que neste passo se faz a exportação do arquivo
para o Windows e a correção e calibração da nitidez, que será utilizado o corretor simples
do Windows imagens;
d) Observação: o datum das imagens pode variar de acordo com o retalho de imagens do
software. A licença de uso das imagens é livre e padrão do Google.
Coletas e Identificações de Espécies de Angiospermas
Foram realizadas inspeções quinzenais nos dois primeiros meses (setembro e outubro) e dois
visitas mensais (novembro e dezembro) em toda a extensão dos afloramentos rochosos. Para coleta
dos espécimes férteis (florados e/ou frutificados). Todo o material coletado está sendo herborizado
de acordo com as técnicas empregadas em estudos taxonômicos, descritas por Mori et al. (1989). As
espécies estão sendo incorporadas ao acervo do Herbário Manuel de Arruda Câmara (ACAM) da
Universidade Estadual da Paraíba-UEPB.
Análise das categorias fitoecológicas
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Foram realizadas avaliações acerca das categorias fitoecológicas, sendo estas classificadas
como: árvores, arbustos, subarbustos, ervas e lianas.
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO
Para realização do trabalho foram necessários instrumentos como: prensa de madeira,
alicates, cordas, jornais, caneta, prancheta, papel, câmera fotográfica e GPS (Figura: 5).
Figura 5 (A, B, C, D e E): Instrumentos utilizados para coleta das espécies: A – Tesouras para a recolhimento das
amostras, B – Corda e barbante em auxilio da prensa do material, C – GPS para coleta de Latitude e Longitude para
marcação de pontos e espacialização da área, D – Luvas e Mini Enxada Jardinagem para coleta de plantas com espinhos
e de raízes profundas,E – Prensa para transporte do material coletado, referente Diversidade florística dos afloramentos
rochosos sobre influência da mineração na Paraíba.

A

B

C
Autor: CORREIA, I.M.G. 2018

D

E

Os procedimentos de mapeamento, tratamento e espacialização dos resultados dessa
pesquisa foram feitos com uso do software: Google Earth, Quantum Gis e ArcGIS 10, licenciado
para o Laboratório Multiusuários de Tecnologias da Informação Aplicadas às Ciências Humanas,
do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande (Lab-INFO-CADIGEOS).
RESULTADOS PARCIAIS
A composição florística nas áreas de estudo, esteve representada por 303 indivíduos,
distribuídos entre as 202 em Esperança e 101 em Olivedos (Figura 6). Destas coletas meses de
maiores coletas foram novembro com 78 espécimes foram para Esperança, enquanto para Olivedos,
ocorreu no mês de setembro, com 51 espécimes.
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Figura 6: Número de Espécies Coletadas entre os meses de setembro e dezembro, nos
municípios de Esperança e Olivedos, referente Diversidade florística dos afloramentos
rochosos sobre influência da mineração na Paraíba.
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Fonte: elaborado pelas autoras, 2018

Analisando a diversidade das áreas, as família que apresentaram maior abundancia foram a
Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Convolvulaceae, Malvaceae e Bromeliaceae,
entretanto foram registrados para os afloramentos de Esperança, três espécies de Orquidadceae. Na
Figura 7 podemos observar algumas feições da flora da vegetação sensu stricto do bioma Caatinga
localizadas nos municípios de Olivedos–PB e Esperança –PB.
Figura 7: Feições da flora da vegetação sensu stricto do bioma Caatinga
localizadas nos municípios de Olivedos–PB e Esperança –PB.

Begonia Lealii Brade

Jacquemontia pentanthos (Jac.)G.Don

Stemodia marítima L.

Heliotropiumangospermam Murray
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Ruellia asperula

Melochia tomentosa L

Anturium Affini

Marsdenia Caatingae Morillo

Jatropha Ribifolia(Pohl) Baill

Aosarupestris(Gardner) Weigend

Fonte: fotos das autoras, 2018

A flora do ambiente rochoso, determina que a fixação das espécies diferenciaram em seus
habitats, visto que os mesmo afloramentos rochosos iram desenvolver variados hábitats. Deste
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modo, nas áreas de marmitamento rasos com água sazonal irão se desenvolver espécies herbáceas e
subarbustivas. Nas áreas de marmitamento profundos na rocha com substrato pouco desenvolvido
estão fixadas as espécies de Bromeliaceae (Encholirium spectabile), visto que estas apresentam
reservatórios de agua, em suas rosetas, podendo armazenar agua, por maior tempo. Estas espécies
estão foram frequentes nos dois municípios, contudo, não foram registradas espécies arbóreas,
devido as condições edafoclimáticas não proporcionarem, uma formação de solo, para a adaptação
destas.
Contudo, nas áreas com fraturas de rocha em Olivedos foram desenvolvidos os arbustos e
espécies arbóreas, neste caso o Pereiro (Aspidosperma pyrifolium), em forma de arvoreta. Desta
forma, no que se refere as suas categorias fitoecológicas, o extrato herbáceo, incluindo ervas e
subarbustos, foram as que apresentaram 23% porcentagem, seguido pelo extrato arbustivo com 18%
(Figura 8).
Figura 8: Porcentagem das Categorias Fitoecológicas a partir do número de espécies coletadas, referente
Diversidade florística dos afloramentos rochosos sobre influência da mineração na Paraíba.
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Fonte: elaborado pelas autoras, 2018

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A composição florística nas áreas de estudo, esteve representada por 303 indivíduos,
distribuídos entre as 202 em Esperança e 101 em Olivedos. Analisando a diversidade das áreas, as
família que apresentaram maior abundancia foram a Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae,
Euphorbiaceae, Convolvulaceae, Malvaceae e Bromeliaceae, entretanto foram registrados para os
afloramentos de Esperança, três espécies de Orquidadceae. A flora do ambiente rochoso se distribui
de acordo com as condições físicas e quantidade de sustrato do mesmo, gerando assim diversas
formas de adaptação e formação de micro habitats nestes.
Diante o estudo realizado foi perceptível o quão escasso são os estudos relacionados a
composição florística da Caatinga, sendo assim de grande importância a intensificação destes pois a
partir de tais podemos buscar estratégias de monitoramento, conservação e preservação do meio.
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RESUMO
Este trabalho analisou a conjuntura da oferta de lenha do estado do Pernambuco, no período de
1986 a 2016. Utilizou as informações da base de dados da Produção da Extração Vegetal e da
Silvicultura (PEVS) do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A análise foi
realizada por meio da taxa geométrica de crescimento (TGC). A produção de lenha vem reduzindo a
uma taxa média anual de -2,59 % a.a. A partir dos resultados encontrados, conclui-se que é
importante compreender conjuntura econômica da produção de lenha proveniente de extração
vegetal, pois auxilia na orientação de políticas públicas e ações regionais e pontuais. A exploração
da lenha no Pernambuco ocorreu majoritariamente de caatinga, um bioma frágil e suscetível à
desertificação advinda de variações climáticas e ações antrópicas.
Palavras-chave: Economia florestal; Extrativismo vegetal; Regionalização.
ABSTRACT
This work analyzed the supply of firewood in the state of Pernambuco from 1986 to 2016. It used
information from the Plant Extraction and Forestry Production (PEVS) database of the Brazilian
Institute of Geography and Statistics (IBGE). The analysis was performed using the geometric
growth rate (TGC). The production of firewood has been reducing at an average annual rate of 2.59% pa. From the results found, it is concluded that it is important to understand economic
conjuncture of the production of firewood from vegetable extraction, as it assists in the orientation
of public policies and regional and occasional actions. The exploitation of firewood in Pernambuco
occurred mainly in the caatinga, a fragile biome susceptible to desertification due to climatic
variations and anthropic actions.
Keywords: Forest economy; Plant extractivism; Regionalization.

INTRODUÇÃO
A crescente preocupação com emissões de gases do efeito estufa (GEE) tem resultado na
adoção de políticas públicas para mitigação dos biomas brasileiros. O bioma caatinga, por exemplo,
encontrada na região do semiárido, sofre com o processo de desertificação ocasionada pelas
variações climáticas e antrópicas (CAVALCANTI et al., 2007; LIMA et al., 2016; VIEIRA et al.,
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2016). Segundo Ministério do Meio Ambiente – MMA (2009), a taxa de desmatamento anual da
caatinga foi de 0,33% a.a., entre 2002 e 2008. Apesar da constante queda na produção brasileira de
lenha do extrativismo vegetal, que diminuiu de 126 milhões de m³, em 1986, para 25 milhões de m³,
em 2016, este recurso ainda apresenta relevância na oferta energética da região Nordeste. Seja no
uso doméstico para cocção dos alimentos ou uso industrial para produção de cerâmica, gesso e
outros (SILVA et al., 2008; MACHADO et al., 2010).
De acordo com Simioni et al. (2017), a produção de lenha através da silvicultura na região
nordeste é insipiente, principalmente devido a escassez hídrica, impossibilitando assim a redução da
exploração de lenha nativa. Algumas alternativas para que a silvicultura se tornasse possível são
apresentadas por (SILVA et al., 2016), como por exemplo, a utilização de água de reuso para fins
de irrigação.
A utilização da lenha nativa tem seu maior percentual proveniente da região Nordeste, com
participação de 61,59% do todo explorado no Brasil, em 2016. Dentro desta região, o estado de
Pernambuco destacou como quarto maior produtor, com 12,43%, ficando atrás apenas da Bahia
com 32,61%, Ceará 20,34% e Maranhão com 13,63%. Alguns municípios de Pernambuco
apresentam produção superior a estados do Nordeste de menor extensão territorial, como Alagoas e
Sergipe que tem participações modestas 0,19% e 0,05%, respectivamente (IBGE, 2018).
Uma das principais regiões consumidoras de lenha para o estado é a do sertão
pernambucano, destacando-se dentro desta o polo gesseiro de Araripe. Segundo Pernambuco
Ministério do Meio Ambiente – MMA (2007), não possui oferta suficiente de lenha e necessita
importar parte deste insumo de regiões do Piauí, em grande maioria consumida pelo setor industrial,
principal consumidor na região.
Dada a alta demanda do estado faz-se de suma importância a análise a partir de indicadores
econômicos para auxílio na tomada de decisões a curto e longo prazo, na tentativa de se reduzir
substancialmente esta utilização de lenha nativa, afim de que possa ser traçada tendências de
comportamento para diferentes áreas dentro do Estado. Tendo em vista a importância dos estudos
que abranjam esta temática, o presente analisou a conjuntura da oferta de lenha no estado de
Pernambuco, no período de 1986 a 2016.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os dados utilizados para a análise da oferta de lenha, em metros cúbicos (m3), do
extrativismo vegetal do estado do Pernambuco, entre 1986 e 2016, foram obtidos da base da
Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) do Instituto de Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
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Segundo IBGE (1990), os estados do Brasil são divididos em Mesorregiões, Microrregiões e
Municípios. O estado de Pernambuco pode ser subdividido em 5 Mesorregiões, 18 Microrregiões
e/ou 180 municípios conforme mostrado na Figura 1.
Figura 1 – Mapa das Mesorregiões e Microrregiões para o estado do PE.

Fonte: (CONDEPE/FIDEM, 2018).

Para a análise da evolução do uso da lenha no estado de Pernambuco, considerou-se a
quantidade produzida nas diferentes Mesorregiões, Microrregiões e nos quinze Municípios que mais
utilizaram lenha, tendo como base o ano de 2016. Observou-se a TGC (i), apresentada na Equação
1, para o intervalo total de estudo e seu comportamento em intervalos de 5 anos.
√

(1)

Em que Vn = último valor observado na série de dados; V0 = primeiro valor observado na
série de dados; e n = número de períodos considerado.
Analisou-se o período completo a fim de determinar o comportamento geral dos dados, ou
seja, (n = 30), V0 como sendo o valor de produção de lenha para 1986 e Vn como sendo o valor de
produção de lenha para 2016, assim obtivemos a TGC geral. Utilizou-se ainda (n =5) para
possibilitar uma melhor analise do comportamento da TGC.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Figura 2, o estado de Pernambuco reduziu a sua produção de lenha
proveniente da extração vegetal ao longo das últimas décadas passando de pouco mais de 4,19
milhões de m3, em 1986, para aproximadamente 1,91 milhões de m3, em 2016 com uma TGC de 2,59 % a.a. ao longo do período total analisado, conforme a Tabela 1.
Os valores obtidos para TGC no estado mostram uma queda em termos acumulados, porem
quando analisado intervalos menores de tempo, é visto que apesar de redução entre o primeiro e
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último períodos analisados, houve um aumento na produção de lenha em alguns intervalos,
influenciado, principalmente, pelo aumento da produção no Sertão e São Francisco Pernambucano,
duas de suas mesorregiões que influenciaram diretamente para que a produção voltasse a crescer.
Estas mesorregiões apresentaram grande participação percentual na produção dentro do estado,
ficando pouco abaixo de 43%, em 1986, e ultrapassando 93%, em 2016.

4.196.906

Figura 2 - Quantidade de Lenha da extração vegetal em m³ para as mesorregiões
e o estado do Pernambuco, para os anos de 1996, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016.
Pernambuco

Sertão Pernambucano (PE)
São Francisco Pernambucano (PE)
Agreste Pernambuano (PE)

1986

1991

1996

2006

1.910.352
1.114.010
674.700
112.546
9.032
64

512.900
117.808
12.472
11.200

2.043.995
1.389.615

1.538.616

2001

833.836
478.359
176.075
20.346
30.000

935.945
336.612
404.100
182.323
12.910
0

552.830
514.960
382.965
33.048
849

1.484.652

Metropolitana de Recife (PE)

700.307
696.450
645.561
250.972
9.240

1.078.600
752.110
1.119.448
1.200.898
45.850,00

2.302.530

Mata Pernambucana (PE)

2011

2016

Fonte: IBGE (2018).

Tabela 1: Taxa geométrica de crescimento (% a.a.) para as mesorregiões
e o estado de Pernambuco, de 1986 a 2016.
MESORREGIÕES

86 a 16

86 a 91

91 a 96

96 a 01

01 a 06

06 a 11

11 a 16

Sertão Pernambucano

0,11

-8,28

-4,62

-9,45

19,89

10,75

-4,32

São Francisco
Pernambucano

-0,36

-1,53

-5,86

-4,73

3,43

1,40

5,64

Agreste Pernambucano

-7,37

-10,43

-9,92

-13,79

-0,69

-7,72

-0,91

Mata Pernambucana

-15,04

-26,88

-33,33

-17,14

9,52

-9,32

-6,25

Metropolitana de Recife

-19,68

-27,41

-37,96

-100,00

-

-17,89

-64,40

PERNAMBUCO

-2,59

-11,31

-8,40

-8,81

10,45

5,84

-1,34

Fonte: eladorado pelos Próprios autores, 2018.

De acordo com a Tabela 2, observa-se a influência direta de algumas microrregiões, que
tiveram uma taxa positiva significativa, levando com isso ao aumento da produção. A microrregião
de Pajeú é um exemplo deste efeito, com TGC de 43,64% a.a. entre 2001 e 2006, um aumento
significativo se comparado ao visto no Estado.
A microrregião Alto Capibaribe que pertence a mesorregião do Agreste Pernambucano foi
encontrada TGC sempre negativa, indiferente do período analisado, o que demonstra associação
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direta com a mesorregião na qual esta inserida, em que desde o início do período analisado reduziu
sua participação e produção de lenha, em relação ao estado.
Tabela 2: Taxa geométrica de crescimento (% a.a.) para Microrregiões do Pernambuco, de 1986 a 2016.
MICRORREGIÃO
86 a 16 86 a 91 91 a 96 96 a 01 01 a 06 06 a 11 11 a 16
Araripina
Petrolina

0,62

0,44

1,67

-9,12

3,36

20,34

-10,12

-0,64

-5,45

-8,32

-0,76

-0,49

3,51

8,61

Pajeú

-0,73

-28,61

-12,21

-0,64

43,64

2,81

4,04

Itaparica

0,06

3,97

-3,52

-8,56

7,56

-0,50

2,23

Salgueiro

3,51

-3,95

-15,25

-1,82

55,92

1,00

-2,28

Sertão do Moxotó

-1,60

-0,22

-20,65

-39,52

74,90

5,95

2,30

Garanhuns

-5,32

-5,02

-9,77

-3,25

-1,00

-13,96

1,97

Vale do Ipojuca

-8,30

-12,26

-2,75

-18,76

-5,33

-5,42

-4,20

Vale do Ipanema

-7,26
-7,93

-8,34
-11,34

-22,81
-15,66

-14,64
-23,38

12,00
6,99

-6,16
-3,69

0,20
3,15

Mata Meridional
Pernambucana

-16,31

-31,49

-26,64

-37,39

-5,54

9,87

5,17

Alto Capibaribe

-8,00

-10,99

-2,34

-14,70

-6,18

-2,72

-10,43

Vitória de Santo Antão

-8,38

-55,32

-7,50

71,21

12,87

-13,35

-14,54

Médio Capibaribe

-8,70

-31,33

0,84

2,78

-13,89

0,67

-6,13

Mata Setentrional
Pernambucana

-18,32

-7,28

-70,78

3,55

14,87

-17,86

12,17

-

-19,12
-15,34

-61,12

-

-

-

Brejo Pernambucano

Recife
Suape

-14,64
-19,27
Fonte: Próprios autores

Itamaracá

-

A Tabela 3 apresenta taxa geométrica de crescimento (% a.a.), para os 15 municípios que
mais usaram lenha no estado de Pernambuco, tendo como ano base a produção para ano de 2016.
Verificou-se uma participação majoritária de municípios pertencentes as duas mesorregiões de
maior produção no Estado, o que mostra o alto impacto causado devido a exploração vegetal nativa
em região da caatinga, bioma que cobre estas regiões, colaborando com o estudo feito pelo MMA
entre os anos de 2002 e 2008 em que apresentou uma redução da cobertura vegetal em mais de
16,57 km².
Tabela 3: Taxa geométrica de crescimento (% a.a.), para os 15 municípios
que mais usaram lenha, ano base 2016 do estado de Pernambuco.
86 a 16
91 a 96
96 a 01 01 a 06 06 a 11
86 a
MUNICÍPIO
91

11 a 16

Petrolina

-1,62

-6,97

-1,80

-4,94

-1,91

2,32

4,00

Ouricuri

-0,53

3,30

4,56

-12,26

9,00

-1,02

-5,26

Exu

4,60

1,94

-0,08

-2,17

2,22

51,57

-15,14

Serra Talhada

2,54

-18,94

-18,61

1,92

82,22

0,80

-5,87
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São José do Belmonte

3,10

-9,71

-19,73

4,06

71,94

-4,58

-2,92

Tacaratu

8,30

12,77

4,56

-6,89

40,99

2,13

2,07

Ingazeira

11,75

-4,36

-2,09

2,13

-3,20

33,10

58,04

Petrolândia

-2,18

0,63

-9,71

-18,24

24,43

-6,73

1,61

Afrânio

-0,06

-5,59

-49,35

50,81

0,51

4,56

31,51

Floresta

-1,15

7,53

-2,89

-9,40

-10,40

4,63

5,15

Betânia

0,23

-22,16

-23,23

5,59

47,17

4,42

4,56

Flores

3,69

-6,01

-19,58

7,25

46,97

1,09

3,21

Triunfo

3,94

1,49

-29,15

1,55

75,93

1,08

-2,92

Parnamirim

6,15

6,96

-10,15

-0,49

37,20

9,06

0,00

Cedro

8,64

-4,36

-5,59

-19,73

116,55

4,73

0,00

Iguaracy

1,22

-12,94

-13,65

-11,54

-5,11

47,79

15,35

Calumbi

6,33

-12,94

-20,13

7,89

75,02

6,63

3,23

Fonte: Próprios autores, 2018.

O município de Exu teve 51,57% a.a. para TGC entre 2006 e 2011, este pertencente a
microrregião de Araripina, conhecida como polo gesseiro do Araripe, por concentrar a produção da
gipsita, minério que é a matéria prima para produção do gesso; mostrando a elevada relação entre a
produção de lenha e a demanda energética, principalmente industrial (IPA, 2014)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises realizadas, conclui-se que é a análise de conjuntura econômica
utilizando a TGC em relação a produção de lenha proveniente de extração vegetal, auxilia na
orientação de políticas públicas e ações regionais e pontuais. O estudo mostrou que a exploração da
lenha no Pernambuco esteve majoritariamente de caatinga, um bioma frágil advindo de variações
climáticas e ações antrópicas, ficando cada vez mais suscetível a desertificação.
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RESUMO
O Pantanal é uma área úmida coberta de campos nativos utilizados como pastagens naturais. Os
campos nativos são sazonalmente inundáveis e isso acarreta em mudanças na estrutura e
composição florística da vegetação. O objetivo deste trabalho é o estudo e composição florística de
plantas herbáceas constatadas no período de inundação em macrohabitats campestres do Pantanal.
Este estudo foi realizado no município de Poconé, em sítios no relevo plano e com inundação de
longo prazo, no período entre novembro de 2016 a Abril de 2017. Foram utilizados quadrados
amostrais de 1 m² para determinação da abundância e diversidade de componentes da comunidade
herbácea, totalizando 46 sítios amostrais na região norte do Pantanal. Foram registrados 626
espécimes em exsicatas, pertencente a 178 espécies, distribuídas em 105 gêneros e 41 famílias
botânicas. As famílias com maior representatividade foram: Poaceae, Cyperaceae, Malvaceae,
Plantaginaceae. Espécies com valores altos de cobertura incluem: Andropogon hypogynus, Leersia
hexandra, Steinchisma laxum, Justicia laevilinguis, Eleocharis elegans, Rhynchospora
holoschoenoides, Rhynchospora trispicata Constatou-se uma rica diversidade florística em
ambientes campestres sazonalmente inundáveis, o que demostra a importância da conservação e
pesquisa deste ecossistema.
Palavras-chave: diversidade, vegetação, plantas aquáticas.
ABSTRACT
The Pantanal is a humid area covered with native fields used as natural pastures. The native fields
are seasonally flooded and this entails changes in the structure and floristic composition of the
vegetation. The aim of this article is the study and floristic composition of herbaceous plants found
during the flood season in the macrohabitats of the Pantanal in Poconé, Brazil. This study was
conducted in the municipality of Poconé on April 15, 2017 for a month without a plan and a longterm flood. Samples of 1 m² were used to determine the abundance and diversity of components of
the herbaceous community, totaling 46 sample sites in the northern Pantanal region. Were sampled
626 specimens in exsicatas, belonging to 178 species, distributed in 105 genera and 41 botanical
families. The most representative families are: Poaceae, Cyperaceae, Malvy, vegetationaceae
Plantaginaceae. Species with high coverage values include: Andropogon hypogynus, Leersia
hexandra, Steinchisma laxum, Justicia laevilinguis, Eleocharis elegans, Rhynchospora
holoschoenoides, Rhynchospora. We found a rich floristic diversity in seasonally flooded rural
environments, which demonstrates the importance of conservation and research of this ecosystem.
Keywords: diversity, vegetation , aquatic plants
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INTRODUÇÃO
O Pantanal mato-grossense é uma planície inundável localizada na bacia do Alto Paraguai, o
qual anualmente é preenchido por deposições aluviais, atuando como regulador da hidrologia do rio
Paraguai (Rebellato et al. 2005). A vegetação apresenta características de influência de quatro
biomas: Floresta Amazônica, Chaco, Floresta Atlântica e Cerrado, sendo esse último o mais
predominante (Harris et al. 2005). A flora pantaneira constitui-se de tipos vegetacionais onde se
intercalam formações savânicas, campestres, florestais e vegetação aquática (Eiten 1972). As
espécies de plantas vasculares ocorrentes em ambientes úmidos são genericamente denominadas
segundo Esteves (1998), como Macrófitas. O fator regulatório do ecossistema pantaneiro é o ciclo
anual de cheia e seca (Junk et al. 1989), que influencia a distribuição da diversidade de espécies em
diferentes gradientes de inundação, desde os locais permanentemente inundados, temporariamente,
e os não inundáveis (Nunes da Cunha &Junk 1999). Essa característica de longos meses de
inundação, seguido de longos meses de seca, torna o pantanal um ecossistema complexo e peculiar.
Segundo Martins (1990), o levantamento florístico consiste na base de estudos de ecologia
de comunidades para se compreender a flora de uma determinada área, através da produção de lista
de espécies vegetais constatada no local. O domínio de conhecimento sobre composição florística
acarreta no progresso de estudos relacionados a fitossociologia, fenologia, e a dinâmica de
comunidades (Felfili et al., 1993). De acordo com Morellato & Leitão Filho (1995), o entendimento
da diversidade das formações florísticas é o pilar fundamental para investigações botânicas e
ecológicas, e sobretudo para a construção de modelos de preservação e conservação dos
ecossistemas. Estudos de composição florística no Pantanal em sua maioria aborda a flora arbórea
(Rezende et al. 2007, Rodrigues et al. 2012, Damasceno-Junior et al. 2009, Nunes da Cunha et al.
1999, Nascimento et al. 1989), observando poucos casos na literatura de composição de espécies
herbáceas relacionada a fase inundável do Pantanal mato-grossense (Schessl, 1999, Rebellato et al.
2005, Rebellato et al. 2012). Portanto, o objetivo deste trabalho é caracterizar a diversidade de
espécies de plantas herbáceas registradas de macrohabitats campestres do Pantanal de Poconé
durante período de inundação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo foi realizado no Pantanal, município de Poconé. O clima da região é
tropical subúmido (AW) de acordo com classificação de Köppen com duas estações bem definidas:
a estação seca de maio até setembro e a estação chuvosa, de outubro até abril, com média em torno
de 1.100 mm anuais de chuva e temperatura média anual de 26°C (Cunha & Junk 1999). O estudo
foi desenvolvido em macrohabitats campestres sazonalmente inundáveis que consistem de
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comunidades de plantas herbáceas nativas (Nunes da Cunha et al., 2014). Para determinação da
composição florística durante a fase aquática foram realizadas, em abril de 2017, visitas em 46
sítios amostrais. Nestes sítios foram utilizados quadrados amostrais de 1 m² para determinação da
abundância e diversidade de componentes da comunidade herbácea.
Foram observados durante as coletas de campo no período de inundação, a presença de
comunidades herbáceas frequentemente denominadas como:
i)

Campo de Mimosinho: caracterizado por uma vegetação rasteira, normalmente
encontrada dominância das espécies Reimarochloa spp. & Axonopus purpusii
(Santos, 2009).
ii)
Campo de Murundu: Caracterizado pelo agrupamento de arvores em pequenas
elevações do terreno que pode ter origem na atividade de térmitas ao longo de
diversas gerações, normalmente cercado por comunidades de plantas herbáceas
graminosas (Oliveira-Filho, 1992; Ribeiro & Walter 2008).
iii)
Campo de Macega: regionalmente conhecida por “campo de rabo-de-burro”,
caracteriza-se pela predominância de Andropogon spp. (Cardoso et. al; 2003). São
comumente queimados para conter a expansão desta espécie e renovar a biomassa
aérea que tem baixa aceitabilidade pelo gado (Pott, 1982).
iv)
Estande de campos nativo com Vochysia divergens (cambará): uma espécie que
forma extensas faixas de floresta monodominante em áreas sazonalmente alagáveis
previamente ocupadas por campos nativos (Nunes da Cunha & Junk 2004). É uma
espécie pioneira, nativa e abundante na região norte do Pantanal (Pott & Pott 1994).
Após a coleta, as espécies foram encaminhadas ao Herbário Central da UFMT (HC), onde
primeiramente foram tratadas para secagem em estufas apropriadas. Depois de secas, as 803
amostras foram costuradas em cartolinas, de acordo com procedimento padrão da instituição, para
melhor manutenção e conservação das amostras em exsicatas. Conjuntamente com as amostram
uma etiqueta de identificação com características do local de coleta, da planta do autor foi colocado
na exsicata. Posteriormente as exsicatas foram identificadas em Famílias, Gênero, e Espécie com
auxílio de literatura especializada (Pott & Pott 1994, 2000) e comparações com amostras
depositadas no HC. A validade dos nomes científicos foi conferida com a base de dados do Flora do
Brasil 2020 disponível em http://reflora.jbrj.gov.br.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram produzidas 626 exsicatas de plantas herbáceas que ocorrem em campos nativos da
região norte do Pantanal durante a fase aquática. Estas amostras estão distribuídas em 178 espécies,
105 gêneros e 41 famílias botânicas. As famílias com maior riqueza de espécies foram: Poaceae
(33), Cyperaceae (21), Malvaceae (12), Plantaginaceae (11).. As espécies com maior número de
coletas/exsicatas depositadas no HC foram: Andropogon hypogynus, Leersia hexandra, Steinchisma
laxum, Justicia laevilinguis, Eleocharis elegans, Rhynchospora holoschoenoides, Rhynchospora
trispicata (Tabela 1). Dentre todas famílias amostradas 39% foram representadas por apenas uma
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espécie.
Tabela 1.. Lista de plantas herbáceas coletadas em comunidades campestres do Pantanal de PoconéMT, durante o período de inundação (cheia). Habitats: CMA= Campo de Macega (rabo de burro),
CMI: Campo de Mimosinho/ mimoso, CMU: Campo de murundu, EC: Estande de Camabará
(Vochysia divergens). / N = Números de exsicatas de cada espécie.
FAMÍLIA
Acanthaceae

Alismataceae

Amaranthaceae
Angiosperma
Annonaceae
Apocynaceae

Asteraceae
Bignoniaceae
Cabombaceae
Commelinaceae
Convolvulaceae

Cyperaceae

Cyperaceae

NOME CIENTÍFICO

FITOFISIONOMIA

N

Justicia laevilinguis
Justicia lavandulifolia

CMA, CMI
CMA, CMI

15
6

Lepidagathis sessilifolia
Echinodorus glaucus
Echinodorus lanceolatus
Echinodorus paniculatus
Echinodorus scaber
Helanthium tenellum
Hydrocleys parviflora
Limnocharis flava
Sagittaria guayanensis
Sagittaria rhombifolia
Pfaffia glomerata
Indeterminada sp. 5
Indeterminada sp. 6
Annona aurantiaca
Rhabdadenia madida
Thevetia peruviana
Centratherum punctatum
Chromolaena odorata
Indeterminada sp. 1
Lessingianthus rubricaulis
Dolichandra unguis-cati
Cabomba furcata
Commelina schomburgkiana
Aniseia cernua
Ipomoea asarifolia
Merremia sp. 1
Cyperus haspan
Cyperus luzulae
Cyperus odoratus
Eleocharis acutangula
Eleocharis elegans
Eleocharis filiculmis
Eleocharis interstincta
Fimbristylis dichotoma
Fimbristylis miliacea
Kyllinga vaginata
Lipocarphahum boldtiana
Oxycaryum cubense
Rhynchospora armerioides
Rhynchospora barbata
Rhynchospora holoschoenoides
Rhynchospora tenerrima
Rhynchospora trispicata
Scleria gaertneri

EC
CMA, EC
CMA, CMI, CMU
CMA, CMI
CMI
CMU
CMI
CMA
CMI, CMU, EC
CMA, CMI
CMI
CMA
CMI
CMI
CMA, EC
CMA
CMU
CMA
CMU
CMA, CMU
CMA
CMI
CMA, CMI, CMU
CMA, CMI
ECMI, EC
CMA, CMI
CMA, EC, CMU, CMI
CMI
CMA
CMA, CMU, CMI, EC.
CMA, CMI, CMU
CMU
CMI
CMI, CMU,CMA
CMU, CMA
CMI
CMU, EC
CMU
CMU
CMU
CMA, CMU, CMI
CMU
CMI, CMA,
CMA, CMI, CMU

1
4
1
2
3
1
1
1
7
5
1
1
2
1
2
1
2
2
1
3
1
2
3
6
2
2
13
1
1
10
14
5
1
1
3
1
2
1
1
5
13
4
13
7
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Dilleniaceae
Eriocaulaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Gentianaceae
Hydroleaceae
Iridaceae
Lamiaceae

Lentibulariaceae

Lythraceae

Malvaceae

Malvaceae

Maranthaceae
Mayacaceae
Melastomataceae
Nymphaeaceae

Ochnaceae

Scleria leptostachya
Scleria mínima
Curatella americana
Eriocaulon setaceum
Syngonanthys gracilis
Caperonia castaneifolia
Croton fuscus
Mabea paniculata
Microstachys bidentata
Calopogonium mucunoides
cf. Indigofera lespedezioides
Chamaecrista desvauxii
Chamaecrista kunthiana
Discolobium psoraleaefolium
Galactia paraguariensis
Indigofera lespedezioides
Indigofera sabulicola
Mimosa pigra
Stylosanthes capitata
Schultesia brachyptera
Hydrolea spinosa
Cipura paludosa
Hyptis brevipes
Hyptis conferta
Hyptis crenata
Hyptis lappacea
Hyptis linarioides
Indeterminada sp. 1
Utricularia foliosa
Utricularia meyeri
Utricularia simulans
Utricularia warmingii
Cuphea melvilla
Cuphea retrorsicapilla
Byttneria genistella
Byttneria scabra
Corchorus argutus
Helicteres gardneriana
Helicteres guazumifolia
Melochia arenosa
Melochia cf. parvifolia
Melochia parvifolia
Melochia simplex
Melochia sp. 1
Melochia villosa
Pavonia angustifólia
Thalia geniculata
Mayaca fluviatilis
Rhynchanthera novemnervia
Nymphaea amazonum
Nymphaea belophylla
Nymphaea gardneriana
Nymphaea jamesoniana
Nymphaea oxypetala
Sauvagesia erecta
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CMU, EC
CMU
CMU
CMI
CMU
CMA, CMI
CMI, CMA
EC, CMU
CMU, CMI, EC
CMU
CMU
CMU
CMU
CMI, CMU, EC
CMA
CMA, CMU, CMI
CMA
CMA
CMU
EC, CMI, CMU, CMA
CMA
EC, CMI, CMU
CMI, EC, CMA
CMA
CMU, CMA
CMA
CMI, CMU
CMU
CMA, CMU, CMI
CMU
CMU
CMI
CMA,
CMU, CMA, EC, CMI
CMA, CMU, EC
CMA
CMA
CMA
CMA
CMA, CMI
CMI
CMI, CMA
CMA
CMA
CMA, CMI, CMU
CMA, CMI
CMA, CMI
CMU, CMI
CMU, CMA
CMI
CMA
CMI
CMA
EC
CMU

3
2
1
2
1
10
2
1
2
1
1
1
1
12
3
6
1
1
1
6
2
3
1
1
1
2
4
1
4
3
2
1
3
4
8
2
5
1
1
8
1
6
12
1
12
13
5
2
2
3
1
3
2
1
2
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Onagraceae

Orchidaceae

Passifloraceae
Phyllanthaceae

Plantaginaceae

Poaceae

Poaceae

Ludwigia inclinata
Ludwigia irwinii
Ludwigia longifólia
Ludwigia octovalvis
Ludwigia rigida
Habenaria amambayensis
Habenaria aricaensis
Habenaria spathulifera
Passiflora foetida
Passiflora misera
Phyllanthus hyssopifolioloides
Phyllanthus stipulatus
Angelonia salicariifolia
Bacopa australis
Bacopa monnierioides
Bacopa myriophylloides
Bacopa reflexa
Bacopa salzmanni
cf. Bacopa scabra
Indeterminada sp.1
Indeterminada sp. 2
Indeterminada sp. 3
Mecardonia procumbens
Acrocera szizanioides
Andropogon bicornis
Andropogon hypogynus
Andropogon selloanus
Axonopus leptostachyus
Axonopus striatus
Cenchrus polystachios
Coleataenia stenodes
Digitaria bicornis
Digitaria fuscescens
Echinolaena gracilis
Eragrostis rufescens
Hymenachneam plexicaulis
Indeterminada sp. 1
Leersia hexandra
Mesosetum ansatum
Mesosetum cayennense
Oryza glumaepatula
Otachyrium piligerum
Paspalum gardnerianum
Paspalum morichalense
Paspalum multicaule
Paspalum pictum
Paspalum plicatulum
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CMI
CMA, CMU
CMU
EC, CMI, CMU
CMU
CMI, CMU
CMA
CMU, EC
CMA
CMA
CMU.
CMU, CMI, CMA
CMA.
CMU
CMU
EC, CMI, CMU
EC, CMU, CMI
CMU
EC
CMU
CMU
CMU
CMU
CMA
CMA, CMU
CMA, CMU, EC
CMU, EC
CMA, CMI
CMA
CMU
CMI, CMU
CMA, CMI
CMI, CMU
CMA, CMU
CMU
CMA, CMI
CMI
CMA, CMI
CMU
CMU
CMA
CMU, EC
CMU
CMI
CMU
CMU
CMA

4
2
2
5
2
2
1
2
1
3
5
6
1
1
1
9
4
1
1
2
1
1
1
1
13
20
7
11
1
1
2
2
2
2
5
8
1
16
3
3
2
5
1
3
2
4
2
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Polygalaceae
Polygonaceae
Pontederiaceae

Rubiaceae

Solanaceae
Turneraceae
Vitaceae
Xyridaceae

Paspalum repens
Paspalum sp. 1
Paspalum stellatum
Paspalum wrightii
Schizachyrium condensatum
Setaria parviflora
Sorghastrum setosum
Steinchisma laxum
Trachypogon spicatus
Polygala appendiculata
Polygala longicaulis
Polygala molluginifolia
Polygonum acuminatum
Eichhornia crassipes

CMI
CMA
CMU
CMA, CMU
CMU
CMA
CMA, CMU
CMA, CMI, CMU, EC
CMU
CMA
CMU
CMA, CMU
CMI
CMA, CMI

2
1
1
8
1
1
4
16
2
1
1
4
1
7

Borreria tenella
cf. Staelia virgata
Diodella teres
Diodia kuntzei
Limnosipanea palustris
Mitracarpus hirtus
Palicoureacrocea
Sipanea biflora
Spermacocee ryngioides
Schwenckia angustifolia
Solanum glaucophyllum
Piriqueta cistoides
Piriqueta corumbensis
Cissus spinosa
Xyris savanensis

CMA, CMI
CMU, EC
CMI
CMU
CMU
CMU
CMA
CMU
CMA, CMU
CMA, CMI, CMU
CMA
CMA, EC
CMU
CMA
EC, CMU

7
5
5
1
2
1
1
1
5
4
4
2
1
1
3

TOTAL

178

626

Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.

As principais famílias encontradas neste trabalho (Poaceae e Cyperaceae), foram
representadas também por Tannus (2004),como as mais abundantes em uma área de campo úmido
em Cerrado. O que demostra a dominância destas famílias em tipo fisionômico campestre no
Cerrado (figura 1).
Figura 1. Representação das famílias botânicas quanto a riqueza de espécies encontradas em
macrohabitats campestres sazonalmente inundáveis do Pantanal de Poconé, Mato Grosso
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FAMILIAS BOTÂNICAS INDENTIFICADAS

Familias Botânicas e Quantidade de Espécies
Indentificadas
Verbenaceae
Rubiaceae
Poaceae
Orchidaceae
Melastomataceae
Linderniaceae
Hydroleaceae
Eriocaulaceae
Commelinaceae
Apocynaceae
Acanthaceae
0

5

10
Riqueza de Espécies

15

20

25

Fonte: Acervo da Pesquisa, 2017.

Pesquisas sobre a vegetação de plantas aquáticas muitas vezes concentram-se em pontos
especificos do ambiente pantaneiro, por exemplo, Pott et al. (1989, 1999) na fazenda Nhumirim na
região da Nhecolândia - MS, Costa (2004) na fazenda Santa Emília no município de Aquidauana MS, Nunes da Cunha et al. (2000) no distrito do Pirizal na região do Pantanal de Poconé.
Os descritores quantitativos da comunidade das quatro fitofisionomias estudadas são
apresentados na Tabela 2, e nota-se quer as formações campestres de macega e murundu
apresentam maior valor que o cambarazal. Observa-se também que campos de macega e murundu
apresentam grande similaridade quanto ao número de espécies e famílias, os campos de mimosinho
e murundu praticamente se igualha em riqueza.
Tabela 2. Valores de abundância, família, riqueza das fitofisionomias estudadas
no Pantanal de Poconé - MT.
FITOFISIONOMIA

ABUNDANCIA TOTAL

FAMILIA

RIQUEZA

Campo de Macega

264

80

31

Campo de Mimosinho/mimoso

116

55

28

Campo de Murundu

177

91

27

26

17

Estande de Vochysia divergens
33
Fonte: Acervo da Pesquisa, 2017.

Morais (2013) ao analisar os valores de abundância em diferentes fitofisionomias do
pantanal, observou uma baixa similaridade entre as comunidades de cambarazal e os campos de
murundu, o que tambem foi constatato no presente trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A grande riqueza florística encontrada nas planícies inundáveis do Pantanal de Poconé,
deve-se, possivelmente, à existência de diferentes ambientes hidrológicos e edáficos sob essas
comunidades vegetais, especialmente devido às condições de umidade. Constatou-se uma rica
diversidade florística em ambientes campestres inundáveis, o que demostra a importância da
conservação e pesquisa destas comunidades que são resultantes de fatores naturais e não ambientes
antrópicos. Assim o presente trabalho cumpre sua função e relata a composição florística e
diversidade de espécies em áreas sazonalmente inundáveis do Pantanal de Poconé.
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RESUMO
Os manguezais estão incluídos nas Zonas Úmidas de Importância Internacional, dada a diversidade
biológica que abrigam, e as intensas pressões antrópicas sofridas. As espécies vegetais típicas de
manguezais no mundo incluem aproximadamente 50 espécies, distribuídas em 16 famílias no globo
todo. O mangue-vermelho (Rhizophora mangle L.) pertence ao gênero Rhizophora
(Rhizophoraceae), que é bastante comum nos ecossistemas de manguezais do Brasil. Considerando
que as plantas exercem papel com relevante importância para os estudos etnocientíficos, uma vez
que podem ser utilizadas como utensílios e servindo de alimentação na forma raízes, sucos e
insumos para chás. Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo expor
o que se tem na literatura sobre o gênero Rhizophora e saúde humana, apontando a relação das
pesquisas acadêmicas e o uso das partes vegetais pelas populações tradicionais. Para isso, os dados
foram coletados nas bases de dados Google Acadêmico e LILACS, entre os meses de março e abril
de 2018, com os seguintes determinantes: “Plantas medicinais + Rhizophora” na primeira base de
dados e através dos termos “Medicinal plants + Rhizophora” na segunda. Os artigos também foram
filtrados em período de publicação, não forma "Aceitos trabalhos publicados antes de 2010".
Alguns critérios de exclusão foram realizados para facilitar a análise dos trabalhos. 37 artigos foram
revisados, dos quais a maioria são provenientes dos anos 2016 (27%), seguido por 2011 (21,6%),
2010 e 2012 (13,5%), 2013 (8,1%), 2015 e o primeiro semestre de 2018 (5,4%) e por último 2014 e
2017 (2,7%). A parte vegetal com maior representatividade nas metodologias de pesquisa foi a
casca do tronco da planta com 45,9 %. A espécie mais estudada foi R. mangle presente em 67,6%.
Estudos etnobotânicos foram os mais realizados, com 13,51%.
Palavras-chave: Zonas Úmidas; Mangue; Plantas medicinais; Produtos naturais; Etnobotânica.
ABSTRACT
Mangroves are included in the Wetlands of International Importance, given the biological diversity
they harbor, and the intense anthropogenic pressures they suffer. The species of plants typical of
mangroves in the world include approximately 50 species, distributed in 16 families in the whole
globe. The red mangrove (Rhizophora mangle L.) belongs to the genus Rhizophora
(Rhizophoraceae), which is quite common in Brazilian mangrove ecosystems. Considering that
plants play a role with relevant importance for ethno-scientific studies, since they can be used as
utensils and serving as food in the form of roots, juices and tea supplies. This work is a review of
literature that aims to expose what is in the literature on the genus Rhizophora and human health,
pointing out the relationship of academic research and the use of plant parts by traditional
populations. For this, the data were collected in the Google Academic and LILACS databases,
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between March and April 2018, with the following determinants: "Medicinal plants + Rhizophora"
in the first database and through the terms "Medicinal plants + Rhizophora "on Monday. The
articles were also filtered during publication period, not form "Accepted papers published before
2010". Some exclusion criteria were made to facilitate the analysis of the work. 37 articles were
reviewed, the majority of which came from 2016 (27%), followed by 2011 (21.6%), 2010 and 2012
(13.5%), 2013 (8.1%), 2015 and first half of 2018 (5.4%) and finally 2014 and 2017 (2.7%). The
vegetal part with greater representativeness in the methodologies of research was the bark of the
trunk of the plant with 45,9%. The most studied species was R. mangle present in 67.6%.
Ethnobotanical studies were the most performed, with 13.51%.
Keywords: Wetlands; Mangrove; Medicinal plants; Natural products; Ethnobotany.

INTRODUÇÃO
O manguezal, assim como pântanos, várzeas e recifes de corais, representam Zonas Úmidas
de Importância Internacional, dada a diversidade biológica que conferem, as intensas pressões
antrópicas sofridas (GRANZIERA; REI, 2015), e possuem alta produtividade. O manguezal é um
ecossistema costeiro, com distribuição majoritariamente em latitudes tropicais, caracterizado por
uma vegetação adaptada ao estresse salino, devido a influência das marés (TOMLINSON, 1986).
Isso ocorre, pois alguns bosques e franjas de mangue desses ecossistemas estarem localizados em
regiões de estuário, ou seja, áreas que possuem corpos de água conectadas diretamente ao mar,
promovendo mistura da água doce com a salgada (PRITCHARD, 1967) ou mais a montante, no
qual apresentam um gradiente de espécies relacionadas a dinâmica hidrológica, ocupando área de
mangue seco ou apicuns.
O ecossistema de manguezal, além de ser de tamanha importância estética, presta diversos
serviços ecossistêmicos ou ambientais para os seres vivos ao seu redor e dentro dele. Mehvar et al.
(2018) aponta vários serviços em seu artigo de revisão, como a mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas, proteção contra tempestades e ondas, estabilização da costa e controle da erosão.
Pontua-se também, o controle de inundações, berçário para peixes e outras espécies marinhas e/ou
estuarinas, filtração e regulação do fluxo da água, sequestro de carbono, produção de oxigênio e
absorção de CO2, armazenagem e desintoxicação de contaminantes (MEHVAR et al., 2018;
ICMBIO, 2018), entre outros, como a pesca, mariscagem e catação de crustáceos.
Além de prestar os serviços ecossistêmicos, os manguezais possuem diversidade de flora e
fauna única em suas adaptações (DEURWAERDER et al., 2016), devido as variações nas
concentrações de sais dos sedimentos, das quais são submetidas (RODRIGUEZ et al., 2012). As
espécies vegetais típicas de manguezais no mundo incluem, aproximadamente, 50 espécies,
distribuídas em 16 famílias no mundo todo (RODRIGUEZ et al., 2012). No Brasil, as espécies mais
popularmente conhecidas são as angiospermas, que dominam a paisagem do manguezal, com
destaque para Avicennia schaueriana Stapft & Leechm. ex Moldenke (mangue-preto) e Avicennia
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germinans (L.) L. (Acanthaceae), Laguncularia racemosa C.F. Gaertn. (mangue-branco) e
Conocarpus erectus L (mangue-de-botão),

(Combretaceae)

e a Rhizophora mangle L.

(Rhizophoraceae) (mangue-vermelho) (SCHAEFFER-NOVELLI, 1999) e do grupo das
samambaias o Acrostichum aureum L. (samambaia-de-couro ou samambaia-do-mangue)
(Pteridaceae) (MEDINA et al., 1990).
O mangue-vermelho é uma espécie do gênero Rhizophora L. da família Rhizophoracae Pers.
Apesar da Rhizophora mangle ser bastante representativa ao longo da costa nordestina, a família
Rhizophoraceae possui outros representantes nos manguezais do Brasil, como Rhizophora
harrisonii Leechm. e Rhizophora racemosa G. Mey. (TOMLINSON, 1994; NADIA; MACHADO,
2014). Ao redor globo, além da R. mangle, R. harrisonii, R. racemosa também são citadas
Rhizophora apiculata Blume, Rhizophora mucronata Lam. Rhizophora stylosa Griff. A família
Rhizophoraceae possui distribuição em sua maioria pantropical e contém 15 gêneros, com
aproximadamente 149 espécies no total (JUNCOSA; TOMLINSON, 1988; COSTA-LIMA, 2018;).
As plantas têm um papel social pivotante na etnociência, pois além de constituírem matéria
prima de vários utensílios domésticos, servem como cercados, na agricultura de arroz e côco, e na
produção de carvão vegetal (SANTOS et al., 2014). Também estão presentes na mesa de
comunidades tradicionais da costa brasileira, servindo de alimentação na forma de raízes,
tubérculos, sucos e insumos para chás (CARNEIRO; BARBOZA; MENEZES, 2010).
Neste sentido, se faz necessário conhecer com profundidade a flora que nos circunda, de
modo que possamos usufruir e preservar de maneira mais eficiente seus potenciais. Regalado et al.
(2016) em sua revisão de literatura enumeram os potenciais terapêuticos diversos do manguevermelho (R. mangle): antidiabético, antioxidante, anticancerígeno, anti-hipertensivo, antiinflamatório, diminui o colesterol, proliferação celular e aumenta a diferenciação celular. Ainda há
literatura que sustenta a presença de compostos similares em espécimens do mesmo gênero, como o
tanino (HOWLADER et al., 2013; RAHIM et al., 2018).
É significativo que as ciências sejam pensadas a partir de um olhar multidisciplinar, como o
fazem a etnobotânica, a etnoecologia, a etnofarmacologia, entre outras, como forma de alinhar o
Conhecimento Ecológico Local (CEL) como as ciências naturais e sociais. A etnobotânica se
destaca, ao resgatar conhecimentos das populações tradicionais e relacionar às ciências aplicadas,
do ramo da biologia vegetal (ALBUQUERQUE, 2002). Desta maneira, este trabalho trata-se de
uma revisão de literatura, que tem como objetivo expor o que se tem na literatura sobre o gênero
Rhizophora e saúde humana, apontando a relação das pesquisas acadêmicas e o uso das partes
vegetais pelas populações tradicionais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 127

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Este estudo trata-se de uma revisão sistêmica, constituída por meio da análise da literatura,
publicada em periódicos a partir de 2010. Para localizar os artigos sobre o assunto, realizou-se uma
busca nas bases de dados eletrônicos do Google Acadêmico e Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), de março a abril de 2018, usando a expressão “Plantas
medicinais + Rhizophora” na primeira base de dados e através dos termos “Medicinal plants +
Rhizophora” na segunda. Também foram realizadas buscas manuais nas referências bibliográficas
dos artigos encontrados e em seguida, foi realizado a leitura dos textos completos.
Primeiramente, utilizou-se o resumo de todos os artigos, de maneira que fossem
selecionados àqueles que corroborassem com os seguintes critérios de inclusão: ser um artigo
proveniente de uma revista confiável, tratar de alguma das espécies citadas em ecossistemas de
manguezais, ter sido publicada nos últimos 8 anos (2010-2018), estar em alguma das línguas de
domínio dos autores (português, inglês ou espanhol). Trabalhos em duplicata foram excluídos. Os
critérios de exclusão foram (i) citações do gênero Rhizophora que não habitassem no ecossistema
manguezal, (ii) trabalhos publicados em outros idiomas que não fossem de domínio dos autores,
(iii) trabalhos provenientes de outras fontes, que não periódicos ou revistas, e (iv) trabalhos que
estivessem disponíveis de maneira gratuita na base dados. Por fim, foram selecionados os artigos e
os dados analisados foram apresentados no formato de tabelas e figuras com o uso do Microsoft
Excel (versão 2016).
A seguir é apresentado o fluxograma do processo de busca na base de dados na Figura 1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca por “Medicinal plants and Rhizophora” e “Plantas medicinais and Rhizophora” no
LILACS gerou o total de 21 resultados, porém apenas 18 artigos estavam disponíveis e se
enquadravam nos critérios de inclusão. Somente estes foram selecionados para a fase seguinte de
leitura do texto por completo. No Google Acadêmico, a busca em português gerou 1.130 resultados.
No entanto, tal buscador, por não possuir um algoritmo de busca preciso, pode causar erro na busca
por trabalhos acadêmicos. Com isso, no Google Acadêmico foram analisados os primeiros 300
artigos da base de dados, sendo que 41 artigos foram selecionados desta base de dados, de acordo
com os critérios de inclusão, para a fase da leitura do texto por completo. Após a leitura completa
dos textos as bases de dados Google Acadêmico e LILACS nos forneceram o total de 38 registros
válidos e que foram usados nesta revisão, já contabilizando a exclusão de 4 artigos duplicados.
Figura 1- Fluxograma do processo de busca e inclusão dos artigos usados na base de dados. Modificado a
partir de Moher et al. (2009).
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textos as bases de dados Google Acadêmico e LILACS nos forneceram o total de 37 registros
válidos e que foram usados nesta revisão, já contabilizando a exclusão de 5 artigos duplicados.
Dentre os 37 manuscritos revisados, a maioria são provenientes dos anos 2016 (27%),
seguido por 2011 (21,6%), 2010 e 2012 (13,5%), 2013 (8,1%), 2015 e o primeiro semestre de 2018
(5,4%) e por último 2014 e 2017 (2,7%). As partes vegetais com maior representatividade nas
metodologias de pesquisa foram somente a casca do tronco da planta, com 45,9 %, seguido da folha
em 27% dos trabalhos e a folha em consórcio com a casca em 8,1% dos artigos. Uso das cascas
mostrou-se bastante significativo (quase metade dos artigos) com relação as demais partes do
vegetal, o que sugere uma concentração maior de determinadas substâncias químicas com potencial
curativo. A espécie mais estudada foi R. mangle presente em 67,57% dos trabalhos seguida de R.
mucronata (13,51%). A quase onipresença da R. mangle no ecossistema de manguezal fez com que
este vegetal estivesse em mais da metade dos estudos revisados. Estudos etnobotânicos foram as
pesquisas mais realizadas com 13,51%, seguido da atividade antibacteriana (8,11%). A maior parte
dos estudos revisados são de caráter etnobotânico, o que sugere a importância da inserção das
pesquisas com a populações tradicionais para o avanço científico.
Na Tabela 1 é possível observar um sumário com os assuntos tratados nos 37 artigos
revisados.
Tabela 1 - Sumário contendo as principais informações, como: autor, ano de publicação, parte vegetal usada
e tipo de estudo, presentes nos trabalhos revisados (2010 ao segundo bimestre de 2018).

Ano de
Autoria

publicação Parte vegetal usada

Tipo do estudo

Abeysinghe

2010

folha (R. apiculata)

Atividade antibacteriana

Alemán et al.

2011

casca (R. mangle)

Atividade larvicida

Armas et al.

2016

casca (R. mangle)

Estimulação de interleucina

Assis et al.

2016

casca (R. mangle)

Estudo etnobotânico

Boukraâ, Abdellah e
Ait-Abderrahim

casca (R. mucronata, R.
2013

apiculata e R. lamarckii)

Calero, Sánchez e
Garcia

Efeito protetor de
2011

Carneiro, Barboza e
Menezes

Atividade antimicrobiana

casca (R. mangle)

polifenóis

raiz e propágulo (R.
2010

mangle)

Estudo etnobotânico
Etnoconhecimento e

de-Faria et al.

2012

casca (R. mangle)

atividade anti-úlcera

Dorvigny et al.

2011

folha (R. mangle)

Atividade cicatrizante
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Figueiredo et al.

2011

flor (R. mangle)

Inventário florístico

Heredia-Diaz et al

2018

folha e caule (R. mangle)

Estudo etnobotânico

2011

casca (R. apiculata)

Atividade citotóxica

Hong, Ibrahim e
Kassim

casca e folha (R.
Hossain et al.

2016

mucronata)

Atividade anti-diarréia
Atividade antibacteriana,

Howlader et al.

2013

casca (R. mucronata)

citotóxica e analgésica
Revisão sobre a atividade

Jesus et al.

Das et al.

2012

2016

folha (R. mangle)

anti-úlcera dos taninos

raíz (R. apiculata), (R.

Revisão da atividade

mucronata) e (R.

antidiabética de espécimens

annamalayana)

de manguezal
Abordagem etnobiológica

Lawag et al.

2012

casca (R. mucronata)

na produção de fármacos

e Voravuthikunchai

2013

casca (R. mucronata)

Atividade antibacteriana

Malini et al.

2010

casca (R. mangle)

Atividade antimutagênica

Limsuwan, Supayang

Atividade biológica e
Marroquín e Cruz

2016

folha e casca (R. mangle)

caracterização química

Mathew et al.

2012

raiz (R. mangle)

Atividade cicatrizante

e Cárceres

2010

casca (R. mangle)

Bioensaio de toxicidade

Miranda et al.

2011

não definiu (R. mangle)

Estudo etnobotânico

Muniz e Silva

2016

folha (R. mangle)

Estudo etnobotânico

Mayorga, Pérez, Cruz

Estudo da atividade
Perdomo e Hernadez

2012

casca (R. mangle)

cinética
Atividade farmacológica e

Perera et al

2016

casca (R. mangle)

toxicológica
Estudo da atividade

Piloto Ferrer et al

2011

casca e folha (R. mangle)

antimitótica
Etividade

Prabhu e

toda a planta (R.

imunoestimulante e

Guruvayoorappan

2011

apiculata)

qumioprotetora

Rangel-Ruiz et al.

2016

folha (R. mangle)

Avaliação toxicológica
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Eficácia de creme para
Rivero et al.

2015

casca (R. mangle)

queimaduras
Efeitos embriotóxicos e

Rodrigues-Neto et al.

2017

folha (R. mangle)

embrioestáticos

Cors

2018

casca (R. mangle)

Atividade antioxidante

Santos et al.

2014

caule (R. mangle)

Estudo etnobotânico

2016

folha (Rhizophora sp)

Atividade antimicrobiana

Sanchez, Garcia e

Saravanan e
Radhakrishnan
Selvaraj, Kaliamurthi,
Thirungnasambamdam

Identificação por DNA
2015

folha (R. apiculata)

barcoding
Abordagem etnobiológica

Trinh, Staerk e Jager

2016

casca (R. mucronata)

na produção de fármacos

Zhang et al.

2010

folha (R. mangle)

Atividade antioxidante

Nos trabalhos revisados foi possível observar como está perpetuado o uso de espécimens de
Rhizophora no dia-a-dia de diversas populações tradicionais, sejam elas no Brasil ou em outros
países (FIGUEIREDO et al., 2011; MATTOS et al., 2012; SANTOS et al., 2014; HEREDIA et al.,
2018). Isto nos leva a confirmar dois importantes hipóteses: o gênero vegetal tem abrangência
pantropical e o uso de suas partes vegetais é bem conhecida entre o meio popular. Desta forma, os
estudos com este grupo vegetal podem se limitar a pesquisas mais limitadas ao âmbito laboratorial
(SÁNCHEZ et al., 2010; PILOTO FERRER et al., 2011; HOWLADER et al., 2013), bem como
com o auxílio de trabalhos de campo, nestes incluindo entrevistas com populares (DE OLIVEIRA;
VIERA; JUNIOR, 2018), a partir de técnicas de listas livres, questionários semiestruturados e/ou
técnica de “snow ball” (bola de neve), que consiste em explorar os conhecimentos à respeito do
assunto de quem detém o saber, após o mesmo indica a próxima pessoa que possui também
conhecimento a respeito do tema e assim sucessivamente, até saturar as respostas obtidas.
Caneiro, Barboza e Menezes (2010) traçaram o perfil socioeconômico de populares e de uso
de plantas em uma Reserva Extrativista no Pará, Brasil. Neste trabalho salientam que o manguevermelho (R. mangle) foi o vegetal mais citado dentre os 23 vegetais oriundos de restingas e
manguezais da localidade. Dentre estes usos foram apontados os usos do R. mangle no artesanato,
como combustível, para construções, tecnologias sociais (pesca e/ou espetos), medicinais, entre
outros. Quanto ao uso medicinal dos representantes do gênero Rhizophora há relatos da utilização
dos propágulos (CARNEIRO; BARBOZA; MENEZES, 2010), cascas (REZVANINEJAD et al.,
2017), folhas (MARROQUÍN; CRUZ, 2016) e raízes (CARNEIRO; BARBOZA; MENEZES,
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2010). Isso se dá, pois, estudos fitoquímicos em representantes no gênero Rhizophora indicam a
presença tanino, um composto antioxidante e antinflamatório natural.
Perera et al. (2016), ao estudarem o extrato aquoso de R. mangle, com abordagem
farmacêutica, perceberam que o extrato trouxe vários benefícios a parede gástrica, incluído a
prevenção de diarreia. Em R. stylosa também foram encontrados compostos com atividade
antioxidante, como o tanino, em seu fruto (MIRANTI et al., 2017). Assim, torna-se evidente a
importância dos estudos (etno)botânicos, sejam eles fitoquímicos, ecológicos ou evolutivos,
agregados aos conhecimentos tradicionais das populações, considerando sempre os aspectos éticos
aos detentores do conhecimento. Há relatos também, do uso de partes vegetais de Rhizophora na
diminuição dos efeitos da diabetes, uma das doenças crônicas mais comuns nestes tempos
contemporâneos. Trinh, Staerk e Jager (2016) analisaram a inibição de enzimas envolvidas na
diabetes tipo 2 (Diabetes mellitus) através de extratos de plantas do Vietnam, dentre as quais a R.
mucronata estava incluída.
Embora muitos dos benefícios atribuídos aos representantes de Rhizophora já tenha sido
referenciado por Regalado et al. (2016), há ainda outros campos do conhecimento que podem se
valer de tais qualidades presentes em espécimes do gênero vegetal. Na imunologia, o extrato da R.
apiculata pode atuar como um ótimo imunoestimulante, durante a quimioterapia, com acréscimo na
contagem de leucócitos, hemoglobina e atividade da medula óssea, quando comparado a outros
tratamentos (PRABHU; GURUVAYOORAPPAN, 2011). No campo da farmacoinformática e
imunoinformática, Hossain et al. (2016) desenvolveram estruturas 3D que podem ser sintetizadas a
compostos derivados de R. mucronata. Tal composto, se produzido, teria efeito no combate ao
rotavírus A, uma vez que produzido como fármaco (HOSSAIN et al., 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho de revisão serve para atualizar acerca dos principais usos das partes vegetais
do gênero Rhizophora, assim como trabalhos acadêmicos nos diferentes espécimens do gênero.
Assim, é possível entender o quanto se sabe e o quanto se tem de percurso em pesquisa ainda a ser
desenvolvido nas contribuições etnobotânicas das plantas do gênero Rhizophora. Desta forma, este
trabalho pode subsidiar políticas públicas de preservação da flora de áreas de manguezal assim
como pode contribuir para estudos mais aprofundados na preservação do conhecimento popular e
suas aplicações na saúde pública.
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RESUMO
Compreender o comportamento da precipitação e todas as suas variáveis é de extrema importância
para desenvolvimento de todas as formas de vida existente no planeta, sendo uma ferramenta de
extrema importância para auxiliar o monitoramento desse recurso que enfrenta grande escassez com
mau uso. A precipitação no Nordeste brasileiro apresenta uma grande variabilidade, devido aos
diferentes sistemas produtores de chuvas atuantes na região e ao fato de está localizado na região
semi-árida do Brasil. O presente trabalho tem por objetivo avaliar através da análise espaçotemporal mensal e anual a precipitação do município de Ingá, a fim de estudar comportamento e
variação espaço-temporal da precipitação, obtendo o período chuvoso de Março a julho, sendo
junho o mais representativo em termos de precipitação com médias de ate 119,1 mm, e o período
seco de Agosto a Fevereiro tendo Outubro como mês mais seco com médias de até 8,4 mm. Para a
espacialização da precipitação do município de Ingá utilizou-se postos meteorológicos dos
municípios vizinhos para dá mais subjetividade ao trabalho visto que não é possível fazer a
espacialização com menos de três postos meteorológicos, tendo maior concentração da precipitação
na região noroeste e suroeste atingindo 795 mm de precipitação, e na região sul observa-se uma
diminuição na precipitação atingindo até 700 mm de precipitação.
Palavras chaves: Precipitação, monitoramento, espacialização.
ABSTRACT
Understanding the behavior of precipitation and all its variables is of extreme importance for the
development of all life forms on the planet, being a tool of extreme importance to help the
monitoring of this resource that faces great shortage with misuse. Precipitation in the Brazilian
Northeast presents a great variability, due to the different rainfall systems operating in the region
and to the fact that it is located in the semi-arid region of Brazil. The objective of this study was to
evaluate the precipitation of the municipality of Ingá in a monthly and annual spatial and temporal
analysis, in order to study the behavior and spatio-temporal variation of precipitation, obtaining the
rainy period from March to July, June being the most representative in terms of precipitation with
averages of up to 119.1 mm, and the dry period from August to February taking October as the
driest month with averages of up to 8.4 mm. For the spatialisation of the precipitation of the
municipality of Ingá it was used meteorological stations of the neighboring municipalities to give
more subjectivity to the work since it is not possible to do the spatialisation with less than three
meteorological stations, having a higher concentration of precipitation in the northwest and
southwest region reaching 795 mm of precipitation, and in the southern region a decrease in
precipitation is observed reaching up to 700 mm of precipitation.
Keywords: Precipitation, monitoring, spatialization.
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INTRODUÇÃO
A Paraíba tem como características climáticas marcantes, as irregularidades, tanto espacial
quanto temporal do seu regime de chuvas. Essas condições climáticas interferem
diretamente na produção de alimentos, fazendo com que haja a necessidade de se aumentar
a produção e produtividade das culturas, mas para que haja esse aumento é indispensável
que sejam aplicadas tecnologias já adaptadas para cada região, bem como, pesquisar novas
tecnologias (Menezes et al., 2010).

Os fenômenos naturais relacionados ao clima, principalmente quando se apresentam como
eventos extremos, geram nas sociedades inúmeros problemas, muitos dos quais de caráter
catastrófico, repercutindo negativamente na qualidade de vida das populações (Zanella et al., 2009).
Segundo (Ipcc 2001) A produtividade agrícola no Brasil depende do clima e de sua
variabilidade. Esta dependência é importante durante o ciclo de vida das culturas, além de
ser responsável pela alternância das produções agrícolas anuais, o que, sem dúvida,
influencia diretamente no balanço da produção, ocorrendo perca ou ganho em função das
condições climáticas de uma região.
Segundo (Araújo et al. 2008; Ribeiro, 2012, O estudo da precipitação pluvial de uma
determinada região é de grande importância, pois é possível a partir desses estudos evitar
maiores problemas como: erosão do solo, inundações em áreas rurais e urbanas, prejuízo na
agricultura e em projetos de obras hidráulicas, danos nos sistemas de drenagem, dentre
outros, além de participar dos processos geomorfológicos e da formação dos solos, do
crescimento e desenvolvimento de plantas e influenciando diretamente nas atividades
humanas do dia-a-dia, principalmente quando somos afetados por eventos extremos
relacionados a ele (Araújo et al. 2008; Ribeiro, 2012).
Desta forma, o monitoramento de períodos secos ou chuvosos e da variabilidade espaçotemporal da precipitação no Nordeste brasileiro é de extrema importância devido a aspectos
como: a existência de inúmeros projetos de irrigação implantados e a serem implantados ao
longo dos principais rios; o abastecimento d'água das grandes cidades é, em sua maioria,
dependente direto do escoamento dos rios, ou indiretamente do volume acumulado nas
barragens; a maioria das culturas agrícolas depende exclusivamente da regularidade das
chuvas e a possibilidade de uso de água subterrânea é pequena quando comparada ao da
água superficial (FREITAS, 2005).

Portanto o presente trabalho tem como objetivo avaliar a variabilidade pluviométrica do
município de Ingá, através da análise espaço-temporal mensal e anual da área de estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
O município de Ingá está da localizado no estado da Paraíba e inserido na Mesorregião do
Agreste Paraibano e Microrregião de Itabaiana. Sua população em 2017 foi estimada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 18.163 habitantes distribuídos em 288 km² de
área.
Figura 1. Mapa de localização do município de Ingá. Fonte: Elaborado pelo autor 1.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 142

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Os dados pluviométricos foram fornecidos pela AESA (Agência Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba), onde foi utilizada uma série histórica de 24 anos de (1994 a 2017)
correspondendo às séries mensais de precipitação. Para a avaliação temporal foram utilizados dados
do posto metrológico localizado dentro do próprio município.
Para a espacialização foram utilizados pontos meteorológicos dos municípios vizinhos que
fazem limite com o município de Ingá para dá mais subjetividade ao trabalho visto que não é
possível fazer a espacialização com menos de 3 postos meteorológicos segundo (Nascimento,
2018). Mediante o exposto foram utilizados 13 postos meteorológicos sendo eles: Campina grande
(6), Itatuba (1), Itabaiana (1), Mogeiro (1), Salgado de São Félix (1), Riachão do Bacamarte (1),
Juarez Távora (1), Serra redonda (1) onde foram obtidos o calculo da média de cada município e
posteriormente plotados no software surfer 8.0 para gerar a figura de espacialização do município.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O município de Ingá apresenta dois períodos distintos, um período de cinco meses chuvosos
e outro com sete meses secos. O período chuvoso ocorre entre os meses de março a julho sendo o
mês de junho o mais representativo em níveis de precipitação, no qual atinge precipitação média de
119,1mm. Em contrapartida, o período seco ocorre entre os meses de agosto a fevereiro, tendo
outubro como o mês mais seco, com média de 8,4 mm de precipitação (Figura 2). De acordo com
(Ratisbona, 1976) os distúrbios de leste têm o seu máximo em junho, atuando sobre o litoral Leste
do NEB. Essas massas de ar atuantes são instáveis, profundas e úmidas, por causa da atuação dos
ventos alísios de sudeste.
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O período seco ocorre entre os meses de agosto a fevereiro, tendo outubro como o mês mais
seco, com média de 8,4 mm de precipitação (figura 2). Segundo (Tundisi, 2003), a água representa
um recurso vital para o desenvolvimento, tanto em quantidade como em qualidade, tornando-se um
dos principais fatores limitantes ao crescimento social e econômico, nas regiões áridas e semi-áridas
do mundo, onde já se faz sentir sua escassez (Tundisi, 2003), criar formas de armazenamento e
planejamento desse recurso tão importante para a agricultura é de extrema importância para se
evitar sua escassez.
Figura 2. Pluviograma de Precipitação mensal do Município de Ingá. Fonte: Elaborado pelo autor 1.
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Através da série histórica, foi realizada a espacialização da precipitação acumulada do
Município de Ingá (Figura 3). Verificou-se que os maiores valores de precipitação são observados
na parte noroeste e sudoeste do município, com valores variando de 750 a 795 mm, pode-se notar
que ao longo da microrregião que a precipitação diminui no sentido sul, tornando-se essas áreas
menos chuvosas variando em níveis de precipitação de 660 a 700 mm.
Figura 3. Distribuição Média Espacial da Precipitação do Município de Ingá. Fonte: Elaborado pelo Autor 1.
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Na finalidade de melhor entender a dinâmica de comportamento da precipitação analisou-se
a espacialização da precipitação do Município de Ingá mensalmente (de janeiro a dezembro) que é
notada nas isoietas médias mensais da região analisada (Figura 4).
A (Figura 4. H, I, J, K, L, A, e B) correspondem aos meses de agosto a fevereiro, os quais
caracterizaram o período seco, de acordo com a (Figura 2), no qual se observa que a precipitação
máxima não ultrapassa os 54 mm com distribuição espacial homogênea, sendo os meses de outubro
e novembro os mais secos (Figura 4 J e K).
Já (C, D, E, F, G) correspondem aos meses de março a Julho, caracterizando-se como
período úmido, ou seja, a estação chuvosa do município, visto que a precipitação mínima é de 72
mm e a máxima atinge os 144 mm, com grande variabilidade espacial da precipitação. O mês mais
representativo é o mês de junho, com precipitação mínima de 108 mm podendo a máxima atingir
aos 144 mm, sendo o mês mais representativo com uma maior variabilidade da precipitação na
região Noroeste e suroeste da área de estudo. Para o setor agrícola, torna-se o mês para maior
captação de água nos corpos hídricos.
Os resultados evidenciados ressaltam que o importante é ter sequências pequenas de
períodos secos e úmidos com essa alternância na dinâmica desses ciclos ocasionará um equilíbrio
ecológico entre a fauna, flora e o homem para desempenho de suas atividades, sem causar prejuízos
às atividades e aos ciclos biológicos envolvidos na dinâmica natural de interação de
interdependência do homem com a natureza, além de gerar formas de gerenciamento para este
recurso tão escasso na atualidade. Vale ressaltar que segundo (Cecílio et al. 2009) por geralmente
serem capazes de gerar grande quantidade de escoamento superficial, as precipitações intensas
podem causar grandes prejuízos em áreas agrícolas, como a inundação de terras cultivadas, a erosão
do solo, a perda de nutrientes, o assoreamento e a poluição de corpos d’água.
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Figura 6. (Isoietas médias mensal do Município de Ingá dos meses de A) Janeiro, B)
Fevereiro, C) Março, D) Abril, E) Maio, F) Junho, G) Julho, H) Agosto, I) Setembro, J) Outubro,
K) Novembro e L) Dezembro. Fonte: Elaborado pelo autor 1.
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CONCLUSÃO
Concluiu-se, que na avaliação da precipitação do município de Ingá apresentou como
período de estação chuvosa significativa entre os meses de março a Julho, sendo junho o mês o mais
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representativo em termos de precipitação, enquanto o período seco predominou-se entre os meses
de agosto a fevereiro, sendo outubro considerado o mês mais seco dentro da série histórica
analisada.
Quanto à variabilidade espacial, a precipitação do município de Ingá varia entre 660 e 795
mm anuais tendo sua maior concentração de valores na região noroeste e suroeste. No sentido sul
observa-se uma diminuição na quantidade de precipitação (mm).
Por fim esse trabalho é de extrema importância na área da ecologia, onde os resultados
obtidos servirão de subsídios para obter a variação entre os períodos secos e chuvosos, com
abundância e escassez de água para desempenho de atividades antrópicas, interações de ordem
ecológica, gerando informações de extrema importância para gestores e órgãos competentes para
abastecimento hídrico e planejamento urbano.
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RESUMO
Estudos apontam que anuros, popularmente conhecidos como sapos, rãs, jias e pererecas, estão
entre os animais mais ameaçados de extinção no mundo, devido a diversos fatores como poluição,
degradação de habitat e aquecimento global. Outro fator que agrava a situação é o repúdio que esses
animais sofrem por parte da sociedade, sendo-lhes atribuídas muitas das vezes características ruins e
prejudiciais, o que demostra desconhecimento sobre o papel desses animais na natureza, criando
mitos e lendas que escondem os reais benefícios que eles trazem para o ecossistema e para o ser
humano. Dentro dessa premissa, este trabalho teve o intuito de averiguar o grau de conhecimento
que os alunos de Ciências Biológicas, do primeiro e segundo período, do Instituto Federal da
Paraíba campus Cabedelo, têm a respeito das lendas e impactos ambientais sobre a anurofauna. Para
tal, foi aplicado um questionário com 10 questões fechadas sobre mitos e impactos ambientais. De
acordo com a análise dos resultados, foi possível observar que tanto os discentes do primeiro quanto
do segundo período tinham dificuldade em classificar corretamente vários aspectos, como a qual
ordem taxonômica pertence os sapos, sobre a sensibilidade desses animais diante das mudanças
climáticas e também dos estudos sobre o uso das toxinas para a produção de medicamentos. A
respeito dos mitos foi possível perceber que ainda persiste a crença de que a urina dos sapos possui
substâncias capazes de cegar, causar problemas de pele ou envenenar. Diante do exposto é
perceptível que boa parte dos estudantes ainda possuem concepções negativas e equivocadas a
respeito desse grupo de animais, sendo necessárias mais ações de conscientização sobre a sua
importância.
Palavras-chave: Anuros; degradação; mitos; análise; ciências biológicas.
RESUMEM
Los estudios apuntan que anuros, popularmente conocidos como sapos, ranas, jias y pererecas, están
entre los animales más amenazados de extinción en el mundo, debido a diversos factores como la
contaminación, la degradación del hábitat y el calentamiento global. Otro factor que agrava la
situación es el repudio que estos animales sufren por parte de la sociedad, y se les atribuyen muchas
de las veces características malas y perjudiciales, lo que demuestra desconocimiento sobre el papel
de esos animales en la naturaleza, creando mitos y leyendas que esconden los reales beneficios que
traen para el ecosistema y para el ser humano. En esta premisa, este trabajo tuvo el propósito de
averiguar el grado de conocimiento que los alumnos de Ciencias Biológicas, del primer y segundo
período, del Instituto Federal de Paraíba campus Cabedelo, tienen respecto a las leyendas e
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 149

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
impactos ambientales sobre la anurofauna. Para ello, se aplicó un cuestionario con 10 cuestiones
cerradas sobre mitos e impactos ambientales. De acuerdo con el análisis de los resultados, fue
posible observar que tanto los discentes del primero y del segundo período tenían dificultad en
clasificar correctamente varios aspectos, como el cual orden taxonómico pertenece a los sapos,
sobre la sensibilidad de esos animales ante el cambio climático y también estudios sobre el uso de
las toxinas para la producción de medicamentos. En cuanto a los mitos fue posible percibir que aún
persiste la creencia de que la orina de los sapos posee sustancias capaces de cegar, causar problemas
de piel o envenenar. En vista de lo expuesto es perceptible que buena parte de los estudiantes
todavía poseen concepciones negativas y equivocadas respecto a ese grupo de animales, siendo
necesarias más acciones de concientización sobre su importancia.
Palabras clave: Anuros; degradación; mitos; análisis; Ciencias biologicas.

INTRODUÇÃO
A anfíbiofauna inclui a ordem dos anuros, ao qual pertencem os sapos, rãs, jias e pererecas,
e está entre os grupos mais ameaçados de extinção no mundo (ALROY, 2015, SAITO, 2013),
devido a degradação do meio ambiente pela poluição do ar, da água, do solo, altos índices de raios
UV gerados pelo aquecimento global, perda de habitat, proliferação de novos fungos e bactérias
(MACIEL, 2008; IUCN, 2018; SAITO, 2013). Isso se agrava, pois, o hábito de vida desses animais
é, em sua grande maioria aquática na fase larval, o que acaba dificultando a reprodução e
consequentemente prejudicando a sobrevivência na fase adulta (VERDADE et. al., 2010).
O aumento de incidência dos raios solares e as alterações na composição do ar também
contribuem nocivamente para esse quadro, pois o processo de respiração celular de anuros ocorre
principalmente através da pele, sendo extremamente permeável à substâncias prejudiciais e
facilmente ressecado por temperaturas elevadas, sendo sensíveis às mudanças climáticas que vem
ocorrendo nas últimas décadas, ocasionando o seu desaparecimento (SAITO, 2013, VERDADE et.
al., 2010).
Esses animais são considerados bioindicadores da salubridade ou insalubridade de
ecossistemas locais, como por exemplo, um lago, lagoa, riacho ou rio com muita diversidade de
espécies pode indicar poucas alterações químicas na composição da água. Já ambientes parecidos
que não têm a mesma variedade é um indicador de alterações ambientais (MACIEL 2008; SAITO,
2013).
A importância de se preservar estes animais é tanto de caráter ambiental e epidemiológica,
pois são exímios controladores de pragas e insetos, equilibrando a cadeia alimentar (DIAS et. al.,
2018; OLIVEIRA 2015, 2016), quanto de caráter farmacêutico e médico, pois as substâncias
extraídas das glândulas paratóides e da pele dos anuros são utilizadas há anos na composição de
medicamentos à base de serotonina e bufotenina (MACIEL, 2008; BARROS, 2005; ANJOLETTE,
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2015; CAVALCANTE, 2015), que são utilizados no tratamento de alzeymer, depressão e outras
doenças.
Entender o importante papel dos anfíbios e que eles estão desaparecendo da natureza cada
vez mais rápido é fundamental para serem adotadas medidas de conscientização da população,
principalmente sobre a degradação do meio ambiente (REIS et. al., 2012; JACOBI, 2002), e ações
para uma melhor relação das pessoas com os sapos urbanos, no qual estão em contato diariamente
(BARROS, 2005).
A mistificação criada ao redor de anfíbios, aracnídeos, répteis, e outras classes de animais
mal vistos ao longo do tempo têm sido outro agravante para o atual cenário ecológico (ALVESTELES et. al., 2013), o conhecimento popular de alguns sujeitos sociais muitas vezes criam mitos e
lendas que empregam à figura dos "sapos" características ruins e prejudiciais, fruto dá má educação
ambiental a respeito da nossa rica fauna que ainda é má compreendida por boa parte da população,
em que a insuficiente instrução repassada nas escolas de ensino básico através dos livros de
ciências, além de pouco desmistificarem essas estórias, não trazem luz a verdadeira importância que
eles têm para o equilíbrio do ecossistema (BARROS, 2005), ajudando a perpetuar o preconceito
através de conceitos errôneos e equivocados, que consequentemente são absorvidos pelos
professores e repassado aos alunos (DIAS et. al., 2018; SILVA et. al., 2017; PINEHIRO, 2014).
Não somente à parcela da população que não possui acesso as escolas e ao conhecimento
científico pode ser atribuído o desconhecimento desses mitos e verdades sobre a anurofauna, mas
também quem lida com ciências, como alunos do curso de ciências biológicas, que
inconscientemente podem ter uma visão distorcida em decorrência das inúmeras lendas criadas, que
são repetidas tantas vezes e há tanto tempo que acabam se tornado "verdades".
No Brasil a crença popular acabou criando diversos mitos que envolvem anuros e são
repetidos até hoje, de cunho religioso, cultural e curandeirismo popular. Um exemplo disso são as
feiras encontradas nas cidades de Crato e Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, em que diversos
animais são vendidos livremente em barracas, inclusive o sapo cururu (Rhinella jimi), em que a sua
banha é utilizada para o “tratamento” de inflamações, artrite e rituais místicos de insucesso
profissional (ALVES-TELES et. al., 2013).
Outros mitos comuns envolvendo sapos, talvez o mais comum de todos, é de que o xixi
deles causaria cegueira se entrar em contato os olhos, ou que causam doenças de pele pelo simples
contato físico do sapo com ser humano, o que não é verdade (BARROS, 2005; MACIEL, 2008;
ANJOLETTE, 2015; CAVALCANTE, 2015; DIAS et. al., 2018). Pelo menos não para a maioria
dos anuros, servindo apenas para defesa contra predadores quando pressionadas as glândulas de
secreção que ficam na região pós-orbital do animal. O que ocorrem são casos de animais
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domésticos que tentam colocá-los na boca e acabam tendo reações as toxinas contidas na secreção
cutânea (GADELHA,2015).
Figura 1. Glândulas pós-orbital denominadas paratóides, responsáveis por secretar as toxinas de defesa
(Rhinella schneideri). Fonte: Elaborada pelo autor.

Existem sim sapos venenosos, e até letais como o Phyllobates bicolor ou o Phyllobates
terribilis, mas pertencem a uma pequena parcela dos 6977 anuros classificados atualmente
(AmphibiaWeb, 2018), e geralmente são endêmicos de florestas tropicais densas da América do
Sul, como a Floresta Amazônica (MYERS et. al., 1978, DALY et. al., 1965), sendo difícil
encontra-los em áreas urbanas.
Um claro reflexo do pensamento popular pode ser constatado no trabalho de Barros (2005),
através do depoimento de um morador de Assurini, Pará:
“algumas pessoas pegam o sapo vivo, pega o nome da pessoa e a data que a pessoa nasceu,
põe na boca do sapo, costura e solta ele no mato”; “se bater no sapo cururu e não matar e
ele ficar doente por 6 meses, a pessoa que bateu fica doente também pelos 6 meses”; “se
pegar uma faca e furar um sapo cururu e depois furar uma pessoa com aquela faca não tem
doutor que cure, ela morre mesmo”; “o sapo tem um veneno que se pegar na gente já faz
logo uma ferida” (BARROS, 2005, p. 8).
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Em decorrência de pensamentos populares como esse, têm aumentado as iniciativas de
conscientização ambiental, educação ecológica e trabalhos de etnoherpetologia por parte dos
pesquisadores, na tentativa de esclarecer a importância desses animais e compreender a relação
entre o homem e o sapo.
Alguns desses estudos foram os de Barros (2005), que realizou trabalho de etnoherpetologia
nas cidades de Barra de Mamanguape e Rio Tinto na Paraíba, e em Assuri no Pará; Alves-Teles et.
al. (2013), também realizou trabalho de etnoherpetologia nas feiras livres das cidades de Crato e
Juazeiro do Norte, no Ceará, afim de compreender os mitos em torno de vários animais utilizados
em rituais religiosos e tratamentos terapêuticos de doenças; Pazinato (2013), estudou os
conhecimentos populares a respeito de anfíbios em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul; Oliveira
(2015), analisou o conhecimento que agricultores tinham a respeito de sapos em sistemas agrícolas;
Dias et. al. (2018), analisou o conhecimento que estudantes do ensino fundamental e médio do
município de Salinas em Minas Gerais, tinham a respeito de anfíbio e répteis; Silva et. al. (2017),
analisou as concepções de estudantes de escolas no entorno do Parque Estadual Sumaúma sobre
sapos, rãs e pererecas; Pinheiro (2014), elaborou o produto educacional "Sapiando", que ajuda
professores do ensino de jovens e adultos a elaborarem abordagens didáticas sobre a anfíbiofauna,
no município de Cuiabá, Mato Grosso; Pontes et. al. (2013), analisou a percepção e o conhecimento
sobre sapos e escorpiões das comunidades ao redor da reserva Duck, em Manaus, Amazonas;
Oliveira (2016), reanalisou o conhecimento local acerca dos benefícios que os agricultores têm com
o controle de pragas e insetos, graças à anfíbios anuros no Nordeste brasileiro.
Compreendendo que a educação ambiental e ecológica é fundamental para ajudar a
preservação das espécies do planeta, e consequentemente a nossa própria espécie, faz-se necessário
ações educativas em todos os grupos da sociedade, comunidades, escolas e até universidades, para
que mais trabalhos científicos como os já citados sejam produzidos, afim de amenizar as agressões
cometidas pela falta de informação e pelo preconceito.
A educação ambiental é parte do processo de mudança, pois representa um caminho
transformador para alterar o pensamento coletivo social e o possível engajamento da população em
causas ambientais, como o melhor descarte do lixo, conhecimento e preservação da fauna e flora do
Brasil (REIS et. al., 2012; JACOBI, 2002). Levando-se em conta a importância do tema, e os
trabalhos já propostos em diferentes grupos sociais, o objetivo deste trabalho é avaliar o nível de
conhecimento dos estudantes do curso de ciências biológicas, no município de Cabedelo, à cerca
dos mitos e dos impactos ambientais sobre anfíbios anuros, e constatar se existem incongruências
nas concepções.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico a respeito do tema, e pesquisas para
selecionar a instituição de aplicação do projeto. Para esta pesquisa foi escolhido o Instituto Federal
da Paraíba, localizado na cidade de Cabedelo que oferece o curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, e aplicado à 42 alunos do 1° ao 2° período, para analisar o nível de conhecimento que
tinham sobre anuros. Inicialmente foi explicado o motivo da pesquisa, e perguntado se aceitavam
participar de forma anônima do levantamento de dados para o trabalho. Em seguida foi passada uma
lista de presença e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, logo após foi dado um
questionário com perguntas gerais sobre mitos e verdades que envolvem esses animais. Após 50
minutos foi recolhimento todos os questionários. Também foi utilizada a análise quantitativa, que
expressa os dados através expressões numéricas ou codificações os resultados obtidos (FREITAS,
2000).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos a partir da análise do conhecimento dos estudantes, estão demonstrados
nos resultados do questionário aplicado, e expostos em ordem crescente. Foi utilizada a ferramenta
estatística de porcentagem para melhor compreensão do grau de conhecimento de cada período.
A primeira questão buscava saber se os estudantes compreendiam a qual ORDEM
taxonômica pertencem os sapos, rãs e pererecas. A maioria dos alunos do 1° período (86%)
disseram que estes animais pertencem aos Anfíbios; (4%) disseram que pertencem aos Répteis;
(4%) disseram que pertencem aos Anuros; (3%) disseram que pertencem aos Rhinellas e (3%)
disseram que pertencem aos Bufonídeos. Já os alunos do 2° período, (67%) disseram que pertencem
aos Anfíbios e (33%) disseram que pertencem aos Anuros. Através das respostas pôde-se perceber
que é comum ligar estes animais aos Anfíbios, pois realmente pertencem a esta classe, mas a classe
dos anfíbios é bem mais abrangente do que somente os sapos, rãs e pererecas (ordem dos anuros) e
inclui também as cecílias, comumente conhecidas como “cobras-cegas” (ordem dos ápodos), e as
salamandras/tritões (ordem dos urodelos), desta forma, estas três ordens taxonômicas formam a
classe dos Anfíbios, embora a mais abrangente em espécies seja a dos Anuros (AmphibiaWeb,
2018; IUCN, 2018).
A segunda questão buscou analisar a concepção dos alunos acerca das características dos
anuros. Foi pedido pra que eles apontassem qual das opções citadas não representava uma
característica real que este grupo compartilha, e que dificulta a sua sobrevivência diante das
mudanças climáticas e da degradação do meio ambiente. Entre os alunos do 1° período; (50%)
disseram que a fácil adaptação destes animais a diferentes ambientes não é uma característica real;
(18%) disseram que a sensibilidade ao equilíbrio químico da água e do ar não é uma característica
real; (14%) disseram que esses animais não são bioindicadores da salubridade dos ecossistemas
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 154

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
locais; (11%) citaram outros motivos, mas não justificaram; (7%) disseram que possuir hábito de
vida aquático na fase larval, não é uma característica real desses grupo. Já os alunos do 2° período;
(40%) disseram que a sensibilidade ao equilíbrio químico da água e do ar não é uma característica
real; (34%) disseram que a fácil adaptação destes animais a diferentes ambientes não é uma
característica real; (13%) disseram que os anuros não são bioindicadores da salubridade dos
ecossistemas locais; (13%) disseram que a respiração celular através da pele não é uma
característica real. O maior motivo para estes animais estarem tão ameaçados se deve ao fato da
extrema dificuldade que eles possuem em se adaptar a climas e ambientes diferentes ao qual estão
habituados, muitas espécies são endêmicas e só conseguem sobreviver em seu habitat, mas as
mudanças climáticas, a poluição e a degradação do meio ambiente está alterando drasticamente o
planeta e dificultando a sua sobrevivência (SAITO, 2013).
A terceira questão aborda o aspecto cultural de mito que envolve os anuros, principalmente
os sapos urbanos. É muito comum ouvir estórias a respeito das características tóxicas do seu xixi,
que causam cegueira, problemas de pele, intoxicação e etc. Foi perguntado aos estudantes se eles
acreditavam na existência de alguma substância prejudicial presente na urina desses animais. Os
alunos do 1° período; (61%) não acreditam que exista substância capaz de causar cegueira,
problemas de pele ou envenenamento na urina dos anuros; (39%) acreditam que exista alguma
substância capaz de causar cegueira, problemas de pele ou envenenar. Já os alunos do 2° período;
(66%) não acreditam que exista substâncias prejudiciais na urina; (33%) acreditam que exista
alguma substância ´prejudicial no xixi destes animais. Pode-se constatar que existe um forte aspecto
cultural de mito envolvendo esses animais que acaba levando ao equívoco, mesmo no meio
acadêmico, como pode-se constatar através do relato de um(a) estudante: “Eles liberam ácido na
urina”. Vários estudos têm sido feitos há décadas pela indústria farmacêutica na tentativa de
sintetizar sustâncias extraídas de anuros para produção de medicamentos, mas nenhuma a partir da
urina, todos extraídos da pele ou das glândulas paratoides (ANJOLLETE, 2015; CAVALCANTE,
2015).
A quarta questão buscou analisar se os estudantes compreendiam a importância dos anuros
para o ecossistema e para o ser humano, foi pedido para que marcassem (V) para afirmações que
consideravam verdadeiras e (F) para afirmações que consideravam falsas.

1° afirmação do

questionário: “São controladores de pragas”. 2° afirmação: “São pragas e precisam ser
controlados”. 3° afirmação: “São importantes para a indústria farmacêutica”. 4° afirmação: “Não
estão em risco de extinção, devido a sua grande capacidade de adaptação e reprodução”. As
respostas do 1° período foram; 1° afirmação: (100%) achou verdadeira (0%) achou falsa; 2°
afirmação: (0%) achou verdadeira, (100%) achou falsa; 3° afirmação: (57%) achou verdadeira,
(43%) achou falsa; 4° afirmação: (54%) achou verdadeira, (46%) achou falsa. Já as respostas do 2°
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período foram; 1° afirmação: (100%) achou verdadeira, (0%) achou falsa; 2° afirmação: (7%) achou
verdadeira, (93%) achou falsa; 3° afirmação: (47%) achou verdadeira, (53%) achou falsa; 4°
afirmação: (53%) achou verdadeira, (47%) achou falsa. As respostas dos alunos para a primeira e
para a segunda afirmação foram quase unanimes, a maioria compreende que anuros são
controladores de pragas, como afirma Barros (2005). Em relação a importância das substâncias
extraídas para a indústria farmacêutica, pode ser observado que cerca da metade dos estudantes de
ambos os períodos acreditam que serem importantes, enquanto a outra metade não. Um exemplo de
substância utilizada em medicamentos para combater a depressão é a serotonina, extraída de sapos
do grupo Rhinella marina, popularmente conhecidos como sapos-cururu (MACIEL, 2008). O
mesmo resultado pode ser observado na 4° afirmação, pouco mais da metade dos alunos acham que
esses animais não estão ameaçados pois conseguem se adaptar e reproduzir facilmente em diversos
ambientes, enquanto os demais acham que estão em risco de extinção por não possuírem fácil
adaptação a ambientes diferentes, como confirma Saito (2013).
A quinta questão buscou analisar o nível de conhecimento sobre aspectos morfológicos, na
tentativa de saber se os alunos compreendiam a função das glândulas paratóides dos anuros. As
respostas do 1° período foram: (50%) disseram que as glândulas paratóides são glândulas pósorbitais que secretam toxinas; (29%) disseram que são glândulas que os permitem respirar dentre e
fora da água; (18%) disseram que não glândulas que permite a troca gasosa através da pele; (3%)
disseram que se trata das glândulas responsáveis por produzir o xixi venenoso. Já os alunos do 2°
período: (46%) disseram que são glândulas que permitem a respiração dentro e fora da água; (40%)
disseram se tratar de glândulas pós-orbitais que produzem toxinas; (7%) disseram que são glândulas
que permitem a troca gasosa através da pele; (7%) disseram que são glândulas que produzem o xixi
venenoso. Na verdade, as glândulas paratóides, são glândulas pós-orbitais responsáveis pela
produção das toxinas que anuros utilizam contra predadores que tentem atacá-los, mas por não
possuírem meios de inoculação dessas toxinas, só conseguem secretar essas substâncias caso sejam
pressionadas (BARROS, 2005).
A sexta questão buscou saber qual sensação eles tinham ao ver um sapo. As respostas dos
alunos do 1° período foram: (39%) disseram sentir curiosidade; (29%) disseram ser indiferentes;
(16%) disseram sentir medo; (7%) disseram sentir nojo; (6%) disseram sentir outras sensações,
como vontade de tocá-los e desejo de conhecer mais sobre eles; (3%) afirmaram passar mal. Já os
alunos do 2° período: (40%) disseram sentir nojo; (27%) disseram sentir curiosidade; (13%) citaram
outras sensações como interesse e fobia; (13%) disseram ser indiferentes; (7%) disseram sentir
medo. Pode-se observar que a turma do primeiro período possui mais alunos interessados em
conhecer esses animais do que a turma do segundo período, que por sua vez possui a maioria dos
alunos que sentem nojo ao presenciá-los. Entretanto a quantidade de alunos nos dois períodos que
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disseram sentir medo foi baixa. O interesse e o nojo sentidos pela maioria dos alunos talvez
necessitem apenas de um contato mais próximo, para conhecerem melhor esse grupo e superarem
seus medos, repulsas e curiosidades.
A sétima questão buscou analisar o conhecimento dos alunos com relação a produção de
medicamentos a base das substâncias extraídas dos anuros. Foi perguntado se conheciam alguma
doença tratada a partir desses compostos, a resposta dos estudantes do 1° período foi: (14%) Sim;
(86%) Não. Já entre os alunos do 2° período a resposta foi: (7%) sim; (93%) não. Aos que
responderam “sim” foi dada a opção de justificativa caso quisessem citar os males tratados a partir
desses compostos, mas não citado nenhum exemplo por eles. Algumas substâncias já conhecidas e
sintetizadas que são amplamente utilizadas pela indústria farmacêutica e cosmética são: serotonina,
bufotenina, bufotenidina, deidrobufotenina, substâncias antimicrobianas e anti-infecciosas, alguns
esteroides e várias enzimas (MACIEL, 2018). Muitas outras estão sendo sintetizadas e aos poucos
descobertas suas funções no organismo humano (ANJOLETTE, 2015).
A oitava questão buscou analisar a concepção que os estudantes possuíam acerca das
agressões físicas praticadas pelo ser humano contra esses animais. Como o ato de jogar sal nos
sapos, causando-lhes uma morte extremamente dolorosa e que no decorrer do tempo tem sido
replicado por vários grupos sociais. As respostas do 1° período foram: (0%) acredita que essas
atitudes estão corretas, pois ajudam no controle populacional desses animais, que são pragas e
disseminam doenças; (100%) disseram que essas atitudes precisam ser interrompidas, pois esses
animais são fundamentais ao homem e a natureza. Enquanto a análise do 2° período foi: (0%)
acredita que essas atitudes estão corretas; (100%) acham que essas atitudes precisam ser
interrompidas. Contatou-se que existe grande consciência ecológica por parte dos alunos de ambos
os períodos acerca desse tipo de agressão, pois compreendem a importância deles para o
ecossistema e para nós, nos ajudando no controle de pragas e insetos, que segundo Barros (2005),
são fundamentais para equilibrar a cadeia alimentar sendo, tanto predador quanto presa.
A nona questão aborda qual a concepção que os estudantes possuem sobre os preconceitos,
os mitos e as lendas criadas ao redor desses animais, e principalmente, a qual aspecto social isso se
deve. O 1° período respondeu: (3%) religioso; (42%) cultural; (55%) estética “feios”. Já os alunos
do 2° período responderam: (0%) religioso; (53%) cultural; (47%) estética “feios”. Ambos os
períodos acreditam que os aspectos culturais e físicos dos anuros são o principal motivo do
misticismo criado sobre esses animais, mas quase todos acreditam que a religião não representa um
motivo para isso. Mas o que pode se constatar nos trabalhos de Barros (2005) e Alves-Teles (2013),
mostram que a religião representa um forte aspecto para a forma como a sociedade enxerga esses
animais, usando-os muitas vezes como instrumentos mágico-religiosos em rituais de diversas
religiões e até mesmo para tratamentos alternativos místicos.
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A décima e última questão analisa quão susceptíveis os estudantes são a terem algum tipo de
contato físico com esses animais, uma vez que o curso de biologia lida diretamente com animais
que muitas vezes são considerados repugnantes para muitas pessoas, torna-se necessário observar se
consideram a possibilidade de pegarem em mãos um sapo, rã ou perereca durante o curso. As
respostas do 1° período foram: (71%) sim, (29%) não. Já as respostas do 2° período foram: (47%)
sim, (53%) não. Dentre os que justificaram que não pegariam, a maioria dos motivos foram de que
são animais nojentos, gelados e feios, já os que justificaram que pegariam, disseram que tinha
curiosidade e interesse em pegar, mas que ainda não tiveram oportunidade. Percebe-se que grande
parte dos alunos têm vontade de ter algum tipo de contato com esses animais, para conhecê-los
melhor e talvez perder o medo, aos que não tocariam talvez também lhes falte um pouco mais de
aproximação, para perceberem que são animais fantásticos e lindos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que existem muitas lacunas a serem preenchidas com relação ao
conhecimento sobre anuros, em todos os grupos da sociedade, até mesmo nas universidades. O
déficit maior de informações está ligado à preservação dessas espécies e ao risco que elas correrem
de serem extintas devido as mudanças climáticas e ambientais que vem acontecendo, que são em
grande parte causadas por nós mesmos.
A extinção dessas espécies representa grande prejuízo a humanidade, pois vários avanços na
medicina têm sido alcançados graças as novas pesquisas de identificação de substâncias extraídas
das secreções cutâneas e da pele dos anuros, de forma que uma espécie extinta pode representar
uma doença cuja cura poderá nunca ser encontrada. São necessárias mais medidas de
conscientização para que o maior número de pessoas compreenda a sua importância, e não lhes
causa mais agressões. Dessa forma, faz-se necessário desenvolver atividades sobre o tema e discutir
com os alunos, para que as lacunas possam ser preenchidas.
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RESUMO
Os manguezais são ecossistemas que portam comunidades vegetais típicas de ambientes alagados
resistentes a alta salinidade. Devido ao grande interesse que os manguezais apresentam e a
crescente expansão urbana e econômica das cidades, este ecossistema vem sofrendo maiores
impactos tanto de origem antrópica como natural. Este trabalho tem como objetivo quantificar a
porcentagem da herbivoria, analisando a sua resposta à presença de impactos ambientais antrópicos
ou natural. Foram delimitadas 15 árvores no mangue sob ação antrópica e 15 no mangue sob
impacto natural, onde 35 folhas marcescentes de cada espécie existentes nas parcelas foram
coletadas para o cálculo de pastejo. Danos foliares e herbívoros foram identificados, assim como os
principais impactos existentes na área estudada. Através da análise estatística e do cálculo de
porcentagem foi possível constatar que em mangues que sofrem altos impactos de origem antrópica
o grau de herbivoria é maior que em mangues que sofrem apenas ação de impacto natural.
Palavras-chaves: Danos foliares. Patógenos foliares. Impactos ambientais
ABSTRACT
Mangroves are coastal ecosystems that present typical vegetable communities of flooded
environments tolerant to high salinity. The ecological and socio-economic importance of mangroves
are threatened by the unplanned development of coastal cities, leading to higher impacts of both
natural and anthropogenic origin. This work has as objective to quantify the percentage of the
herbivory in mangrove leaves, analyzing its response to anthropogenic and natural impacts. In the
field it was established 15 trees in a mangrove area under anthropogenic impacts and 15 trees in a
mangrove area under natural impacts. It was collectd 35 mature leaves of each species in each plot,
for the calculation of the leaf damaged area. Patterns of damaged leaves and herbivorous had been
identified, as well as the prevailing impacts in the studied area. Through the statistical analysis and
the porcentage of herbivory it was possible to evidence that in mangroves that suffer high impacts
from anthropogenic origin, the degree of herbivory is greater that in mangroves that suffer only
action from natural impact.
Keywords: Foliar pathogens. Leaf damage. Environmental impacts.
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INTRODUÇÃO
Os manguezais são ecossistemas costeiros de regiões tropicais e subtropicais que portam
comunidades vegetais típicas de ambientes alagados, resistentes a alta salinidade da água,
amplitudes de maré e diferenças topográficas (REBELO e MEDEIROS, 1988; SANTOS et al.,
2012; LONDE et al., 2013; OLIVEIRA e TOGNELLA, 2014).
Devido ao fato de o Brasil ter um litoral tão grande e propício, possui em sua costa
13.000km² de manguezais, sendo 30% disto representado por uma faixa contínua mais extensa,
localizada na Amazônia Costeira, que é formada pelos estados Maranhão, Pará e Amapá
(MOCHEL, 2002; LACERDA et al., 2006).
A comunidade vegetal é diferente de qualquer outro bosque, onde as condições adversas e
peculiares do ambiente condicionam o aparecimento de apenas algumas espécies e apresentam
adaptações para sua reprodução (SCHAEFFER-NOVELLI e CINTRÓN, 1986; HOGRATH, 2007;
OLIVEIRA e TOGNELLA, 2014).
Segundo Medeiros et al. (2014) os manguezais são considerados, pela Lei 12.651/2012,
como Áreas de Preservação Permanente (APP). Apesar da sua importância ambiental, social e
cultural, os manguezais vem sofrendo, além dos impactos naturais, impactos antrópicos que
ocasiona na diminuição dessas áreas.
A porcentagem de pastejo registrada em bosque de mangue é uma função das condições
ambientais, bem como das espécies presentes. Pastejo ou herbivoria é a quantidade de material
foliar consumida pelos herbívoros (SCHAEFFER-NOVELLI e CINTRÓN, 1986). Para florestas
inteiras de mangue, os insetos herbívoros consomem menos de 5% da produção da copa, mas
existem grandes diferenças nas taxas de herbivoria em espécies de árvores individuais
(ROBERTSON, 1991).
O cálculo da área pastejada em folhas marcescentes (maduras) serve para estimar a
contribuição foliar, como alimento aos herbívoros presentes nos ambientes. O material foliar
remanescente que cai das árvores do manguezal, contribui para a cadeia alimentar do ambiente.
Onuf et al (1977) observaram que as folhas do manguezal apresentam sinais de danos por
herbívoros e que estes sinais correspondem a padrões específicos, de modo que se pode inferir, pelo
tipo de dano na folha, o tipo de inseto que o causou.
Partido da hipótese que os mangues sob impactos ambientais antrópicos apresentam maior
grau de herbivoria do que manguezais sob impactos naturais devido ao aumento da fragilidade do
ecossistema, têm-se como objetivos quantificar o grau de herbivoria nas espécies de manguezal sob
impactos antrópicos e naturais, identificar os principais impactos presentes, bem como identificar
padrões distintos de danos causados em folhas de mangue, qualificando os possíveis herbívoros.
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ÁREA DE ESTUDO
Este trabalho foi realizado em duas áreas distintas, sendo a área 1 no manguezal da praia do
Araçagi, município de Paço do Lumiar (MA) e a área 2 no manguezal da praia do Mangue Seco,
município de Raposa (MA), ambos localizados ao noroeste da ilha de São Luís (Figura 01),
localizado nas coordenadas 2º 26’ 56’’ - 2º 27’56’’S (área 1) e 44º 09’ 11’’- 44º 10’ 55 W (área 2).
Cordeiro (1999), utilizando a classificação de Köopen, identifica para a área de estudo um
clima do tipo Aw, quente e úmido, que apresenta chuvas de verão, admitindo uma variação para
Aw’, quente e úmido com chuvas de verão e outono. A morfologia possui similaridade com as
formas comuns ao longo de toda a zona costeira do Estado do Maranhão, com praias e extensas
dunas e manguezais, entrecortados por canais de maré (CORDEIRO, 1997).
Na área de estudo, a vegetação que predomina é a dos manguezais, que a par dos fatores
ambientais e das condições de conservação, constitui florestas fechadas e homogêneas (Cordeiro
1997). As principais espécies presentes são Laguncularia racemosa, Rhizophara mangle, Avicennia
germinans, Avicennia schaueriana.
Figura 1: Localização da área de estudo.

Fonte: Google Earth PRO, 2018.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para obtenção de dados relativos ao pastejo (herbivoria) foliar foram delimitadas, no campo,
um mínimo de 30 árvores, sendo 15 no manguezal sob impacto antrópico (área 01) e 15 no
manguezal sob impacto natural (área 02), com tamanho de 20 x 20 metros. A escolha do tamanho
das parcelas foi baseada na densidade de árvores dos locais estudados, adotando-se a metodologia
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de Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986) que sugere parcelas maiores que 10 x 10m, ou que
contenham um mínimo de 30 árvores, em áreas de baixa densidade de indivíduos.
Para o estabelecimento das parcelas sob impacto antrópico foram considerados os aspectos
visíveis como corte de árvores, presença de lixo, esgoto, manchas de óleo, entre outros. Os impactos
considerados naturais observados no campo, foram aqueles resultantes da movimentação eólica das
areias sobre o mangue.
Foram coletadas 35 folhas marcescentes de cada espécie de árvores adultas e com DAP >
2,5cm. A estrutura do bosque é uma resposta às condições do ambiente e varia em áreas adjacentes.
A altura média das árvores dá uma ideia do grau de desenvolvimento do bosque e deve ser
associada, sempre que possível, as características do desenvolvimento foliar e da herbivoria
(Rebelo, 1989). Sendo assim, a altura média das árvores foi obtida através da altura máxima das 3
árvores mais altas em cada parcela, para a comparação do desenvolvimento dos bosques que
crescem em ambientes sob impactos antrópicos e sob impactos naturais.
As folhas das plantas foram desenhadas sobre papel milimetrado, reproduzindo-se os seus
contornos externos, e internos no caso de folhas pastejadas no meio do limbo. No papel milimetrado
as folhas danificadas foram reconstituídas com linha tracejada, enquanto que os contornos
remanescentes foram mantidos em linha contínua. Cada quadrícula de 1mm2 foi contada, obtendose a área íntegra (remanescente) e a área pastejada (reconstituída).
Para o cálculo da porcentagem de pastejo foi adotada a fórmula:

Para o cálculo estatístico foi utilizado o teste do Qui-quadrado para amostras independentes,
para comparar as áreas pastejadas em casa espécie.
Os danos nas folhas foram verificados e reproduzidos nas folhas de papel milimetrado,
buscando-se reconhecer padrões que identifiquem os possíveis herbívoros.
Para identificação dos herbívoros (análise qualitativa), primeiramente quando localizados,
foram coletados, fixados em álcool 70% e levados para identificação no laboratório. Aos
herbívoros, sempre que possível buscar-se-á uma associação com os padrões de pastejo.
Além dos dados obtidos nas parcelas referentes à herbivoria, foram anotadas observações
gerais sobre os bosques de mangues na área estudada.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As espécies encontradas em ambas as áreas foram Laguncularia racemosa, Rhizophora
mangle, Avicennia germinans e Avicennia schaueriana
No manguezal sob impacto antrópico (Área 1) a espécie L. racemosa, quando comparada
com as outras espécies, foi a mais herbivorada, com 8,19% de área pastejada. Por outro lado, as
espécies A. germinans e A. schaueriana não apresentaram diferenças significativas entre si quanto
ao grau de porcentagem de herbivoria. Já no manguezal sob impacto natural (Área 2) a espécie A.
schaueriana apresentou maior percentual de área herbivorada, com 4,87% de pastejo (Tabela 1).
Quando comparada cada espécie entre as áreas de estudo, observa-se que todas apresentaram
maior percentual de área pastejada no manguezal sob impacto antrópico, sendo a L. racemosa a que
apresentou diferença de percentual de herbivoria significativamente maior entre as áreas (Tabela 1).
Nas duas áreas de estudo a espécie R. mangle foi a que apresentou os menores percentuais
de área pastejada.
Tabela 1. Percentual de herbivoria nas áreas de estudo.
ESPÉCIES

ÁREA 1 (%)

ÁREA 2 (%)

L. racemosa

8,19

3,30

R. mangle

3,13

2,14

A germinans

5,36

4,13

A schaueriana

5,94

4,87

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.

Rebelo (1989) realizando trabalho de caracterização de manguezais em Perizes (MA), Tauá
(MA) e Igaraú (MA) mostrou resultados similares, onde o maior valor de pastejo observado foi da
espécie L. racemosa em Perizes, seguida de A. germinans em Tauá. A R. mangle encontrou-se
sempre com baixos valores de pastejo em comparação as demais espécies, mostrando similaridade
com os resultados obtidos no manguezal do Araçagi e do Mangue Seco.
Comparando resultados de pastejo em manguezais brasileiros, observa-se que a porcentagem
de pastejo foi maior em L. racemosa, o que corrobora com os resultados encontrados no presente
estudo (Tabela 2).
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Tabela 2. Percentual de herbivoria em diferentes manguezais brasileiros.
Localidade

L. racemosa
(%)

R. mangle
(%)

A. germinans
(%)

A. schaueriana
(%)

Referência

Tauá (MA)

16,2

2,9

6,5

-

Rebelo, 1989

Rio das Bicas (MA)
Rio Curuperé (PA)
Rio Mamanguape (PB)

6.6
16.0
3,8 - 10,7

0.6
8.0
2,3 - 5,6

3.8
8.5

-

Silva, 1993
Ohana, 1996
Araújo, 2002

Baía de Sepitiba (RJ)

12,1

Barra Gramame (PB) Rio Mamanguape (PB)
Araçagi (MA) - Mangue
Seco (MA)

-

9.0
3,3 - 7,1

6,2

-

8,3

Menezes e Peixoto
(2009)

3,17 - 7,07

0,77 - 1,76

-

0,36 - 0,91

Silva, 2014

8,19 - 3,30

3,13 - 2,14

5,94 - 4,87

Presente trabalho

5,36 - 4,13

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.

Ignácio et. al. (2005) em trabalho realizado em um manguezal impactado por atividades
antrópicas encontraram resultados similares ao deste trabalho, onde a herbivoria foi maior em folhas
de L. racemosa. Esses autores também encontraram R. mangle significativamente menos pastada do
que A. schaueriana em manguezal não-impactado. Menezes e Peixoto (2009), Silva (2014) e
Santos (2014) também encontraram maior número de folhas herbivoradas em árvores da espécie L.
racemosa.
O alto grau de herbivoria nas folhas de mangue também pode ser explicado pela “Hipótese
do Estresse”, na qual afirma que em ambientes estressantes as plantas mantêm outros processos
vitais e deixam de investir em defesa contra predadores (Janzen, 1974; Coley e Barone, 1996).
É provável que as baixas concentrações de taninos existentes em L. racemosa, em contraste
com os níveis mais altos de taninos em R. mangle, seja uma influência em relação a preferência dos
herbívoros. Silva (2014) também sugere que concentrações de tanino influenciam nas taxas de
herbivoria.
Robertson (1991) mostrou que folhas de Rizophoracea, que contém altos níveis de taninos,
podem diminuir sua palatabilidade para o consumo por herbívoros. Após uma planta sofrer ataque
de um herbívoro, pode acontecer da planta induzir compostos fenólicos de proteção, como o tanino
(AOYANA e LABINAS, 2012).
De acordo com Silva (2014), a herbivoria ocasiona a redução da área foliar, sendo esse um
fator impactante na produtividade dos manguezais.
Além disso, outros fatores podem inferir na taxa de herbivoria. Janzen (1974) sugerem que a
dureza das plantas que crescem em habitats inférteis, pode ser um mecanismo de defesa adaptativo
contra a herbivoria e que as plantas que crescem nesses ambientes possuem altas concentrações de
tanino como uma defesa contra a herbivoria.
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Os resultados das análises estatísticas realizadas pelo teste do qui-quadrado para amostras
independentes (Tabela 3), favorecem a hipótese de que ocorre preferência na pastagem entre as
espécies de mangue e quanto ao local amostrado, onde há preferência de pastejo dos herbívoros por
plantas de locais impactados.
O manguezal do Araçagi, que se encontra sob ação de impactos antrópicos, mostrou
significativamente que a preferência do pastejo por herbívoros depende claramente das condições
em que o manguezal se encontra.
Tabela 3. Resultados para o Qui-quadrado e tabela de contingência para as áreas pastejadas em casa espécie.
Espécies/Local

L. racemosa

R. mangle

A germinans

A schaueriana

Total da
Área

Área 01

985,59
(774,36)

513,31
(638,42)

421,20
(384,40)

61,17
(183,75)

1981,27

Área 02

162,15
(373,04)

432,54
(307,43)

148,31
(185,11}

211,07
(185,11)

954,07

2c

2t

514,9 7,81

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.

As análises de média e desvio padrão mostram que os manguezais estudados não possuem
diferenças quanto ao tamanho das folhas.
Onuf (1977), estudando os danos em folhas de manguezal, concluiu que há padrões distintos
e específicos para determinados herbívoros. Os padrões de danos causados pelos possíveis
herbívoros nas folhas coletadas foram classificados em vários tipos: marginal que são danos
causados às margens das folhas; circular que causam danos de forma circular no meio do limbo,
atravessando completamente a folha; venosa, onde os danos são causados pela raspagem de tecido
foliar, permanecendo as nervuras ramificadas da folha; invaginante que causam danos na margem
central até a nervura principal; invaginante central são danos causados na folha onde permanecem
somente a nervura principal e o apical causado desde o ápice até ao meio foliar.
Stowe (1995) relatou os padrões de danos marginais, circular e venosa em folhas de
mangues na Costa Rica. Os padrões invaginantes, invaginantes central e apical foram observados no
presente trabalho no manguezal do Araçagi.
Os principais herbívoros encontrados nas parcelas estudadas foram caranguejos (Aratus
pisonii), cupins (Isoptera), formigas (Hymenoptera), lagartas (Lepidoptera) que são os principais
herbívoros responsáveis pelos diferentes exemplos de danos causados as folhas do manguezal.
Araújo (2002) encontrou caranguejos da espécie Aratus pisonii e diversas lagartas, entre elas
a lagarta da mariposa, como herbívoros causadores de danos nas folhas do manguezal da APA da
Barra do rio Mamanguape.
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Os principais impactos antrópicos observados nas parcelas estudadas foram corte de árvores,
presença de lixo orgânico e inorgânico, assoreamento e derramamento de óleo.
Corte de árvores foram observados ao longo de toda área sob impacto antrópico do
manguezal do Araçagi. Normalmente, as árvores são cortadas pelos próprios moradores da área, que
as utilizam na construção civil, na produção de carvão e outros fins. Santos (2018) em estudo
realizado no manguezal do rio Tijupá constatou que as árvores de mangue, principalmente a espécie
R. mangle, são utilizadas na construção civil e na produção de carvão. Rebelo-Mochel (1999),
Mochel (1997) e Mochel (2011) mostraram que a extração da madeira para fins domésticos é o
principal impacto humano nas áreas de mangue, e que este impacto pode ser bastante extensivo em
todo área do Estado do Maranhão.
Resíduos sólidos tanto de natureza orgânica, quanto inorgânica foram encontrados nas
parcelas estudadas. O despejo de resíduos é provavelmente o impacto que maior incrementa a
herbivoria no manguezal do Araçagi, pois ocasiona a proliferação de agentes predadores.
O assoreamento foi observado causando mortalidade nas árvores do manguezal. Segundo
Costa (1996), os mangues estão adaptados a ambientes de alta sedimentação, porém uma súbita
deposição de grandes quantidades de sedimentos pode provocar a mortalidade por sufocamento do
sistema radicular das árvores. O assoreamento visto no mangue do Araçagi é causado pela
sedimentação de areia e argila nas parcelas, ocasionadas pela lixiviação de barreiras próximas ao
manguezal e pelo transporte eólico das dunas adjacentes. A erosão das barreiras é facilitada pela
retirada de materiais destinados à construção civil, realizada pelos próprios moradores locais.
Observou-se também a presença de manchas de óleo que óleo é proveniente de pequenos
atracadouros, localizados nos igarapés próximos as parcelas. Parcelam muito próximas aos
atracadouros apresentavam um número muito alto de árvores desfolhadas, provavelmente devido a
presença do óleo que é constantemente despejado durante a limpeza dos motores das embarcações.
Para Schaffer-Novelli e Cintrón, (1986) e Costa (1996), quantidades elevadas de óleos podem
causar o desfolhamento total e podem ocasionar a produção de folhas menores e deformadas nas
áreas marginais.
Para Santos (2018) a interferência antrópica em áreas de manguezais resulta em impactos
negativos na oferta de serviços ecossistêmicos, ocasionando em perturbações no desenvolvimento
da fauna e flora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a espécie Laguncularia racemosa apresentou maior taxa de herbivoria em
relação às demais espécies de mangue.
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Além disso, conclui-se também que os herbívoros preferem plantas de locais impactados. Os
diferentes tensores podem provocam danos diferentes na comunidade do mangue, tornando-os
susceptíveis à ação de predadores implicando necessariamente em consequentes taxas de pastejo,
por apresentar diversas ações sobre os herbívoros.
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RESUMO
O carbono no ecossistema terrestre está presente em diversas formas, incluindo a fauna, flora,
material em decomposição e carbono no solo. No âmbito das mudanças climáticas globais, o solo e
suas formas de uso estão em foco. Neste sentido, a influência de práticas agrícolas na emissão de
gases que causam o efeito estufa é assunto de grande interesse, especialmente quando se trata de
CO2. Neste contexto, objetivou-se avaliar a atividade microbiana através do fluxo diurno e noturno
e da cinética do CO2 em três áreas contíguas de Caatinga, submetida ao pastejo caprino nas
condições do semiárido paraibano. A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental/CCA/UFPB,
em São João do Cariri - PB, durante o período de Fevereiro de 2011 a Dezembro de 2012, em três
áreas contíguas de Caatinga, correspondente aos tratamentos T1 (10 animais - 1 animal/3.200 m2),
T2 (5 animais - 1 animal/6.400 m2) e T3 (Controle – sem animais). A área do experimento é de 9,6
ha e foi dividida em três áreas de 3,2 ha. Em cada tratamento foram realizadas determinações
bimestrais de dióxido de carbono (CO2), conteúdo de água do solo e cinética de CO2 a cada duas
horas (05:00 às 17:00 h). Foram realizadas também duas coletas de carbono e matéria orgânica,
sendo uma no período de estiagem e outra no período chuvoso. As emissões de CO2 apresentaram
variação temporal com maiores picos de liberação no período chuvoso; O fluxo de CO2 não
apresentou diferença entre as áreas estudadas; A cinética de CO2 variou ao longo do dia em função
dos elementos meteorológicos com tendência a maior liberação no final da tarde; Eventos de chuva,
mesmo na estação de estiagem, proporcionaram um aumento nas perdas de CO2; A presença dos
animais na área não foi suficiente para grandes alterações na emissão do CO2.
Palavras-chave: Degradação do solo; Evolução de CO2; Precipitação; Respiração Edáfica; Uso da
terra.
ABSTRACT
Carbon in the terrestrial ecosystem is present in a variety of forms, including fauna, flora,
decomposing material and soil carbon. In the context of climate change, the soil and the ways of use
are in focus. This object, the inflation of the practice of emission causes the effect of a large
interest, especially when it comes to CO2. In this context, the objective was to evaluate the
microbial activity of diurnal and nocturnal flow and CO2 kinetics in three contiguous areas of the
Caatinga, submitted to goat grazing under the conditions of the Paraíba semi-arid region. The
research was conducted at the Experimental Farm/CCA/UFPB in São João do Cariri - PB during the
period February 2011 to December 2012 in three contiguous areas of Caatinga, corresponding to
treatments T1 (10 animals - 1 animal/3,200 m2), T2 (5 animals - 1 animal/6.400 m2) and T3
(Control - no animals). The experiment area is about 9.6 ha and were divided into three areas of 3,2
ha. Each two months treatment determinations of carbon dioxide (CO2), water content of the soil
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and kinetics of CO2 every two hours (5:00 to 17:00) was performed. Two samples of carbon and
organic matter, one in the dry season and another in the rainy season were also performed. CO2
emissions showed seasonal variation with higher peaks for release during the rainy season. The CO2
flux wasn´t different between the study areas; Kinetics of CO2 varied throught the day depending on
the weather elements with a tendency to release at the end of late; Occasional rain even in the dry
season, provided an increase in losses of CO2, the presence of animals in the area was not large
enough to changes in CO2 emission.
Keywords: Soil degradation; Evolution of CO2; Precipitation; Breathing Edáfica; Land use.

INTRODUÇÃO
A maior parte do semiárido Nordestino é composta pela vegetação da Caatinga, recurso
forrageiro de maior expressão nesta região, cobrindo 54,53% dos 1.548.672 km2 da área (IBGE,
2004). A principal atividade econômica dos moradores dessa região é a agropecuária e as diferentes
práticas agrícolas podem afetar fortemente o ambiente do solo, causando distúrbios na comunidade
microbiana (Alves et al., 2011). No âmbito das mudanças climáticas globais, o solo e suas formas
de uso estão em foco, sobretudo no que se refere à agricultura. Neste sentido, a influência de
práticas agrícolas na emissão de gases que causam o efeito estufa é assunto de grande interesse,
especialmente quando se trata de CO2, o principal componente do efeito estufa (D’andrea et al.,
2010).
O carbono no ecossistema terrestre está presente em diversas formas, incluindo a fauna,
flora, material em decomposição e carbono no solo. Este último é, em geral, encontrado em maior
quantidade no primeiro metro do solo (FAO, 2007; Nsabimana et al., 2009). Neste contexto, as
alterações na cobertura vegetal entre os períodos de estiagem e chuvosos altera o balanço de
radiação que é o principal fator de interação da superfície com a atmosfera. Como a vegetação
armazena energia, modificações em sua cobertura resultam em maior ou menor disponibilidade de
calor para os processos atmosféricos. Mudanças no padrão espacial e temporal das chuvas
representam um fator determinante nas trocas de calor, vapor d’água e CO2 entre o ecossistema e a
atmosfera (Santos et al., 2012).
A ciclagem de nutrientes no ambiente depende principalmente da deposição da serrapilheira
no solo (Andrade et al., 2012). De acordo com Capuani et al. (2012) a utilização da taxa de
respiração edáfica representa uma forma sensível e eficaz de se perceber mudanças nos teores de C
no solo. Para Souto et al. (2009) as análises de CO2 são imprescindíveis para o estudo dos solos
envolvendo as atividades biológicas, material orgânico em decomposição, quantidade de biomassa
microbiana e a determinação do conteúdo de carbonato.
Assim, o monitoramento da atividade microbiana ou respiração edáfica pode servir como
critério para detectar alterações mais impactantes, sendo possível observar alterações na qualidade
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do solo, já que o CO2 liberado na superfície do solo é produzido naturalmente por meio da atividade
e respiração dos microrganismos, durante a decomposição aeróbica da matéria orgânica e respiração
do sistema radicular das plantas (D’andrea et al., 2010).
Essa informação pode contribuir para o estabelecimento de uma relação mais confiável entre
o uso do solo e a sustentabilidade. Para Calgaro et al. (2008), a atividade microbiana seria a forma
indireta de avaliação do impacto ambiental, uma vez que aumento demasiado da atividade
microbiana eleva a taxa de CO2 liberado para a atmosfera, favorecendo o aquecimento global ou
efeito estufa e reduzindo a camada de ozônio (Tsai et al., 1992).
Diante deste contexto, objetivou-se avaliar a atividade microbiana através da produção de
CO2 e a cinética de evolução do dióxido de carbono em três áreas contíguas de Caatinga, submetida
ao pastejo caprino nas condições do semiárido paraibano.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Localização e caracterização da área experimental
A área trabalhada foi demarcada a 3 km da Sede da Fazenda Experimental, da Universidade
Federal da Paraíba, no município de São João do Cariri, Cariri Oriental, localizada entre as
coordenadas 7º23’36”e 7º19’48” de latitude Sul e 36º33’32”e 36º31’20” de longitude Oeste. A área
tem relevo predominantemente suave ondulado, com altitude variando entre a máxima de 510 m e
mínima de 480 m em relação ao nível do mar. O município está inserido na zona fisiográfica do
Planalto da Borborema, fazendo parte da microrregião do Cariri Oriental.
Caracterização do clima e solo
De acordo com a classificação de Köppen, predomina na região o clima BSh - semiárido
quente com chuvas de verão e o bioclima 2b variando de 9 a 11 meses secos, denominado
subdesértico quente de tendência tropical. Apresenta temperatura média mensal máxima de 27,2 °C
e mínima de 23,1 °C, precipitação média de 400 mm/ano e umidade relativa do ar 70%.
Em 2011, primeiro ano de avaliação, o período chuvoso foi considerado de Janeiro a Maio e
o período seco de Junho a Dezembro. Em 2012, segundo ano de avaliação Fevereiro foi
considerado o mês chuvoso e o período seco de Março a Dezembro.
Os solos presentes na região em estudo são, predominantemente, Neossolos, que são solos
rasos com textura arenosa e com presença de cascalhos. Nas porções mais altas do relevo, em
declividade mais elevada, existe locais onde o solo praticamente inexiste, podendo-se observar
afloramentos de rochas. Na tabela 1, apresentam-se os dados da análise física e química do solo das
três áreas experimentais.
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Determinação da temperatura do solo
Foi feito o monitoramento da temperatura do solo a 10 cm de profundidade (em virtude da
maior concentração e atividade dos organismos edáficos ocorrerem nesta profundidade) os quais
foram relacionados com as variáveis estudadas no experimento.
Área experimental
A área experimental, inserida na Caatinga, compreendeu 9,6 ha e, divididos em três piquetes
de 3,2 ha cada, delimitados por cerca de arame farpado com nove fios. Utilizou-se um sistema de
lotação contínua nas áreas com animais. Para avaliar o nível de interferência ocasionado pelo
manejo de caprinos, foram utilizadas três áreas contíguas de Caatinga correspondente aos três
tratamentos: T1 (10 animais - 3.200 m2), T2 (5 animais - 6.400 m2) e T3 (Controle - sem animais),
que corresponde as áreas I, II e III. Em cada área foram estabelecidos três transectos paralelos,
distando aproximadamente 20 m entre si e em cada transecto foram marcadas dez unidades
amostrais equidistantes (10 m x 10 m), de modo que foram amostrados 30 pontos, em cada
tratamento, totalizando 90 pontos em toda área experimental e estão localizadas sob o mesmo tipo
de solo. As áreas monitoradas foram implantadas em substituição à exploração por décadas de
várias culturas, destacando-se a plantio de algodão, que não recebia adubos nem corretivos, sendo
submetidas a queimadas ao longo do tempo e, quando da ocasião da substituição por outras culturas
e pelo pasto, o solo também não recebeu correção. Foram utilizados caprinos machos, adultos, sem
padrão de raça definida (SPRD). As áreas já vêm sendo utilizadas para pesquisa desde 2006. Assim,
os animais entraram na área com peso médio de 15 kg e a troca foi feita sempre que ocorria algum
acidente, alcançavam 18 meses de idade ou quando atingiam o peso médio de 30 kg. Os quais se
alimentaram somente da Caatinga.
Em cada tratamento, foram estabelecidos três transectos, distando aproximadamente 20 m
um do outro e em cada transecto, foram marcadas dez unidades experimentais equidistantes de 10 m
x 10 m e sub-parcelas de 1 m x 1 m, sendo amostradas 30 unidades, em cada tratamento, totalizando
90 pontos em toda área experimental.
As estimativas de CO2 (diurno e noturno) e conteúdo de água do solo das três áreas foram
feitas nas 90 sub-parcelas equidistantes 1 m x 1 m bimestralmente nos anos de 2011 e 2012
(Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro). Também foram selecionados em cada
tratamento, seis pontos de coleta (definidos ao acaso), para determinação da cinética de liberação de
CO2 a cada duas horas no período diurno (das 05:00 às 17:00 h).
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Avaliação da Produção de Dióxido de Carbono (CO2) por Meio da Atividade Microbiana
As medidas de CO2 (atividade microbiana) foram realizadas durante 12 horas no período
diurno (5:00 às 17:00 h) e 12 horas no período noturno (17:00 às 5:00 h), mediante a metodologia
descrita por Grisi (1978) em que o CO2 liberado por uma área de solo é absorvido por uma solução
de KOH 0,5 N e pela dosagem por titulação com HCl 0,1 N. Foi considerado como indicador a
fenolftaleína e o alaranjado de metila a 1%, preparado segundo Morita e Assumpção (1972). Foi
utilizado um frasco controle ou testemunha que permaneceu hermeticamente fechado e que também
foi submetido ao processo de titulação.
A determinação do CO2 absorvido foi realizada a partir das equações:
ACO2 = (A-B) x 2 x 2,2 em mg

(1)

A'CO2 = ACO2 x (4/3 x 10.000/h + S) em mg m-2 h-2

(2)

em que:
A’CO2 = Absorção de CO2;
A = Diferença, em mL, entre a 1ª e a 2ª viragem da coloração da amostra;
B = Diferença, em mL, entre a 1ª e 2ª viragem da coloração do controle ou testemunha;
h = Período de permanência da amostra no solo (horas);
S = Área de abrangência do balde.
Para efetuar a medição de CO2 foram distribuídos em cada tratamento 30 recipientes de
vidro contendo 10 mL de KOH a 0,5 N, totalizando 180 recipientes, sendo 90 no período diurno e
90 no noturno. Esses conjuntos foram cobertos com baldes plásticos com capacidade para 22 L
(Figura 4).
Para análise dos dados de CO2 utilizou-se estatística descritiva.
Coleta das amostras de solo para as determinações de carbono, matéria orgânica e conteúdo de
água do solo
As coletas de solo foram feitas bimestralmente na camada superficial de 0-10 cm de
profundidade para determinação de conteúdo de água do solo (%) tendo sido acondicionadas em
latas de alumínio com peso conhecido e identificadas.
Para as determinações de Carbono e Matéria orgânica as amostras foram coletadas na
camada superficial de 0-10 de profundidade, tendo sido realizadas duas coletas, sendo uma no
período chuvoso e outra no período seco.
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Após coletadas as amostras foram secas à sombra e ao ar, destorroadas, passadas em peneira
de malha de 2 mm (Terra Fina Seca ao Ar – TFSA) e enviadas para análises no Laboratório de Solo
e Fertilidade da UFPB, para determinação de carbono (C) e matéria orgânica (MO) do solo (g Kg-1)
(Embrapa, 1997).
Carbono e matéria orgânica
Para as determinações do carbono e matéria orgânica foram pesados 0,5 g de solo e
inseridos em erlenmeyer de 250 mL. Em seguida, foram adicionados 10 mL da solução de
dicromato de potássio 0,4 N. Na boca do erlenmeyer foi inserido funil de vidro, funcionando como
condensador. Posteriormente, o erlenmeyer foi levado à placa elétrica para o aquecimento em
fervura branda, durante cinco minutos. Depois de frio, foram adicionados 80 mL de água destilada,
2 mL de ácido ortofosfórico e 3 gotas do indicador difenilamina, sendo titulado com solução de
sulfato ferroso amoniacal 0,1 N até que a cor preta cedesse lugar à cor verde. O volume gasto na
titulação foi anotado para posterior cálculo. Foi feita uma prova em branco com 10 mL da solução
de dicromato de potássio 0,4 N (Embrapa, 1997).
O cálculo da quantidade de carbono orgânico existente na amostra foi realizado a partir da
expressão:
TFSA = 0,06 x V (40 - Va x f) em g Kg-1

(3)

em que:
TFSA = Terra Fina Seca ao Ar;
V = Volume de dicromato de potássio empregado (10 mL);
Va = Volume de sulfato ferroso amoniacal que foi gasto na titulação da amostra;
f = 40/volume de sulfato ferroso amoniacal que foi gasto na titulação do branco;
0,06 = Fator de correção, decorrente das alíquotas tomadas.
Os valores da matéria orgânica contida na amostra foram calculados por meio da
expressão:
MO = C x 1,724 em g Kg-1

(4)

em que:
MO = Matéria orgânica do solo;
C = Carbono orgânico;
1,724 = Fator utilizado por se admitir que na composição média do húmus, o carbono
participa com 58%.
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Conteúdo de água do solo
As amostras de solo foram acondicionadas em latas de alumínio com peso conhecido e
identificadas, tendo sido pesadas e levadas à estufa de circulação de ar forçada, a uma temperatura
de 65 ºC durante um período de 72 horas. Em seguida, foram transferidas para um dessecador até
atingirem a temperatura ambiente e, novamente, foram pesadas e determinada a percentagem de
água existente.
O cálculo do conteúdo de água do solo foi determinado de acordo com a equação:
U%= Pu-Ps x 100%
Ps

(5)

em que:
U = Conteúdo de água do solo;
Pu = Peso do solo úmido;
Ps = Peso do solo seco.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Constatou-se que a atividade microbiana, avaliada pela quantidade de CO2 desprendido do
solo no período diurno, apresentou pouca variação entre tratamentos (Figura 1). Observou-se que o
maior desprendimento de CO2 diurno do solo foi na área I (178,4 mg m-2 h-1) em Fevereiro/2011, o
segundo maior desprendimento foi constatado na área II (157,0 mg m-2 h-1) em Abril/2011. A partir
de Junho/2011 até Dezembro/2012 a emissão de CO2 entre as três áreas avaliadas tende a se
estabilizar, apresentando valores bem próximos entre os tratamentos. Observou-se que os fatores
climáticos contribuíram para as alterações na emissão de CO2, enquanto a presença dos animais na
área não interferiu na emissão do CO2 do solo. Araújo et al. (2009) trabalhando na mesma área
experimental também observou comportamento semelhante entre os tratamentos, ou seja, não houve
grandes variações.
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Figura 1- Fluxos de CO2 diurno do solo (mg m-2h-1), precipitação pluvial diária (mm), nas áreas I (10
animais – 3.200 m2), II (5 animais – 6.400 m2) e III (sem animal) referentes aos anos de 2011 e 2012.
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A atividade microbiana avaliada pela quantidade de CO2 desprendido do solo no período
noturno apresentou pouca variação entre os tratamentos. No entanto, no decorrer do ano de 2011
observaram-se picos de variação (Figura 2). Constatou-se que nas três áreas avaliadas, a liberação
do CO2 noturno do solo foi maior na área II (200,1 mg m-2 h-1) em Junho/2011. Nos demais meses
avaliados em 2011, as áreas não apresentaram elevada variação entre si. No segundo ano de
avaliação (2012), nota-se que a maior variação de CO2 foi em Fevereiro/2012 nas áreas I (127,8 mg
m-2 h-1) e III (119,8 mg m-2 h-1). Em seguida, se notou que a emissão de CO2 nas três áreas avaliadas
apresentou o mesmo comportamento, estando relacionado também com as condições climáticas e
não com o pastejo dos animais.
Figura 2- Fluxos de CO2 noturno do solo (mg m-2h-1), precipitação pluvial diária (mm), nas áreas I (10
animais – 3.200 m2), II (5 animais – 6.400 m2) e III (sem animal) referentes aos anos de 2011 e 2012.
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No que diz a produção de CO2 em ambiente de Caatinga os resultados condiz com as
afirmações de Singh e Gupta (1977), ao mencionarem que a respiração edáfica oriunda da atividade
microbiana em regiões secas, encontra-se entre 50 e 200 mg m-2 h1.
Constatou-se que a taxa de CO2, independente dos meses avaliados e dos tratamentos,
apresentou variações em função das horas (Figura 3).
No tratamento I observou-se que nos meses de Fevereiro/11, Junho/11, Agosto/11,
Outubro/11, Dezembro/11, Fevereiro/12, Abril/12, Agosto/12 e Outubro/12 houve aumento linear
de CO2 ao longo do tempo, denotando que a atividade microbiana foi aumentando à medida que as
horas foram passando, com maior incremento às 17:00 h. Nos meses Abril/11, Junho/11 e
Dezembro/11 em algum momento durante as 10 horas de avaliação a emissão de CO 2 tendeu a
reduzir, porém acompanhada de picos de elevação. No tratamento II a liberação de CO2 aumentou de
forma linear nos meses de Abril/11, Outubro/11, Dezembro/11, Fevereiro/12, Abril/12, Junho/12,

Agosto/12 e Outubro/12 aumentando o desprendimento com o decorrer das horas. Com exceção de
Junho/11, nos demais meses verificou-se uma tendência à redução no desprendimento de CO2 a partir
das 15:00 h. No tratamento III, os meses de Abril/11, Junho/11, Agosto/11 e Dezembro/11 observou-se
uma queda no desprendimento de CO2 às 15:00. De acordo com Souto et al. (2009), há indicativo de

que os microrganismos aumentam sua atividade entre 40 e 45 ºC na região semiárida e quando
alcançam valores próximos aos 50 ºC há inibição da atividade microbiana e, consequentemente,
menor produção de CO2. Nos meses de Fevereiro/11 e Junho/12 houve um efeito linear com
desprendimento de CO2 com o decorrer das horas de avaliação. Para os meses de Outubro/11,
Fevereiro/12, Abril/12, Agosto/12, Outubro/12 e Dezembro/12 a máxima emissão de CO 2 ocorreu às
15:00h, seguida de estabilização. Desse modo, a estabilização do CO2 nas horas de temperaturas

extremas possivelmente tenha resultado de inibição da atividade microbiana, sendo uma resposta
dos microrganismos às condições reinantes do ambiente (Araújo et al., 2011).
No geral, essas variações nas emissões de CO2 decorreram de variações no conteúdo de água
do solo e da temperatura, com tendência a maiores perdas nos horários mais quentes. Isso é devido
ao fato de a maioria dos microrganismos do solo se adaptar bem a temperaturas mais elevadas
(Trevisan et al., 2002), característica peculiar da região semiárida (Figura 3).
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Figura 3- Evolução do CO2 nas áreas I (10 animais – 3.200 m2), II (5 animais – 6.400 m2) e III (sem
animal), no período de 12 horas, em São João do Cariri - PB, ano de 2011 e 2012.

Observou-se que não houve grandes flutuações nas emissões de CO2 nos diferentes horários
nos dois anos avaliados, com a menor atividade microbiana às 7:00 h, com 18,04 e 14,62 mg m-2 h1

, respectivamente, quando a temperatura do solo (31 °C) e (37 °C) (Figura 4). As maiores

liberações foram constatadas às 17:00 h (84,75 mg m-2 h-1) em 2011, quando a temperatura do solo
foi 37 °C, em 2012 (94,23 mg m-2 h-1), quando a temperatura do solo foi 24 °C.
Figura 4- Evolução média horária de CO2 em função do tempo e da temperatura do solo,
das 7 às 17 h, em São João do Cariri, PB, ano 2011 (A) e 2012 (B).
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B

CONSIDERAÇÕES FINAIS





Eventos de chuva, mesmo na estação seca, proporcionaram o aumento da perda de CO2 do
solo;
O pastejo de caprino, nas lotações utilizadas nesta pesquisa, não provoca modificações no
solo que possam alterar a emissão do CO2 do solo;
A evolução de CO2 varia ao longo do dia em razão dos elementos meteorológicos,
principalmente temperatura;
A taxa de liberação de CO2 aumenta no final da tarde.
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RESUMO
Os atributos funcionais são parâmetros utilizados para responder questões ecológicas como repostas
da vegetação às mudanças ambientais, clima, uso da terra e regimes de distúrbios naturais e
antrópicos. Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento dos atributos reprodutivos
funcionais das espécies vegetais ocorrentes em áreas de Brejo de Altitude nos estados da Paraíba e
Pernambuco. A partir do levantamento das áreas de Brejo de Altitude, foram localizadas as listas
florísticas dessas áreas e construídas duas planilhas para cada localidade, uma com a atualização
dos nomes científicos das espécies e outra com a classificação de dez atributos reprodutivos
funcionais. Foram localizadas 13 listas florísticas, das quais registramos, até o momento, os dados
de seis localidades. Foram identificados os atributos funcionais de 237 espécies arbóreas
pertencentes a 52 famílias. Padrões anuais de fenologia reprodutiva foram registrados para mais de
90% das espécies. Os atributos funcionais: recurso floral néctar, sistema sexual hermafrodita,
melitofilia como modo de polinização e zoocoria como modo de dispersão predominaram em todas
as áreas. Os tipos de frutos variaram muito, embora os frutos secos tenham predominado no Parque
Estadual Mata do Pau-Ferro/Areia/PB (PMPF/PB) e no Brejo de Pesqueira/Pesqueira (BP/PE). A
riqueza de atributos funcionais foi registrada para todas as áreas, no entanto, as áreas PMPF/PB e
BP/PE se destacaram com a maior riqueza desses atributos, sugerindo que estas sejam, as áreas com
maior diversidade funcional. A riqueza registrada demonstra a necessidade de ações de manejo e
conservação das áreas de Brejo de Altitude nos Estados da Paraíba e Pernambuco, de forma a
garantir os serviços ecossistêmicos prestados por essas comunidades.
Palavras-chave: Mata Atlântica; Caatinga; Serviços Ecossistêmicos; Conservação.
ABSTRACT
Functional attributes are parameters used to answer ecological questions such as vegetation
responses to environmental changes, climate, land use and natural and anthropogenic disturbance
regimes. The objective of this work was to survey the reproductive functional attributes of the plant
species occurring in Caatinga Forest Enclaves areas in the states of Paraiba and Pernambuco. From
the survey of the areas of Caatinga Forest Enclaves were located floristic lists, available, of these
areas and constructed two worksheets for each locality, one with the update of the scientific names
of the species and another with the classification of ten functional reproductive attributes. We have
located 13 floristic lists, of which we have recorded, so far, data from six locations. The functional
attributes of 237 arboreal species belonging to 52 families were identified. Annual patterns of
reproductive phenology were recorded for more than 90% of the species. The functional attributes:
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floral nectar resource, hermaphrodite sexual system, melittophily as a pollination mode and
zoochory as a mode of dispersal predominated in all areas. The fruit types varied widely; although
the dry fruits predominated in Parque Estadual Mata do Pau-Ferro/Areia/PB (PMPF/PB) and Brejo
de Pesqueira/Pesqueira (BP/PE). The richness of functional attributes was recorded for all areas,
however, PMPF / BP and BP / PE areas showed the highest richness of these attributes, suggesting
that these areas are the greatest functional diversity. The recorded richness show the need for
management and conservation actions in the Caatinga Forest Enclaves areas in the states of Paraiba
and Pernambuco, in order to guarantee ecosystem services provided by these communities.
Keywords: Atlantic Forest; Caatinga; Ecosystem Services; Conservation.

INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica, inicialmente, possuía uma formação original de mais de 1,5 milhões de
km2, com 92% desta área no Brasil (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2001; Galindo Leal e
Câmara, 2003). Atualmente, restam menos de 100.000 km2, cerca de 7% da sua formação original,
e está entre as florestas mais ameaçadas do mundo (Ribeiro et al., 2009). Essa floresta é
reconhecida como uma das formações vegetais com maior biodiversidade do planeta, com mais de
8.000 espécies endêmicas (Myers et al., 2000). Considerando a sua biodiversidade e o avançado
estágio de perda e fragmentação, esta é classificada como um dos 25 hotspots mundiais de
biodiversidade (Ribeiro et al., 2009). O desmatamento é reconhecido como um dos processos
antrópicos que mais devastou essa floresta (Laurance et al, 2004; Gardner et al, 2009) e apesar de
existir uma legislação para a proteção, na prática, essa não é suficiente para garantir a conservação
das áreas remanescentes. Estudos mostram que houve um desmatamento de 239 Km² de
remanescentes florestais em 17 estados de ocorrência da Mata Atlântica, no período de 2012 a
2013, um aumento de 9% em relação ao período anterior (2011-2012), que registrou 21.977 ha
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2014). Isso, implica dizer que, nos últimos 28 anos, a Mata
Atlântica perdeu 1.850.896 ha ou 18.509 km2. Atualmente, restam apenas 8,5% de remanescentes
florestais com áreas acima de 100 ha (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2014).
Uma das fitofisionomias da Mata Atlântica é reconhecida na literatura brasileira como
Brejos de Altitude. Essas são “ilhas” de floresta estacional semidecidual montana, inseridas no
domínio da Caatinga (Andrade-Lima1982). A existência dessas ilhas de floresta está associada à
ocorrência de planaltos e chapadas entre 500 e 1000 metros de altitude, com níveis de precipitação
superiores a 1200 mm/ano (Andrade-Lima 1961) e condições privilegiadas de umidade do solo, ar e
cobertura vegetal (Andrade-Lima, 1966). A literatura refere-se à existência de 43 a 47 áreas de
Brejos de Altitude (Vasconcelos Sobrinho 1971; Tabarelli et al., 2004), distribuídos nos estados do
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, cobrindo uma área original de
aproximadamente 18.500 km2, equivalente a pelo menos 1/4 da área de distribuição original da
Floresta Atlântica Nordestina (Tabarelli et al., 2004). Apesar de toda biodiversidade presente nessas
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formações florestais, o ritmo de degradação ambiental pode levar os Brejos de Altitude ao completo
desaparecimento em um futuro muito próximo (Tabarelli et al., 2004, Ribeiro et al. 2009).
Considerando que a perda de espécies é um processo irreversível, surge a preocupação em
buscar formas de reduzir esses impactos. Estudar os processos e os serviços ecossistêmicos dessas
comunidades é o primeiro passo para compreender como preservá-los através de ações e manejo
sustentável. A partir do estudo dos atributos funcionais é possível compreender padrões e processos
ecológicos da organização das comunidades (Tilman 2001; Cornelissen et al., 2003). Os atributos
funcionais são apontados como bons parâmetros para responder questões ecológicas como repostas
da vegetação às mudanças ambientais, clima, uso de terra e regimes de distúrbios naturais (Rech, et
al., 2011, Diaz; Cabido 1997) e antrópicos (Girão et al., 2007; Lopes et al., 2009; Tabarelli et al.,
2010; Sobrinho et al., 2016). Dentre os atributos funcionais estão os atributos reprodutivos, que tem
grande potencial de informar sobre a estrutura e o funcionamento das comunidades, por estarem
diretamente ligados a processos de manutenção como polinização, dispersão e regeneração natural
das comunidades vegetais, que tendem a influenciar a estabilidade, recolonização após perturbações
e migrações entre paisagens (Rathcke e Jules 1993; Diaz; Cabido, 1998; Wilcock e Neiland 2002).
Além disso, já foi observado que os atributos reprodutivos são muito mais suscetíveis aos filtros
antrópicos (Mayfield et al., 2005; Girão et al. 2007; Lopes et al. 2009; Tabarelli et al. 2010), uma
vez que diversos serviços ecológicos, representados por esses atributos, são muito mais sensíveis às
perturbações, refletindo diretamente a disponibilidade de recursos e a regeneração natural das
populações (Rathcke e Jules 1993; Wilcock e Neiland 2002). Assim, uma vez que os atributos
funcionais reprodutivos estão relacionados a etapas cruciais do desenvolvimento das plantas,
recolonização após perturbações e migrações entre paisagens (Díaz e Cabido 1997), esses também
devem ser considerados nos estudos que busquem entender os processos ecológicos que regulam as
comunidades.
Considerando que as áreas de Brejo de Altitude abrigam espécies de plantas com
distribuição amazônica (Prance 1982), das florestas serranas do Sudeste do Brasil (Andrade-Lima
1982), bem como estão dentro do domínio da Caatinga (Velloso et al. 2002), essas áreas são,
portanto, extremamente diversas e, um indicativo dessa biodiversidade são os atributos funcionais
reprodutivos. Esse trabalho teve como objetivo realizar o levantamento dos atributos funcionais
reprodutivos de espécies vegetais ocorrentes em áreas de Brejo de Altitude, localizadas nos estados
da Paraíba e Pernambuco, a fim de gerar informações que possam contribuir para ações de manejo e
conservação dessas comunidades.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 187

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente, foi realizado o levantamento das áreas consideradas na literatura como
florestas de Brejos de Altitude, localizadas nos estados da Paraíba (PB) e Pernambuco (PE). Em
seguida, localizamos as listas florísticas disponíveis para as áreas de estudo, publicadas em artigos
científicos, livros e sites especializados. A partir dessas listas, foram acessadas as informações das
espécies arbustivo-arbóreas pertencentes a cada área. Foram construídas duas planilhas para cada
área, uma da comunidade, contendo a atualização dos nomes científicos das espécies, na qual se
verificou as sinonímias e grafias dos nomes, e outra planilha, com espécies nas linhas e atributos
reprodutivos nas colunas, para cada uma das áreas.
Para cada espécie foram verificadas informações das sinonímias, grafia correta de cada
nome científico e registro das espécies, através da consulta aos sites: Missouri Botanical Garden
(http://www.tropicos.org/), Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2016/2018), da rede
Species Link (http://inct.splink.org.br/) e do Banco de Dados de Plantas do Nordeste
(http://www.cnip.org.br/bdpn/index.php), além de consulta à especialistas e visitas aos herbários,
quando necessário. Os dados dos atributos reprodutivos foram compilados a partir da literatura, da
descrição das espécies, em artigos científicos, no banco de dados de atributos de plantas TRY
(“PlantTraitDatabase”, www.try-db.org), bem como através de consultas a especialistas. Os
atributos reprodutivos selecionadosestão descritos na Tabela 1.
Posteriormente, foi realizado o cálculo da porcentagem de cada atributo nas áreas. O
levantamento das áreas e de seus respectivos dados e atributos, de cada espécie, foram realizados no
período de agosto de 2016 a julho de 2018.
Tabela 1: Atributos reprodutivos funcionais analisados. Abrigo, cópula ou partes florais (ACPFL); expressão
morfológica (EM); diversos pequenos insetos (DPI); anexos carnosos do tegumento da semente (ACTSe).
ATRIBUTOS REPRODUTIVOS

DESCRIÇÃO DAS CLASSES

Fenologia de floração a, b

anual, subanual, supra-anual, continua

Fenologia de frutificação a, b

anual, subanual, supra-anual, continua

Tipo floral c

Disco/taça, tubo/trombeta, pincel, estandarte, goela, câmara,
campânula/funil.

Recurso floral c, d, e, f

Néctar, pólen, óleo, pólen/ ACPFL, resina, sem recurso.

Sistema sexual (EM) f, h, i

Hermafroditas
(distinguindo
heterostílicas, monoicas e dioicas.

Modo de polinização c, d, e, g

Melitofilia, falenofilia, psicofilia, cantarofilia, esfingofilia,
miofilia, ornitofilia, quiropterofilia, DPI, anemofilia.
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Tipo do fruto j

Aquênio, baga, cápsula, drupa, folículo, legume, pixídio,
sâmara e sicônio.

Recurso de fruto

Polpa (parte carnosa do pericarpo), semente (recurso para
granívoros), ACTSe, sem recurso.

Modo de dispersão k

Anemocoria, autocoria,
auto/zoocoria*.

zoocoria,

anemo/autocoria*,

a

(Frankie; Baker; Opler, 1974; Morellato et al., 2000), b(c; Frankie; Baker, 1994), c (Faegri; Pijl, 1979), d(Endress,
1994), e(Proctor; Yeo; Lack, 1996), f(Girão et al., 2007), g(Machado; Lopes, 2004), h (Bawa, 1980), i(Richards, 1997),
j
(Spjut, 1994), k (adaptado de Van der Pijl, 1982).
* Dispersão primária/secundária.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram localizadas 13 listas florísticas, das quais foram atualizadas as sinonímias, correção
de grafia e registro dos atributos reprodutivos de 237 espécies de 52 famílias, pertencentes a seis
localidades: Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho/Caruaru/PE (PJVS/PE), Parque Estadual
Mata do Pau-Ferro/Areia/PB (PMPF/PB), Mata do Brejão/Bonito/PE (MB/PE), Brejo de
Pesqueira/Pesqueira (BP/PE), Serra de Bituri/Brejo da Madre de Deus/PE (SB/PE) e Mata do Sirigi
/São Vicente Férrer/PE (MS/PE). A porcentagem dos atributos por área está na Tabela 2.
Algumas famílias se destacaram pela riqueza de espécies na maioria das áreas como
Fabaceae (59), Anacardiaceae (6), Lauraceae (7), Myrtaceae (23) e Sapindaceae (6). Outras se
restringiram a uma só localidade, como por exemplo Verbenaceae em PMPF/PB e Urticaceae em
PJVS/PE. Os gêneros Senna, Ocotea, Cordia, Cupania e Myrcia foram bem representados em todas
as áreas. As espécies, Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld, Inga ingoides (Rich.) Willd.e Schefflera
morototoni (Aubl.) ocorreram em todas as localidades, enquanto que Inga edulis

Mart., se

restringiu a apenas MS/PE.
Houve a predominância de espécies com padrões de floração e frutificação do tipo anual nas
áreas estudadas. As áreas MB/PE e PMPF/PB apresentaram maior riqueza de atributos fenológicos.
Com exceção da área BP/PE, todas as outras apresentaram espécies com padrão subanual a exemplo
das espécies Inga striata Benth. e I. subnuda Salzm (Fabaceae). Nenhuma das áreas apresentaram
espécies com padrão supra-anual. Espécies com padrão contínuo foram registradas apenas nas áreas
MB/PE, PMPF/PB e MS/PE.
A sazonalidade, o periodismo e o sincronismo dos eventos fenológicos tem uma forte
influência nas interações ecológicas como a herbivoria, a polinização e a dispersão (Mantovani e
Martins, 1988). O padrão anual pode indicar, por exemplo, o período de melhor coleta de sementes,
pois espécies que seguem esse padrão determinam épocas do ano para ocorrer seus eventos de
floração e frutificação. No padrão contínuo, por sua vez, a espécie apresenta flores e frutos durante
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todo o ano, com picos em alguns meses (Frankie; Baker; Opler, 1974; Newstrom; Frankie; Baker,
1994; Morellato et al., 2000), o que pode contribuir de forma direta na disponibilidade de recursos
para os polinizadores, como também, na dispersão das sementes, representando vantagens sobre os
demais tipos que limitam esta disponibilidade. Os tipos subanual e supra-anual seguem o mesmo
padrão, porém, o intervalo de suas fases é superior a um ano.
Tabela 2: Porcentagem dos atributos funcionais das espécies arbóreas registradas nas áreas de Brejo de
Altitude nos estados da Paraíba e Pernambuco.Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho/Caruaru/PE
(PJVS/PE), Parque Estadual Mata do Pau-Ferro/Areia/PB (PMPF/PB), Mata do Brejão/Bonito/PE(MB/PE),
Brejo de Pesqueira/Pesqueira (BP/PE), Serra de Bituri/Brejo da Madre de Deus/PE (SB/PE) e Mata do Sirigi
/São Vicente Férrer/PE (MS/PE). Abrigo, cópula ou partes florais (ACPFL); diversos pequenos insetos
(DPI); anexos carnosos do tegumento da semente (ACTSe).
ATRIBUTOS FUNCIONAIS

PJVS/PE

MB/PE

PMPF/PB

BP/PE

SB/PE

MS/PE

Anual

92,15

90,90

96,72

100

93,92

95,0

Subanual

7,85

4,55

1,64

0,0

6,08

2,50

Supra-anual

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Continua

0,0

4,55

1,64

0,0

0,0

2,50

Fenologia de floração

Fenologia de Frutificação
96

90,90

96,78

100

93.92

95,0

Subanual

4,00

4,55

1,61

0,0

6.08

2,50

Supra-anual

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Continua

0,0

4,55

1,61

0,0

0,0

2,50

9,80

2,95

20,9

7,69

16,66

10,0

Anual

Tipo Floral
Campânula

0,0

8,82

1,5

0,0

0,0

3,33

Disco

31,37

32,35

43,27

38,46

37,50

33,34

Estandarte

5,88

2,95

5,97

7,69

4,16

10,0

Goela

11,76

8,82

4,47

23,07

8,33

10,0

Pincel

33,34

38,23

20,9

23,09

29,16

23,33

Tubo

7,85

5,88

2,99

0,0

4,19

10,0

ACPF

2,12

9,10

2,98

0,0

0,0

7,14

Néctar

55,31

51,51

59,70

78,57

71,42

67.87

Óleo

6,39

3,03

5,97

0,0

3.57

3,57

Pólen

36,18

33,33

29,85

21,43

21,42

21,42

Resina

0,0

3,03

1,50

0,0

3,59

0,0

9,43

14,81

15,62

18,75

9,67

11,11

Câmara

Recurso Floral

Sistema Sexual
Dioica
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Hermafrodita

69,81

66,67

67,20

62,50

67,74

61,11

Heterostílica

1,89

0,0

1,56

6,25

3,24

0,0

Monoica

18,87

18,52

15,62

12,50

19,35

27,78

Cantarofilia

4,44

11,53

3,22

6,66

3,57

0,0

DPI

13,34

15,39

9,68

13,33

14,28

17,14

Falenofilia

11,11

7,69

11,30

0,0

7,14

8,57

Melitofilia

57,78

57,69

62,91

66,68

60.73

57,16

Ornitofilia

4,44

0,0

3,22

13,33

7,14

5,71

Quiropterofilia

8,89

3,85

4,83

0,0

7,14

5,71

Esfingofilia

0,0

3,85

1,62

0,0

0,0

5,71

Miiofilia

0,0

0,0

3,22

0,0

0,0

0,0

Aquênio

1,89

0,0

4,41

0,0

0,0

2,70

Baga

20,75

29,03

20,59

8,00

22,85

16,21

Cápsula

22,64

12,90

23,53

8,00

25,71

27,02

Drupa

20,75

19,35

25

36,00

28,57

24,32

Folículo

1,89

9,67

4,41

4,00

2,89

8.10

Legume

28,30

19,35

16,18

28,00

14,27

8.10

0,0

0,0

1,47

4,00

0,0

0,0

Pixídio

0,0

3,23

2,94

0,0

0,0

5,45

Sâmara

3,78

3,23

1,47

12,00

5,71

8,10

Esquizocarpo

0,0

3,23

0,0

0,0

0,0

0,0

ACTSe

13,46

25

16,92

13,04

16,12

14,70

Polpa

34,62

35,71

47,7

43,47

45,12

44.11

Sem Recurso

40,39

28,57

29,23

39,13

32,25

35,31

Semente

11,53

10,72

6,15

4,36

6,51

5,88

Anemocoria

7,40

13,79

14,7

5,00

16,67

10,81

Autocoria

29,63

3,44

13,24

20,00

16,67

10,81

Zoocoria

46,30

44,84

57,35

45,00

53,33

64,88

Anemo/autocoria

3,70

10,35

4,41

10,00

3,33

8,10

Auto/zoocoria

12,97

27,58

10,3

20,00

10,00

5,40

Modo de Polinização

Tipo do Fruto

Pseudofruto

Recurso do Fruto

Modo de Dispersão

Fonte: Pesquisa Direta, 2016/2018.

Foi registrada a predominância dos tipos florais, disco em cerca de 30 a 40% das espécies,
seguido dos tipos pincel, com variação de 20 a 38% e goela, de 4 a 23% das espécies. Apenas as
áreas MB/PE e PMPF/PB apresentaram todos os tipos florais. Espécies como Senna spectabilis
(DC.) H. S. Irwine Barneby (Fabaceae) e Ocotea glomerata (Ness) Mez (Lauraceae) são exemplos
de espécies com flores do tipo disco. A área PJVS/PE registrou o maior número de espécies com
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flores do tipo pincel, a exemplo da espécie Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. (Myrtaceae). Espécies
como Diplotropis purpúrea (Rich.) Amshoffe e Erythrina velutina Willd. (Fabaceae) foram
registradas como exemplos que apresentaram o tipo estandarte. Apenas nas áreas MB/PE e
PMPF/PB foram registradas espécies com flores do tipo câmara, com representantes da família
Annonaceae. O tipo floral tubo apresentou baixas porcentagens nas áreas estudadas.
É possível observar que, embora o número de espécies com flores mais generalistas, como
as do tipo disco seja a maioria em quase todas as áreas, o número de flores especialistas, como as
dos tipos, goela, estandarte, tubo e câmara foi bem expressivo. O elevado número de espécies com
flores generalistas pode ser explicado pelo fato de que estas tendem a sofrer menor pressão seletiva,
especialmente quando necessitam de polinizadores (Parmesan, 2006; Rafferty et al. 2014) e, assim,
apresentam maior sucesso reprodutivo, assumindo que outros vetores funcionalmente equivalentes
existam na comunidade (i.e., redundância ecológica, Amorim et al. 2013, Rafferty et al. 2014). Por
outro lado, espécies com flores especialistas são mais susceptíveis a extinção local pelas ações
antrópicas e sendo assim, as espécies das comunidades de Brejo de Altitude estariam seriamente
ameaçadas, considerando o seu status de conservação.
O recurso floral mais representativo foi o néctar, presente, em aproximadamente, 65% das
espécies de todas as áreas, seguido por pólen em 27% das espécies. As áreas MB/PE e PMPF/PB
apresentaram a maior diversidade de recursos florais. Recursos “caros” e ofertados por um pequeno
grupo de espécies, como óleos e resinas, que estão associados a funções mais específicas como a
construção dos ninhos e alimentação da prole (Rech et al, 2014), foram registrados em pelo menos
50% das áreas. Espécies do gênero Byrsonima são exemplos de espécies que ofertaram óleo e do
gênero Clusia ofertaram resina. Mais de 50% das localidades apresentaram espécies que
disponibilizam abrigo, cópula ou partes florais como recurso, a exemplo das espécies do gênero
Ficus em PJVS/PE e da família Annonaceae em PMPF/PB e MB/PE. A riqueza de recursos florais
apresentada sugere que essas áreas possuam diferentes guildas de polinizadores.
As áreas apresentaram diversidade de sistemas sexuais e, como esperado, todas as áreas
apresentaram predominância de espécies com sistema sexual hermafrodita (cerca de 60%). A média
de espécies monoicas (18%) e dióicas (13%) também foi representativa quando comparadas com
áreas de Caatinga e outras áreas de Mata Atlântica. Espécies como Mabea occidentalis Benth.e
Tapirira guianensis Aubl. são representantes de espécies monoicas e dioicas, respectivamente.
Plantas com sistema sexual do tipo monoica ou dioica necessitam de vetores bióticos de
polinização, tornando-se espécies mais susceptíveis à fragmentação. O sistema sexual hermafrodita
é mais vantajoso em ambientes onde a atividade dos polinizadores está limitada às perturbações
antrópicas (Wolowski et al., 2016), como é o caso das áreas estudadas. A distribuição dos sistemas
sexuais, por muitas vezes, pode ser atribuída às relações filogenéticas, visto que plantas monoicas e
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dioicas estão concentradas em poucos gêneros quando comparado às hermafroditas. Assim, tanto a
atividade de polinizadores como a filogenia podem explicar as diferenças entre os percentuais
observados.
Assim como registrado para a maioria dos ecossistemas, o modo de polinização mais
frequente foi a melitofilia, que foi observada em aproximadamente 60% das espécies, seguido por
diversos pequenos insetos (DPI), em cinco das seis áreas. A área PMPF/PB apresentou maior
diversidade de modos de polinização, incluindo miiofilia que não foi registrada nas demais áreas. A
ornitofilia e quiropterofilia foram registrados na maioria das áreas, sugerindo que essas áreas
possuem uma flora capaz de manter as populações de aves e morcegos. Espécies como Erythrina
velutina Willd e Hymenaea courbaril L. são exemplos de plantas polinizadas por aves (beija-flor) e
morcegos, respectivamente.
Os tipos de frutos variaram muito entre as áreas, mas houve predominância de frutos
carnosos, especialmente pelos tipos baga (19,6%) e drupa (25,7%), seguida por frutos secos dos
tipos legume (19%) e cápsula (20%). As áreas MB/PE e PMPF/PB apresentaram maior riqueza de
frutos. Frutos do tipo baga foram representados pelas espécies Cestrum axilare Vell. e Jacaratia
spinosa (Aubl.) A.DC. e do tipo drupa por espécies como Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et
al e Manilkara rufula (Miq.) H. J. Lam. Frutos do tipo legume foram observados nas espécies Inga
marginata Willd. e Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico, e do tipo cápsula, nas espécies Cupania
racemosa (Vell.) Radlk. e Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum..
A polpa foi o recurso de fruto predominante nas espécies em cinco das seis áreas, com
média de 42%, seguido pela ausência de recurso em 33,8% das espécies nas áreas estudadas.
Espécies como Miconia cf. minutiflora (Bonpl.) DC, Byrsonima crispa A. Juss. e Cinnamomum
triplinerve (Ruiz e Pav.) Kosterm. apresentaram esse recurso. Anexos do tegumento das sementes,
representados por arilos, carúnculas e ariloides, foram bem representados, com uma média de 14%
no total dasáreas analisadas. Espécies como Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. e Swartzia
flaemingii Raddi, apresentaram esse tipo de recurso na maioria das localidades.
Como esperado, o modo de dispersão por animais (zoocoria) foi o mais frequente, ocorrendo
em média de 50% das espécies. Isso é consequência da grande oferta de recursos de frutos à
frugívoros. O segundo modo de dispersão mais frequente foi à autocoria (15%), seguida do tipo
auto/zoocoria (13%) e da anemocoria (11%). A localidade PJVS/PE destacou-se pelo elevado
número de espécies autocóricas (aproximadamente 30%), o que não aconteceu nas demais áreas.
Espécies com modo de dispersão auto/zoocoria, reúne estratégias de espécies autocóricas e
zoocoricas, uma vez que apresentam frutos que, na dispersão primária são autocóricos e, possuem
recursos, como anexos nos tegumentos, que permitem a dispersão secundária por animais, a
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exemplo da espécie Inga thibaudiana. A anemocoria foi representada por espécies como
Aspidosperma pyrifolium Mart. e Cedrela odorata L., que ocorreram na maioria das áreas.
Todas as áreas apresentaram diversidade de atributos reprodutivos funcionais, mas as áreas
PMPF/PB e MB/PE apresentam a maior diversidade desses atributos, sugerindo que estas sejam as
mais diversas funcionalmente. Também foi observado que a área PJVS/PE apresentou dados mais
distintos das demais áreas, com maior número de espécies possuindo atributos característicos de
florestas secas, como a elevada taxa de frutos secos, sem recurso e dispersos por meios abióticos, o
que não significa que esta seja uma área pouco diversa, mas funcionalmente distinta.
CONSIDERÇÕES FINAIS
A partir dos dados observados, registramos padrões esperados para o tipo vegetacional
estudado, como a predominância da melitofilia como modo de polinização e modo de dispersão
zoocoria. Por outro lado, também registramos atributos que permitem indicar as diferenças na
funcionalidade entre as áreas. Estudos em outras áreas de Brejos de Altitude estão sendo realizados
e análises, a partir de métricas de diversidade funcional, poderão corroborar os dados apresentados.
É relevante ressaltar a importância de se estudar os Brejos de Altitude, pois estes abrigam muitas
espécies endêmicas e de suma importância para manutenção dos ecossistemas. As áreas estudadas
necessitam de ações de conservação e manejo sustentável a fim manter a biodiversidade
apresentada e os serviços ecossistêmicos prestados por essas comunidades.
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RESUMO
Os recursos didáticos são considerados todo e qualquer material utilizado pelo professor como
ferramenta de apoio nos processos de ensino e de aprendizagem dos alunos, devendo possuir uma
linguagem clara, objetiva, com vocabulário coerente e que proporcione o diálogo com o leitor.
Visando construir um material didático que promova a educação ambiental tanto em espaços
formais quanto não formais, bem como um recurso didático de apoio paras as aulas teóricas e
prática de Biologia/Botânica, o presente trabalho teve como objetivo construir um guia didático de
árvores do Parque Zoobotânico de Teresina (PI). Foi realizado um levantamento das espécies
arbóreas durante o ano de 2011 a 2013 no Parque através da coleta de material reprodutivo e
vegetativo das plantas, além de análises por fotografias, junto a uma bibliografia de apoio para as
identificações. Como resultado deste estudo catalogamos 14 famílias, destas foram descritas 31
espécies de árvores nativas e exóticas no local. A família mais representativa foi a Leguminosae
com 37,5% das espécies, seguido de Bignoniacea (9,35%) e Malvaceae (9,35%). O guia didático foi
dividido e estruturado da seguinte forma: capa, sobrecapa, apresentação do guia, sumário,
apresentação do Parque, índice das espécies, descrição completa das árvores com suas ilustrações,
dicionário básico de termos botânicos, mapa ilustrado contendo a localização aproximada das
populações das espécies e referências bibliográficas. A construção do guia didático oportuniza ao
professor e ao aluno uma ferramenta de apoio indispensável nos processos de ensino e de
aprendizagem, que enriquece a prática pedagógica nas aulas de Biologia/Botânica. É uma
ferramenta imprescindível de educação ambiental, pois promove o conhecimento e preservação da
flora do Piauí. O guia ainda se torna uma ferramenta educativa e de consulta para os visitantes em
geral e funcionários do Parque.
Palavras-chaves: recursos didáticos, ensino, aprendizagem, Botânica.
ABSTRACT
The teaching resources are considered any and all material used by the teacher as a support tool in
the teaching and learning processes of the students, having a clear, objective language, with
coherent vocabulary and that provides the dialogue with the reader. Aiming to build a didactic
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material that promotes environmental education in both formal and non-formal spaces, as well as a
didactic resource of support for the theoretical classes and practice of Biology / Botany, the present
work had as objective to construct a didactic guide of trees of the Park Zoobotanical of Teresina
(PI). A survey of tree species was carried out during the year 2011 to 2013 in the Park through the
collection of plant reproductive and vegetative material, as well as photographic analyzes, along
with a bibliography supporting the identifications. As a result of this study we cataloged 14
families, of which 31 species of native and exotic trees were described. The most representative
family was Leguminosae with 37.5% of the species, followed by Bignoniacea (9.35%) and
Malvaceae (9.35%). The guide was divided and structured as follows: cover, cover, presentation of
the guide, summary, presentation of the Park, index of species, complete description of trees with
their illustrations, basic dictionary of botanical terms, illustrated map containing the approximate
location of populations and bibliographical references. The construction of the didactic guide gives
the teacher and the student an indispensable support tool in the teaching and learning processes,
which enriches the pedagogical practice in the Biology / Botany classes. It is an essential tool of
environmental education, as it promotes the knowledge and preservation of the flora of Piauí. The
guide still becomes an educational and consultative tool for general visitors and Park staff.
Keywords: didactic resources, teaching, learning, Botany.

INTRODUÇÃO
O livro didático é considerado um dos principais recursos pedagógicos utilizados pelos
professores em suas atividades diárias (CARVALHO, 2007). Adquirido historicamente ao longo de
muitos anos, este material assumiu um papel importante na práxis educativa, tanto como um
instrumento de trabalho do professor, quanto como único objeto cultural ao qual a criança tinha
acesso no final do século XIX e início do século XX (ROMANATTO, 2009). O livro se consolidou
como material de apoio para o professor nas práticas pedagógicas e importante para que o aluno
possa realizar suas atividades, pesquisas e até mesmo construir suas próprias produções científicas
(TONI; FICAGNA, 2005). Todavia, mesmo diante da ferramenta imprescindível que é o livro
didático, o professor sempre deve ter uma autonomia na preparação de suas aulas, articulando
diversas possibilidades existentes em recursos didáticos complementares para o ensino
(MACHADO, 1996). E quando usados de forma correta, por parte do professor, proporcionarão
uma participação mais efetiva e um maior envolvimento dos alunos neste processo educativo
(ARAÚJO; SANTOS, 2005).
Após as atividades vinculadas à Educação Ambiental, que foram iniciadas no Brasil por
volta da década de 70, na educação formal e não formal, foram primordiais na construção de
diversos materiais didáticos, como, folders, jornais, folhetos, cartilhas, panfletos, jogos, livros
didáticos e paradidáticos com enfoque ambiental (CARVALHO et al., 1996; DIAS, 2010). Estes
materiais são considerados recursos didáticos que podem ser utilizados pelo professor como
ferramenta nos processos de ensino e de aprendizagem dos alunos (SOUZA, 2007), devendo
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possuir uma linguagem clara, objetiva, com vocabulário coerente, que proporcione o diálogo com o
leitor (SALES, 2005).
O guia de árvores proposto neste trabalho está inserido no contexto como um recurso
didático complementar na prática docente, que poderá ser realizado tanto no ambiente formal,
dentro da sala de aula, quanto em ambiente não formal, no interior de parques, campos, museus,
jardins, dentre outros (SCRENCI-RIBEIRO; CASTRO, 2010; SILVA, 2014). Sua construção tem o
propósito de oportunizar ao aluno um material exigente cognitivamente e comunicacional, com a
finalidade de garantir um processo educativo, tendo em vista o enriquecimento da prática
pedagógica (VASCONCELOS, 2011). Este recurso também permite o exercício da educação
ambiental, onde os conceitos botânicos são trabalhados de forma lúdica, prática e divertida em
campo, atuando como uma metodologia alternativa de ensino (SILVA, 2014; SILVA; FERNADEZ,
2017). Visto que, estes espaços, como os Parques Zoológicos, possuem grande potencial por conta
de sua rica fauna e flora, podendo ser base de programas educativos, dinâmicos e interativos
(NUNES, 2001; VIEIRA et al., 2015). Apesar dos zoológicos brasileiros serem bastante procurados
pelas escolas para o desenvolvimento de atividades de ensino não formais (MAGNANI; SILVA,
2008), o ensino de ciências ainda não está como foco principal (PIVELLI, 2006), e os conteúdos de
botânica são trabalhados de forma secundária (AGUIAR et al., 2016b).
A informação adquirida através deste material didático deve ser um importante aliado no
processo de construção do saber ambiental, principalmente como meio para a tomada de
consciência, construção de valores e, portanto, fundamental para auxiliar na mudança de
mentalidade e atitudes (ARAÚJO; SANTOS, 2005; DIAS, 2010), promovendo relações
sustentáveis entre sociedade/natureza (DIEGUES, 1992; SILVA; FERNANDES, 2017). Partindo
desse princípio, estimular e ampliar a consciência ambiental do indivíduo, na preservação e
proteção dos recursos naturais, promovem ações mais adequadas para a efetiva proteção destas
áreas verdes (MAROTI, 2002). Portanto, visando construir um material didático que promova a
educação ambiental tanto em espaços formais quanto não formais, bem como um recurso didático
de apoio paras as aulas teóricas e prática de Biologia/Botânica, o presente trabalho teve como
objetivo construir um guia didático de árvores do Parque Zoobotânico de Teresina (PI).
METODOLOGIA
Área de Estudo
Este estudo foi realizado em áreas de proteção permanente no Parque Zoobotânico
localizado na capital do Piauí, Teresina. A cidade está inserida numa zona de transição entre o
Nordeste e a Amazônia (Meio-Norte), cercada pela mata de cocais, cerrados e cerradões. A
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precipitação média anual é de 1.339 mm, com cerca de 60% do volume das chuvas concentradas
nos meses de janeiro a maio. O Parque possui 137 hectares de área verde destinada à proteção e está
situado no setor nordeste do perímetro urbano da cidade de Teresina, entre o rio Poti, a PI-112 e
Universidade Federal do Piauí (Figura 1) (TERESINA, 2005; AGUIAR et al., 2014, 2016a). A
vegetação do parque é descrita como remanescente de floresta estacional semidecídual, por
apresentar uma sazonalidade climática e pela queda parcial das folhas durante a estação seca
(AGUIAR et al., 2014, 2016a). Na fisionomia vegetacional do Parque é evidente a presença da
palmeira babaçu (Orbygnia phalerata Mart.), que acompanha os cursos dos rios Poti e Parnaíba
compondo a mata ciliar. A influência causada pela proximidade do Rio Poty e a presença de uma
lagoa marginal no interior do Parque possibilitam o desenvolvimento de uma grande diversidade de
plantas aquáticas, além de espécies características de matas ripárias. Em determinados locais,
principalmente na área central do Parque, existem espécies exóticas, frutíferas e ornamentais que
foram introduzidas ao longo dos anos (TERESINA, 2005).
Figura 1 - Mapa do Parque Zoobotânico de Teresina evidenciando os limites, áreas de Uso e de Proteção.
Fonte: Teresina, 2005. Fonte: Teresina, 2005.

Coleta, elaboração e análise dos dados.
Para a execução deste trabalho, foram utilizados métodos diretos e indiretos de amostragem,
dividido em três etapas:
1ª Etapa - Levantamento Bibliográfico: Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a
composição florística arbórea do Parque e de áreas semelhantes em biodiversidade, utilizando o
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Plano Diretor (TERESINA, 2005), Queiroz (2009), Machado (2001). O primeiro levantamento
florístico do local foi realizado no ano de 1995, que traçaram um perfil taxonômico e
potencialidades da flora correspondente à execução de uma política de controle das matas, visando
preservá-las e manter a reserva como um banco de mudas e sementes. Em 2005 foi finalizado o
plano diretor do Parque Zoobotânico pela empresa Recriar Animais em Cena Ltda-ME, contendo
uma atualização do levantamento taxonômico compondo 63 espécies vegetais catalogadas
(herbáceo-arbustivo-arbóreo).
2ª Etapa - Levantamento Florístico Arbóreo do Parque Zoobotânico de Teresina (PI): Inicialmente
para um estudo criterioso de seleção das espécies arbóreas no local, foi utilizada como base a
metodologia proposta por Rizzini (1979), que considerava árvores os indivíduos com 4 metros ou
mais de altura e com troncos diferenciados formando fuste. A partir disso, foi realizado um
levantamento da flora arbórea do local, durante três anos (2011-2013), através de analises por
fotografias e coletas de material botânico. Estas coletas seguiram a metodologia de coleta usual
apresentada por Mori et al. (1989), onde as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos,
prensadas em prensas usuais de herborização, secas em estufa e depositadas no herbário Graziela
Barroso da UFPI. Foi realizada uma atualização nomenclatural das espécies neste trabalho
utilizando os dados do projeto Flora do Brasil (BRASIL, 2020).
3ª Etapa - Construção do guia didático arbóreo: Para construção do guia foram utilizadas as
principais espécies arbóreas nativas e exóticas identificadas, preferencialmente aquelas ocorrentes
nas trilhas de fácil acesso ao visitante. As descrições foram realizadas com ênfase nas
características morfológicas e taxonômicas, seguindo a classificação Angiosperm Phylogeny Group
(APG) III (APG, 2009), nome popular, ocorrência das espécies, aspectos ecológicos e utilidades,
baseados nos trabalhos de Lorenzi (2002; 2009), Carvalho (2003; 2006), Queiroz (2009), Rizinni
(1971), Maia (2004), dentre outros. As fotografias utilizadas no guia contêm as características do
hábito, caule, folhas, flores e frutos (fotografias: câmera semi-profissional Fujifilm Finepix S4000).
Foi construído um dicionário de termos botânicos de acordo com as descrições taxonômicas e um
mapa ilustrado com a localização aproximada de cada espécie utilizando um GPS.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Levantamento taxonômico das espécies arbóreas
No Parque Zoobotânico foram catalogadas um grupo de 14 famílias, 45 espécies, destas
foram descritas apenas 32 espécies de árvores nativas e exóticas, pois 13 morfoespécies não foram
incluídas na amostra pela insuficiência de material reprodutivo para as identificações. Foram
registradas 14 famílias botânicas (Tabela 1). Dentre elas, as que contribuem com maior número de
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espécies foram da família Leguminosae com 37,5% dos representantes, seguido por Bignoniacea e
Malvaceae possuindo 9,35% do total (Tabela 1). Corroborando com os dados apresentados, Lewis
(2005) e LPWG (2013) afirmam que Leguminosae é a terceira maior família dentre as
angiospermas, amplamente distribuídas em todo o mundo, sendo uma das mais importantes
economicamente. Segundo Cronquist (1981), a Malvaceae também possui uma distribuição
cosmopolita, ocorrendo predominantemente nos trópicos. Lohmann (2004), afirma que
Bignonicacea possui uma distribuição pelas regiões tropicais dos continentes, predominando nas
florestas neotropicais, sendo um componente lenhoso de grande representatividade florística. Duas
espécies são as mais representativas e possuem populações abundantes no Parque, sendo estas:
Cenostigma macrophyllum Tul.: conhecido popularmente como caneleiro, possui hábito arbóreo e
distribuída em ecossistemas de Caatinga e Cerrado, a espécie é pertencente à família Leguminosae,
fazendo parte de um gênero endêmico do Brasil (WARWICK; LEWIS, 2009), e relativamente
comum do centro-sul do Piauí (QUEIROZ, 2009). A espécie é símbolo da capital do Piauí,
Teresina, amplamente utilizada na arborização e paisagismo da cidade (AGUIAR et al., 2016a);
Libidibia ferrea var. ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz: popularmente conhecida por pau-ferro,
pertencente à família Leguminosae e apresenta distribuição principalmente em florestas secas do
Neotrópico, sendo comum na Caatinga, especialmente em margens de rios temporários (QUEIROZ,
2009).
Tabela 1: Checklist das espécies arbóreas catalogadas nas trilhas do Parque Zoobotânico de Teresina (PI),
destacando família, espécie e nome popular. Fonte: acervo de pesquisa, 2013.
Família

Espécie (Nome Científico)

Nome popular

Bixaceae

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng

Algodão-bravo

Bixa orellana L.

Urucum

Albizia niopoides var. niopoides (Benth.) Burkart

Angico branco

Anadenathera colubrina var. cebil (Griseb) Altschul

Angico preto

Senna grandis L. f.

Canafístula

Cenostigma macrophyllum Tul

Caneleiro

Senna siamea Lam. H.S. Irwin & Barneby

Cássia-do-sião

Leguminosae

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Lee & Long. Jatobá
Bauhinia forficata Link

Pata-de-vaca

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea

Pau-ferro

Martiodendron mediterraneum Tul.

Quebra-machado

Mimosa caesalpinifolia Benth.

Unha-de-gato

Erytrhina velutina Wild

Mulungu

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemao
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Malvaceae

Spondias mombin L.

Cajá

Sterculia chicha A. St-Hil. ex Turpin

Chichá

Sterculia striata A. St. Hil. & Naudin

Chicha-do-cerrado

Apeiba tiborbou Aubl.

Pente-de-macaco

Malpighiaceae Lophantera lactescens Ducke

Chuva-de-ouro

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul.

Embaúva

Bignoniaceae

Spathodea campanulata P.Beauv.

Espatódea

Handroanthus chrysotricha (Mart. ex A.DC.) Standi.

Ipê-Amarelo

Jacaranda cuspidifolia Mart.

Ipê-roxo,

Rubiaceae

Genipa americana L.

Jenipapo

Bobacaceae

Pachira aquatica Aubl.

Marmorana

Chorisia speciosa A. St.-Hil.

Paineira-rosa

Polygonaceae

Triplaris gardneriana Wedd.

Pajeú

Apocynaceae

Tabernaemontana catharinensis A. DC.

Pau-de-leite

Sapindaceae

Talisia esculenta (A. ST.-HIL.) Radlk.

Pitomba

Lecythidaceae

Lecythis pisonis Cambess

Sapucaia

Caparidaceae

Crataeva tapia L.

Trapiá

Guia didático
O guia didático é composto de 80 páginas e foi construído através de parcerias com a
EDUFPI e SEMAR (PI), o mesmo se encontra disponível em plataformas digitais (ResearchGate;
Google livros) e no parque Zoobotânico de Teresina (PI). O Guia está estruturado e dividido em
capa e sobrecapa, utilizando as fotos representativas dos principais grupos arbóreos (Figura 2.a). A
apresentação do guia contém informações importantes sobre sua iniciativa, o objetivo de sua
proposta e como foi estruturada a obra. Na apresentação do Parque Zoobotânico destacam-se os
aspectos de sua localização e a caracterização do ecossistema local. Neste tópico ainda descrevemos
as espécies marcantes presentes nesta fisionomia, além da influência hídrica dos rios da região no
desenvolvimento desta biodiversidade (Figura 2.c). O “índice das espécies” contém o nome
científico e popular de cada espécie em ordem alfabética. O “guia propriamente dito” possui a
descrição completa das árvores presentes no Parque, organizado em ordem alfabética pelo nome
popular de cada planta, e apresenta uma busca rápida no canto superior direito com esta informação
(Figura 3). Nas descrições ainda existem subdivisões, sendo estas, nome popular, família botânica,
ocorrências, descrições de características morfológicas, ecológicas, fenológicas e utilidades,
permitindo assim distinguir as espécies de outras similares. Ao final do guia existe um mapa
ilustrado que consta a posição geográfica aproximada das árvores dentro das trilhas e em áreas
abertas, sendo estas de fácil acesso para que os visitantes localizem os espécimes durante seu
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percurso no Parque (Figura 4). Ainda existe um dicionário de termos botânicos para facilitar a
leitura e compreensão do texto, visto que, o mesmo foi direcionado para pesquisadores e, até
mesmo, pessoas leigas que visitam o Parque e se interessem em estudar o conteúdo do guia (Figura
3.b). Todo o material foi enriquecido através de fotografias que retratam características importantes
para identificação de cada planta, como o hábito e os traços vegetativos e reprodutivos. De acordo
Ramos et al. (2009), a estratégia de utilizar as figuras e ilustrações, tem por objetivo atrair a atenção
do leitor, desde que as mesmas possam ser autoexplicativas e estejam contextualizadas, permitindo,
dessa maneira, uma maior autonomia do educando em seu estudo.
Inserido na proposta de um recurso didático o guia ilustrado foi construído assumindo
essencialmente três grandes funções: de informação, de estruturação e organização da aprendizagem
e, finalmente, a função de guia do aluno no processo de apreensão do mundo exterior (SANTOS;
CARNEIRO, 2006). Partindo desse princípio, o guia didático de árvores é um recurso didático
complementar, proposto para auxiliar o professor em sala de aula e no campo, durante as aulas
teóricas e práticas do ensino de Ciências/Biologia/Botânica, auxiliando no processo de ensinoaprendizagem dos alunos, pois além de possibilitar que o aluno assimile o conteúdo trabalhado em
sala de aula, ajuda a desenvolver sua criatividade (SOUZA, 2007).
A obra é uma ferramenta de educação ambiental dentro do seu caráter forma e não formal
como um processo permanente (SILVA; FERNANDES, 2017), gerando o conhecimento e ações
para preservação das espécies arbóreas no Parque. Espécies estas que geralmente não são foco e não
recebem uma maior atenção em trabalhos educativos em Zoológicos (AGUIAR et al., 2016b), uma
realidade que precisa ser mudada. Por isso o guia está acessível a todos os visitantes e a comunidade
do entorno, auxiliando na tomada de consciência do seu meio ambiente e adquirindo
conhecimentos, habilidades e determinação na proteção dos recursos naturais (DIEGUES, 1992;
SILVA; FERNANDES, 2017). Atualmente o material está sendo utilizado pelo Parque para
identificação e atualização do banco de dados das espécies, atualizando as placas afixadas nos
vegetais. Além disso, está acessível ao público como forma de livro para consultas e em forma de
cartilhas simplificadas onde o visitante pode leva-lo para usufruir do recurso em seus estudos em
casa e durante o percurso realizado no Parque.
Figura 2 - (a) Capa, (c) apresentação e (b) dicionário Figura 3 - “Guia propriamente dito” composto pela
botânico do guia didático de árvores e apresentação descrição

das

espécies

arbóreas

do

Parque

do Parque Zoobotânico de Teresina, Piauí. Fonte: Zoobotânico de Teresina, Piauí. Fonte: Aguiar,
Aguiar, 2014.
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Figura 4 - Mapa ilustrado contendo a localização de representantes das espécies arbóreas do Parque
Zoobotânico de Teresina, Piauí. Fonte: Aguiar, 2014.
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Através de um conteúdo rigorosamente planejado e de linguagem clara, a construção do guia
didático oportuniza ao professor e ao aluno uma ferramenta de apoio indispensável nos processos de
ensino

e

de

aprendizagem,

que

enriquece

a

prática

pedagógica

nas

aulas

de

Ciências/Biologia/Botânica. Este recurso didático é uma proposta de educação ambiental que pode
ser inserida em ambientes formais e não formais, ou seja, dentro ou fora da sala de aula, em aulas
teóricas e práticas, proporcionando novos conhecimentos e preservação das espécies arbóreas da
região. O guia é um material que está servindo como uma ferramenta educativa e de consultas para
o público visitante em geral (escolas e comunidade) e funcionários do local, permitindo a rápida
identificação e localização das árvores através das suas ilustrações e descrições.
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RESUMO
A Caesalpinia pulcherrima é uma leguminosa exótica da família Fabaceae, muito utilizada na
arborização urbana, cerca viva, quebra-ventos e em projetos de recuperação de áreas degradadas. A
homeopatia tem demonstrado efeitos benéficos aos vegetais, reduzindo ou dispensando uso de
fertilizantes químicos, por promover crescimento vegetal, rendimento de princípios ativos, alteração
de padrão energético, adaptação a condições adversas e controle de pragas e doenças. Objetivou-se
avaliar o cultivo orgânico de Caesalpinia pulcherrima em função de diferentes medicamentos
homeopáticos. O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB) do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB).
O solo utilizado foi o Latossolo Amarelo Distrófico. As plantas foram cultivadas em substrato
orgânico, constituído de poda de árvore, esterco bovino e caprino, na proporção 3:1 (solo: composto
orgânico). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos e dez
repetições, totalizando 60 unidades experimentais. Os tratamentos consistiram dos medicamentos
homeopáticos Phosphorus 6CH, Carbo vegetabilis 6CH, Silicea 5CH, Sulphur 6CH, Arnica
montana 6CH e o controle. As sementes foram submetidas a 10 mL dos medicamentos
homeopáticos, diluído em água destilada, para seu respectivo tratamento. Após 90 dias da
semeadura, realizou-se, as seguintes avaliações: altura, diâmetro do colo, número de folhas e
comprimento radicular, massa das partes e suas relações. O uso de medicamentos homeopáticos
estimulou o crescimento em altura, número de folhas, diâmetro do caule, comprimento radicular,
massa seca da parte aérea, raiz e total e relação entre massa seca da parte aérea e massa seca da raiz.
Mudas de Caesalpinia pulcherrima tratadas com homeopatias, apresentaram melhor
desenvolvimento em relação as cultivadas sem homeopatia. As mudas cultivadas com o Sulphur
6CH, apresentaram maior Índice de Qualidade de Dickson, sendo, portanto, esse medicamento
homeopático recomendado para a produção de mudas de Caesalpinia pulcherrima.
Palavras-chave: Crescimento Vegetal; Homeopatia; Composto Orgânico.
ABSTRACT
Caesalpinia pulcherrima is an exotic legume of the Fabaceae family. It is a kind of urban
arborization, live-life, windbreak and recovery projects in degraded areas. Homeopathy has been
beneficial to plants, or dispensing with the use of chemical fertilizers, promoting plant growth,
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generating variable results, changing the energy pattern, adjusting control conditions and diseases.
Objectivore the organic cultivar of Caesalpinia pulcherrima in funde to different homeopathic
medicines. The experiment was conducted at the Federal University of Recôncavo da Bahia
(UFRB), at the Center for Agrarian, Environmental and Biological Sciences (CCAAB). The soil
used was the Dystrophic Yellow Latosol. The plants were grown on organic substratum, consisting
of tree pruning, bovine manure and goat, in the proportion 3: 1 (soil: organic compound). The
experimental design was completely randomized, with six treatments and ten replications, totaling
60 experimental units. Treatments consisted of the homeopathic medicines Phosphorus 6CH, Carbo
vegetabilis 6CH, Silicea 5CH, Sulfur 6CH, Arnica montana 6CH and the control. The seeds were
submitted to 10 ml of the homeopathic medicinal products, diluted in distilled water, for their
respective treatment. After 90 days of sowing, the following evaluations were carried out: height,
lap diameter, number of leaves and root length, mass of the parts and their relationships. The use of
homeopathic medicines stimulated the growth in height, number of leaves, stem diameter, root
length, dry mass of shoot, root and total, and relation between shoot dry mass and root dry mass.
Caesalpinia pulcherrima seedlings treated with homeopathies showed better development than
those cultivated without homeopathy. The seedlings cultivated with Sulphur 6CH presented the
highest quality index of Dickson, being therefore this homeopathic medicine recommended for the
production of Caesalpinia pulcherrima seedlings.
Keywords: Plant Growth; Homeopathy; Organic Compost.

INTRODUÇÃO
A implantação de espécies arbóreas nativas tem se tornado uma alternativa muito utilizada
em projetos de recuperação de áreas degradadas, estando associada ao potencial de preservação da
biodiversidade genética in situ e da conservação dos solos e recursos hídricos (MARCUZZO et al.,
2015), sequestro de carbono atmosférico, fixação de nitrogênio e ciclagem de matéria orgânica no
solo (SARMENTO e VILLELA, 2010).
A Caesalpinia pulcherrima, é uma leguminosa exótica da família Fabaceae, conhecida
popularmente como flamboyant-mirim, maravilha, flor-de-pavão, barba-de-barata, sendo muito
utilizado na arborização urbana (ALVES et al., 2017; ARAÙJO NETO et al., 2014), cerca viva e
quebra-ventos (OLIVEIRA et al., 2010).
Das sementes de Caesalpinia pulcherrima são extraídos substancias para produtos
alimentícios, na produção de sorvetes e bebidas lácteas, agregando valor nas indústrias alimentícias
(PASSOS et al., 2016; BURITI et al., 2014). Apresenta valor medicinal, várias partes da planta é
utilizada para o tratamento de úlceras (AYAZ et al., 2015), tratamento gástricos (THOMBRE &
GIDE, 2016), atividade microbiana (NAGARAJ et al., 2013), além de possuir propriedades
anticancerígena (AL-TAEE et al., 2016).
Mudas de espécies arbóreas de boa qualidade, com característica morfofisiológica
satisfatória, nutrição e substratos adequados, produzidas a baixo custo são fatores desejáveis e
fundamentais para garantir a sobrevivência e crescimento em campo (ATTA et al., 2015). A
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homeopatia vem se tornando uma alternativa para produção de espécie vegetal de qualidade,
atuando nos fatores fisiológicos, morfológicos e nutricionais das plantas.
A Homeopatia é considerada a Ciência das preparações não moleculares, altas diluições e
dinamizações, na qual apresenta três princípios fundamentais: experimentação em seres sadios,
medicamento único e doses mínimas e dinamizadas (CASALI et al., 2002). Qualquer comunidade
rural pode se enquadrar ao uso da homeopatia, por possuir baixo custo e por não provocar danos ao
meio ambiente (ROSSI, 2005). Tornando os agricultores independentes de agrotóxicos e
aproveitando os recursos locais (ANDRADE e CASALI 2011).
São inúmeros os benefícios do uso da homeoapatia no cultivo de plantas, atua na imunidade
vegetal, sementes mais vigorosas, variação na produção e rendimento de princípios ativos
(fitoquímicos com propriedades medicinais), alteração do padrão genético, adaptação as condições
adversas e aumento da produtividade (ANDRADE, 2004). Alguns trabalhos comprovam a
eficiência do uso de medicamentos homeopáticos sobre o crescimento e produtividade vegetal
(BAUMGARTNER et al., 2008; FERREIRA et al., 2009) e no controle de pragas e doenças
(ROSSI et al., 2007; CARNEIRO et al., 2011), mas apenas alguns trabalhos observam o efeito
desses medicamentos em sementes (BINDER et al., 2005; MARQUES et al., 2008; BONFIM et al.,
2010; SILVA et al., 2014) ou abordam apenas espécie de cultivo anuais, estudos com espécies
florestais ainda são incipientes.
Desta forma, o objetivou-se avaliar o cultivo orgânico de Caesalpinia pulcherrima em
função de diferentes medicamentos homeopáticos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O experimento foi conduzido na casa de vegetação localizada na Fazenda experimental de
Produção Vegetal no campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das
Almas/BA. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 5 tratamentos e um
controle, com 10 repetições, totalizando em 60 unidades experimentais. Os tratamentos consistiram
dos medicamentos homeopáticos Phosphorus 6CH, Carbo vegetabilis 6CH, Silicea 5CH, Sulphur
6CH, Arnica montana 6CH e o controle (água destilada e álcool 70%).
O solo utilizado para compor os substratos foi o LATOSSOLO AMARELO Distrófico,
coletado a 40 cm de profundidade no campus da UFRB. O composto orgânico foi constituído de
poda de árvore, esterco bovino e caprino. O solo e o composto orgânico foram secos e tamizados
em malha de 4 mm, e acondicionados em tubetes com capacidade de 280 cm3. As caracterizações
químicas do solo foram realizado no laboratório de Ciência do Solo da Universidade de São Paulo –
ESALQ e estão descritas com: pH (H2O): 5,2; pH (CaCl2): 4,5; P: 11,2 mg dm-3; K+: 74 mg dm-3;
Ca2+: 0,8 cmolc dm-3; Mg2+: 0,4 cmolc dm-3; Al3+: 0,3 cmolc dm-3; Acidez potencial: 2,6 cmolc dm-3;
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Soma de Bases: 1,4 cmolc dm-3; T: 4 cmolc dm-3; Saturação por bases: 35%; MO: < 14,4 g kg-1;
Areia: 535 g kg-1; Silte: 281 g kg-1; Argila: 181 g kg-1; Umidade a -10 kPa: 0,114 m3 m-3; Umidade
a -33 kPa: 0.111m3 m-3 (Dados extraídos de Moreira, 2016- Já aceito para publicação).
Tabela 1: Caracterização química do composto orgânico utilizado na composição do substrato para o
crescimento inicial da Caesalpinia pulcherrima. Fonte: Moreira, 2016.
Composto orgânico de poda de árvore, esterco bovino e caprino
Características químicas *
Seca
Úmida
1
pH (H2O)
7,0
pH (CaCl2 0,01 M)
6,4
-3
Densidade (g cm )
1,00
Umidade a 60 - 65°C (%)
12,03
Umidade a 110°C (%)
0,69
Matéria Orgânica (Combustão) (%)
12,10
10,64
Carbono Orgânico (%)
5,99
5,27
Resíduo Mineral Total (R.M.T.) (%)
87,12
76,64
Resíduo Mineral (R.M.) (%)
6,55
5,76
Resíduo Mineral Insolúvel (R.M.I.) (%)
80,57
70,88
Nitrogênio Total (NT) (%)
0,70
0,62
Fósforo (P2O5) total (%)
0,23
0,20
Potássio (K2O) total (%)
0,25
0,22
Cálcio (Ca) total (%)
0,57
0,50
Magnésio (Mg) total
0,13
0,11
Enxofre (S) total (%)
0,02
0,02
Relação C/N
9
Cobre (Cu) (mg kg-1)
15
13
Manganês (Mn) (mg kg-1)
127
112
-1
Zinco (Zn) (mg kg )
35
31
1
Os valores de pH(CaCl2) foram estimados pela equação de Novais et al. (2007) apud Souza et al. (1989):
pH(CaCl2) = 0,12+0,89 pH(H2O). *(Dados extraido por Moreira, 2016- Já aceito para publicação).

As sementes de Caesalpinia pulcherrima foram procedentes de matrizes presentes no
campus da UFRB, selecionadas por tamanho (As medições do comprimento, largura e massa de 100
sementes. A pesagem foi obtida através de uma balança digital com precisão de 1,0 g. As medidas
de comprimento e largura foram obtidas através régua graduada em centímetros (cm) e diâmetro
paquímetro digital com precisão de 0,01 mm.), beneficiadas manualmente, desinfestadas com álcool
70%, com lavagens sucessivas em água destilada estéril, posteriormente foi adicionada 10 mL dos
medicamentos diluído em água destilada para seu respectivo tratamento, por 24 horas. Em seguida
foi realizada a semeadura.
O plantio foi por semeadura direta, no qual foram preenchidos com substrato na proporção
3:1 (solo: composto orgânico), sendo depositada 4 sementes por tubete-1, na profundidade de 2,0
cm. Aos 30 dias após a semeadura, foi realizado o desbaste deixando uma planta por saco. A

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 214

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
irrigação foi realizada diariamente conforme a necessidade das mudas, visando simular as
condições de viveiros comerciais.
Após 90 dias da semeadura as mudas foram avaliadas os seguintes parâmetros morfológicos
das plantas: altura (H), diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF), comprimento da raiz (CR).
A altura e o comprimento da raiz da planta foram medidos com o uso de uma régua graduada em
centímetros (cm), para a altura mensura-se as mudas da superfície do substrato até a gema apical e
para o comprimento radicular, do colo à maior extremidade do sistema radicular. O diâmetro do
caule foi medido com o auxílio de um paquímetro com precisão de 0,05 mm. As mudas foram
segmentadas em parte aérea e raízes, secas em estufa de circulação de ar forçado a 65ºC até a
constante das massas. Posteriormente, as partes foram mensuradas e determinou-se a massa seca da
parte aérea (MSPA), massa seca de raízes (MSR) e suas relações, massa seca total (MST), relação
entre altura e diâmetro do colo (H/DC), relação entre massa seca da parte aérea e massa seca de
raízes (MSPA/MSR), e o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), conforme DICKSON et al.
(1960).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo o programa estatístico “R”,
em função do nível de significância foi aplicado o teste de Scott-knott a 5 % de probabilidade (R
Development Core Team, 2018).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os tratamentos influenciaram significativamente no crescimento inicial das mudas de
Caesalpinia pulcherrima. Verifica-se que não houve efeito significativo dos medicamentos
homeopáticos para relação entre altura com diâmetro do caule (Tabela 2).
Tabela 2: Resumo do quadro de análise de variância de plantas de Caesalpinia pulcherrima cultivadas com
substrato orgânico sob efeito de medicamentos homeopáticos, aos 90 dias após a semeadura. Fonte: Braulio,
2018.
Quadrado Médio
G
FV
H
DC H/DC
NF
CR
MSP MSR MST MSPA/MS IQD
L
A
R
Trat
5
166,63
19,85*
18,38*
0,57*
0,47*
0,11*
1,74** 2,26ns
0,16**
0,29**
**
*
*
*
*
*
Resídu 54
0,51
6,76
0,29 0,08
3,41
0,03 0,06 0,02
0,06
0,04
o
CV (%)
11,87 19,72 53,59 11,66
9,79
25,63 24,24 15,33
11,78
25,74
FV: Fontes de Variação; GL: Grau de Liberdade; H: Altura; DC: Diâmetro do caule; H/DC Relação entre
altura e diâmetro do caule, NF: Número de folha; H/DC: Relação altura com diâmetro do caule, CR:
Comprimento da raiz; MSPA: massa seca da parte aérea; MSR: Massa seca da raiz; MSPA/MSR: Relação
massa seca da parte aérea com massa seca da raiz, MST: Massa seca total, IQD: Índice de qualidade de
Dickson (**significativo a 1% de probabilidade; *significativo a 5% de probabilidade e ns: não
significativo).
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Para H das plantas houve efeito significativo dos medicamentos homeopáticos (p<0,01)
(Tabela 2). O Sulphur 6CH influenciou significativamente no crescimento em H das plantas de C.
pulcherrima com 28,74 cm planta-1, sendo superior aos demais tratamentos. O Phosphorus 6CH,
seguido da

Arnica montana 6C e o Carbo vegetabilis 6CH, apresentaram médias superiores a

Silicea 5CH e ao controle com H de 23,8, 22,95 e 18,76 cm planta -1, respectivamente, (Tabela 3).
Santos et al. (2011) verificaram que a homeopatia Phosphorus 21CH estimulou o desenvolvimento
de plântulas de alfazema-brasileira. Mudas de Dimorphandra mollis Benth apresentou maior
crescimento em H, quando submetido ao Sulphur 12 CH (AB'SABER et al., 1992). O uso dos
medicamentos homeopáticos proporcionou maior vitalidade das plantas, mantendo os constituintes
orgânicos, sem afetar seus padrões morfogenéticos, influenciando no crescimento em H das plantas.
Verificou-se para DC efeito significativo dos medicamentos homeopáticos (p<0,01) (Tabela
2). O Sulphur e o Phosphorus na dinamização 6CH influenciaram significativamente no DC das
mudas de C. pulcherrima com 3,3 e 3,2 mm planta-1 respectivamente, sendo superior aos demais
tratamentos. O medicamento Silicea 5CH não se diferiu do controle com 18,7 mm planta-1 (Tabela
3). O DC é considerado um dos principais parâmetros morfológicos que determina a qualidade de
mudas, quanto maior o DC, as plantas terão maior equilíbrio do crescimento da parte aérea
(CUNHA et al., 2005). Este parâmetro é determinado para indicar a capacidade de sobrevivência da
muda no campo (LOPES, 2004), uma muda Eucalyptus spp. de qualidade deve apresentar DC
maior que 2 mm. Como não há estudos estabelecendo o DC ideal para C. pulcherrima, o valor foi
utilizado como uma referência no presente estudo. Assim, verificou-se que plantas de C.
pulcherrima, sob efeito dos medicamentos homeopáticos, alcançaram DC superior a 2 mm planta-1,
sugerido por Lopes (2004) (Tabela 3). Mudas de Dimorphandra mollis Benth. submetidas ao
medicamento homeopático D. mollis Frut 12 CH, apresentou DC mais espesso, em comparação
com a testemunha (AB'SABER et al., 1992).
Tabela 3: Médias da altura (H) e diâmetro do caule (DC) de plantas de Caesalpinia pulcherrima cultivadas
em composto orgânico sobre o efeito dos medicamentos homeopáticos. Fonte: Braulio, 2018.
Tratamento
H (cm planta-1)
DC (mm planta-1)
Sulphur 6CH

28,74a

3,3a

Phosphorus 6CH
23,8b
3,2ab
Arnica montana 6CH
22,96b
2,5bc
Carbo vegetabilis 6CH
18,76c
2,5bc
Silicea 5CH
18,7c
2,4c
Controle
18,48c
2,4c
CV%
11,87
19,72
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Scott-knott.
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Em relação ao NF, houve efeito significativo (p<0,01) dos medicamentos homeopáticos
(Tabela 2). Plantas tratadas com o medicamento Sulphur 6CH apresentaram maior NF com 19,1
folhas planta-1, quando comparado aos demais tratamentos. O Phosphorus 6CH (17,0 folhas planta1

) e Silicea 5CH (16,1 folhas planta-1), foram superiores ao Carbo vegetabilis e Arnica montana,

na dinamização 6CH com 14,8 e 14,7 folhas planta-1, respectivamente, sendo o controle o
tratamento com menor NF (13,3 folhas planta-1) (Tabela 4). Os medicamentos homeopáticos
apresentaram estímulo ao NF das mudas de C. pulcherrima o que consequentemente, aumenta o
acúmulo de fitomassa das plantas.
Tabela 4: Médias do número de folhas (NF) e do crescimento radicular (CR) de plantas de plantas de
Caesalpinia pulcherrima cultivadas em composto orgânico sobre o efeito dos medicamentos homeopáticos.
Fonte: Braulio, 2018.
Tratamento
NF (folhas plantas-1)
CR (cm planta-1)
Sulphur 6CH
19,1a
20,43ab
Phosphorus 6CH
17,0ab
21,05a
Silicea 5CH
16,1b
18,31bc
Carbo vegetabilis 6CH
14,8bc
17,18cd
Arnica montana 6CH
14,7bc
20,56ab
Controle
13,3c
15,75d
CV%
11,96
9,79
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Scott-knott a 1% de probabilidade.

Para a variável CR, houve efeito significativo dos medicamentos homeopáticos (p<0,01)
(Tabela 2). Plantas de C. pulcherrima quando submetidas ao medicamento homeopático
Phosphorus 6CH apresentou maior CR com 21,05 cm planta-1, sendo superior ao demais
tratamentos Arnica montana 6CH (20,56 cm planta-1) e Sulphur 6CH (20,43 cm planta-1)
apresentaram CR superior aos medicamentos Silicea 5CH e Carbo vegetabilis 6CH com 18,31 e
17,18 cm planta-1, respectivamente. O controle apresentou menor CR com 15,75 cm planta-1
(Tabela 4). FATORETO et al., (2017), estudaram o efeito dos tratamentos homeopáticos Sulphur e
Arnica montana na 4CH nas sementes de flamboyant (Delonix regia) e verificaram que o
tratamento Sulphur 4CH, apresentou maior CR com 8,37 cm planta-1, em relação ao Arnica 4CH e
ao controle. A utilização de medicamentos homeopáticos apresentou resposta positiva ao CR,
consequentemente pelo estímulo a maior absorção de nutrientes.
Para a MSPA, houve efeito significativo dos medicamentos homeopáticos (p<0,01) (Tabela
2). O Sulphur 6CH, Silicea 5CH, Arnica montana 6CH e Phosphorus 6CH, apresentaram maior
acúmulo de biomassa seca com 0,90, 0,84, 0,75 e 0,73 g planta-1 respectivamente, sendo estes
superiores ao Carbo vegetabilis 6CH (0,37 g planta-1) e o controle (0,35 g planta-1) (Tabela 5). O
uso da homeopatia incrementou a produção de biomassa da planta. De acordo com Malavolta
(2006) os nutrientes essenciais constituem cerca de 95% da matéria seca da parte aérea. VerificouISBN: 978-85-68066-83-6
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se no presente estudo, que houve a influência dos medicamentos homeopáticos ao aumento da
absorção dos nutrientes, disponibilizado pelo composto orgânico utilizado para compor o substrato
de cultivo em conjunto com a homeopatia. A influência do Sulphur 6CH na biomassa das plantas,
está relacionada ao estímulo desse medicamento na assimilação de nutrientes (CASALI, 2009).
AB'SABER et al. (1992), avaliando diferentes medicamentos homeopáticos verificaram que o D.
mollis Frut 12 CH apresentaram maior acúmulo de biomassa seca das plantas de Dimorphandra
mollis Benth. com 2,98 cm planta-1, quando comparado ao demais tratamentos.
Para variável MSR, houve efeito significativo dos medicamentos homeopáticos (p<0,01)
(Tabela 2). Plantas submetidas ao medicamento homeopático Sulphur 6CH apresentaram maior
média, quando comparadas aos demais tratamentos, com 0,46 g planta-1. O medicamento
Phosphorus 6CH (0,35 g planta-1), apresentou média superior aos medicamentos, Silicea 5CH e
Arnica montana 6CH, ambos com média de 0,34 g planta-1, sendo o Carbo vegetabilis 6CH o
medicamento com menor média (0,31 g planta-1). O controle apresentou menor rendimento na MSR
das plantas de C. pulcherrima com 0,24 g planta-1 (Tabela 5). Os medicamentos homeopáticos
influenciaram no crescimento das raízes e consequentemente no acúmulo de biomassa das mudas.
Tabela 5: Médias da massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e massa seca total (MST)
de plantas de Caesalpinia pulcherrima cultivadas em composto orgânico sobre o efeito dos medicamentos
homeopáticos. Fonte: Braulio, 2018.
-1
Tratamento
MSPA
MSR MST (g planta )
0,95a
Sulphur 6CH
0,89a
0,46a
0,84ab
Phosphorus 6CH
0,73a
0,35ab
0,83ab
Arnica montana 6CH
0,75a
0,34bc
0,73b
Carbo vegetabilis 6CH
0,37b
0,31bc
0,92a
Silicea 5CH
0,84a
0,34bc
0,68b
Controle
0,35b
0,24c
15,33
CV%
25,63
24,24
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Scott-knott a 1% de probabilidade.

Na MST, houve efeito significativo dos medicamentos homeopáticos (p<0,01), (Tabela 2).
Os medicamentos homeopáticos Sulphur 6CH (0,95 g planta-1), Silicea 5CH (0,92 g planta-1),
apresentaram medias superiores, aos medicamentos do Phosphorus 6CH (0,84 g planta-1) e Arnica
montana 6CH (0,83 g planta-1), sendo o Carbo vegetabilis 6CH (0,73 g planta-1) e o controle (0,68 g
planta-1), os tratamentos que obtiveram menores rendimentos de MST (Tabela 5). Os medicamentos
homeopáticos influenciaram as plantas a absorverem com maior eficiência os nutrientes
disponibilizados pelo substrato de cultivo.
Para a relação MSPA/MSR, houve efeito dos medicamentos homeopáticos (p<0,01) (Tabela
2). O Sulphur 6CH e Arnica montana 6CH apresentaram maiores relação MSPA/MSR com 0,83 e
0,79, seguido do controle com 0,76 e do medicamento Silicea 5CH (0,67). O Carbo vegetabilis
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6CH e Phosphorus 6CH, apresentaram menores relação MSPA/MSR com 0,64 e 0,49,
respectivamente (Tabela 6). De acordo com Azevedo (2003) apud BRISSETE (1994), a relação
MSPA/MSR, deve apresentar o valor 2,0 para melhor qualidade de mudas, proporcionando, uma
distribuição equilibrada de MSPA e MSR, assim quanto menor essa variável, maior é o equilíbrio
entre as massas e melhor é a qualidade das mudas. Desta forma o todos os tratamentos apresentaram
relação MSPA/MSR menor que 2,0, conforme o valor indicado para mudas de qualidade.
Tabela 6: Médias da relação entre massa seca da parte aérea e massa seca da raiz (MSPA/MSR) e do índice
de qualidade de Dickson (IQD) de plantas de Caesalpinia pulcherrima cultivadas em composto orgânico
sobre o efeito dos medicamentos homeopáticos. Fonte: Braulio, 2018.
Tratamento
MSPA/MSR
IQD
Sulphur 6CH
0,83a
0,33a
Phosphorus 6CH
0,49
0,28ab
Arnica montana 6CH
0,79a
0,25abc
Carbo vegetabilis 6CH
0,64c
0,21bc
Silicea 5CH
0,67bc
0,23bc
Controle
0,76ab
0,17c
CV%
11,78
39,81
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Scott-knott a 1% de probabilidade.

Para o IQD houve efeito significativo dos medicamentos homeopáticos (p<0,01) (Tabela 2).
O Sulphur 6CH, apresentou maior IQD das mudas com 0,33, quando comparado aos demais
tratamentos. O Phosphorus 6CH (0,28) e a Arnica montana 6CH (0,25), foram superiores ao
medicamento Silicea 5CH (0,23) e ao Carbo vegetabilis 6CH (0,21). Menor IQD foi observado em
mudas cultivadas sem homeopatia (Tabela 6). Hunt (1990) estabeleceu o valor mínimo de 0,20,
como um bom indicador de qualidade das mudas, baseada nas espécies Pseudotsuga menziessi e
Picea abies, contudo, o valor pode não ser o mais indicado para C. pulcherrima. Como não há
estudos estabelecendo o IQD ideal para espécie, o valor foi apenas utilizado como uma referência
no presente estudo. Para todos os medicamentos homeopáticos, o IQD foi superior ao valor
estabelecido por Hunt (1990) “0,20, sendo Sulphur 6CH o medicamento mais responsivo.
As características de variabilidade genética da espécie vegetal podem influenciar os
resultados observados quando as sementes são submetidas aos medicamentos homeopáticos
(SILVA et al., 2014). Observa-se no presente estudo, que as características genéticas do C.
pulcherrima, respondem ao estímulo dos medicamentos homeopáticos, favorecendo assim seu
crescimento. O Sulphur 6CH apresentou maior desempenho quando comparado com os demais
medicamentos, este fator pode estar relacionado ao seu maior estímulo na absorção de nutrientes
(MORENO, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Sulphur 6CH, seguido dos medicamentos homeopáticos, Phosphorus 6CH, Silicea 5CH e Arnica
montana 6CH, apresentaram maiores incrementos nos parâmetros morfológicos das mudas, sendo
Carbo vegetabilis 6CH o medicamento homeopático de menor influência.
Mudas

de

Caesalpinia

pulcherrima

tratadas

com

homeopatias

apresentaram

melhor

desenvolvimento em relação as cultivadas sem o uso de homeopatia.
A homeopatia demostrou efeitos benéficos as mudas de Caesalpinia pulcherrima a partir de
respostas aos estímulos homeopáticos, no crescimento em altura, número de folhas, diâmetro do
caule, comprimento radicular, massa seca da parte aérea, raiz e total e relação entre massa seca da
parte aérea e massa seca da raiz.
As mudas cultivadas com medicamento homeopático Sulphur 6CH, apresentaram maior Índice de
Qualidade de Dickson, sendo, portanto, esse medicamento homeopático recomendado para a
produção de mudas de Caesalpinia pulcherrima.
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RESUMO
A homeopatia é uma técnica simples e de baixo custo, que pode aumentar a produção de espécies
vegetais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos preparados homeopáticos Phosphorus
12CH, Calcarea carbonica 12CH e Carbo vegatabilis 12CH no crescimento inicial do coentro. O
experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
Sementes de coentro foram semeadas em vaso com capacidade de 2 kg e o substrato utilizado foi
solo + esterco bovino (2:1). O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC) com 4 tratamentos:
Phosphorus, Carbo vegetabilis, e Calcarea carbonica, todos na dinamização 12CH e água potável
como controle, com 5 repetições. A aplicação dos preparados homeopáticos iniciou a partir do
primeiro dia da semeadura, sendo utilizadas diariamente dez gotas de cada medicamento em 200 ml
de água em seus respectivos tratamentos, e para o tratamento controle utilizou-se apenas 200 ml de
água. Aos 58 dias de semeadura foram avaliadas: altura (H), diâmetro do caule (DC), número de
folhas (NF) e comprimento da raiz (CR). Depois se mensurou a massa fresca da parte aérea
(MFPA), raiz (MFR) e total (MFT), e massa seca da parte aérea (MSPA), raiz (MSR) e total (MST).
Os dados foram submetidos ao programa estatístico R. Para as variáveis (H), (DC), (NF), (CR) e
(MFPA) não foram encontradas diferenças significativas. O maior incremento de (MFR) e (MFT)
foi observado nas plantas tratadas com água. Para (MSR) e (MST) t também foi observado maiores
valores nas plantas tratadas com água, entretanto não diferiram estatisticamente das plantas de
coentro tratadas com Calcarea carbonica. E para massa seca da parte aérea, o tratamento
testemunha não diferiu do Calcarea carbonica e Carbo vegetabilis. Recomenda-se que novos
estudos sejam feitos, pois o efeito da homeopatia depende de fatores como dinamizações e
frequência de aplicação.
Palavras-chave: Homeopatia; Prática Alternativa; Coentro.
ABSTRACT
Homeopathy is a simple and inexpensive technique that can increase the production of plant
species. The objective of this work was to evaluate the effect of homeopathic preparations
Phosphorus 12CH, Calcarea carbonica 12CH and Carbo vegatabilis 12CH on initial growth of
coriander. The experiment was carried out in a greenhouse at the Federal University of Recôncavo
da Bahia. Coriander seeds were sown in pot with 2 kg capacity and the substrate used was soil +
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bovine manure (2: 1). The design was completely randomized (DIC) with 4 treatments:
Phosphorus, Carbo vegetabilis, and Calcarea carbonica, all in 12CH boosting and drinking water
as control, with 5 replicates. The application of homeopathic preparations started from the first day
of sow, being used daily ten drops of each medicine in 200 ml of water in their respective
treatments, and for the control treatment only 200 ml of water was used. At 58 days of sowing were
evaluated: height (H), stem diameter (DC), leaf number (NF) and root length (CR). The fresh mass
of the aerial part (MFPA), root (MFR) and total (MFT), and shoot dry mass (MSPA), root (MSR)
and total (MST) were measured. The data were submitted to the statistical program R. For the
variables (H), (DC), (NF), (CR) and (MFPA) no significant differences were found. The greatest
increase of (MFR) and (MFT) was observed in the plants treated with water. For (MSR) and (MST)
t higher values were also observed in plants treated with water, however, did not differ statistically
from the coriander plants treated with Calcarea carbonica. And for dry shoot mass, the control
treatment did not differ from Calcarea carbonica and Carbo vegetabilis. It is recommended that
further studies be done, as the effect of homeopathy depends on factors such as dynamizations and
frequency of application.
Keywords: Homeopathy; Alternative Practice; Coriander.

INTRODUÇÃO
O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma hortaliça anual amplamente consumida na
culinária brasileira, normalmente são utilizadas folhas frescas como tempero de carne, peixe,
saladas e molhos (CERQUEIRA et al., 2016; MACHADO & MARREIROS, 2016;
CAVALCANTE et al., 2018). Podem ser utilizados também em pães, licores finos e doces
(CAVALCANTE et al., 2018). Além de ser utilizado como ingredientes alimentares, o coentro
possui propriedades medicinais, agregando valor a hortaliça (CERQUEIRA et al., 2016). A espécie
é uma excelente fonte de cálcio, vitamina C e ferro (SANTOS & ALVES, 1992).
O coentro é cultivado em todo Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste,
predominantemente pelos agricultores familiares (MACHADO & MARREIROS, 2006;
CAVALCANTE et al., 2018). Pode ser cultivada ao longo do ano, mas por ser uma cultura de clima
quente, não tolera baixas temperaturas (SALES et al., 2015; CAVALCANTE et al., 2018).
O cultivo pode ser consorciado com outras culturas como a alface e rúcula, aumentando a
renda dos produtores familiares (LIMA et al., 2014; MACHADO & MARREIROS, 2016). Mas
apesar de toda sua importância econômica e social, poucos estudos foram feitos para melhorar a
produção de coentro, que ainda é produzido em condições rudimentares, com uso desordenados de
insumos externos resultando em baixa produtividade (SALES et al., 2015; CAVALCANTE et al.,
2018).
A qualidade de um produto está relacionada com as técnicas de manejo empregadas no
cultivo. O uso da homeopatia baseia-se em medicamentos ultradiluidos ou dinamizados, com
concentrações inferiores a 1 molécula-grama da substância, que é o oposto as doses crescentes de
medicamentos tradicionais que agem de forma paliativa às manifestações das doenças (TEIXEIRA
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& CARNEIRO, 2017).

Trata-se de uma tecnologia social simples, barata e acessível aos

agricultores, que podem ser testadas em animais, solo, água, plantas, indicando que é uma ciência
aplicada ao ambiente, além de testes realizados nos próprios seres humanos (CASALI &
ANDRADE, 2011; TEIXEIRA & CARNEIRO, 2017).
A homeopatia é fundamentada na observação, experimentação, reconhecimento e respeito às
Leis da Vida e tem o objetivo de tornar saudável o meio rural, produzindo alimentos sem utilizar
agrotóxicos, isto é, reduz a dependência de insumos externos e favorece a sustentabilidade do
sistema (CASALI & ANDRADE, 2011).
As respostas das plantas a aplicação dos preparados está relacionado com o metabolismo
secundário da espécie, podendo aumentar a quantidade dos compostos com propriedades
terapêuticas na planta, como os taninos e óleos essenciais, aumentando seu valor na indústria
farmacêutica (FONSECA et al, 2006; CASALI & ANDRADE, 2011). Muitos outros benefícios são
atribuídos ao uso dos dinamizados, tais como, recuperação de áreas degradadas, aumento da
biodiversidade, melhoria da qualidade de solo e água, produção de mudas de qualidade, produção
garantida dos alimentos, maior resistência a pragas e doenças, indução de florescimento, quebra da
dormência, redução de gastos com os insumos externos, maior participação familiar tornando-os
responsáveis pela gestão (CASALI & ANDRADE, 2011; ROSSI, 2011; SILVA et al., 2016).
Teixeira e Carneiro (2017) confirmam o efeito dos medicamentos em sistemas biológicos.
Os resultados positivos encontrados reforçam a possibilidade de utilizar a homeopatia como
medicamento, tornando-a um campo promissor para as pesquisas que envolvem o mecanismo de
ação dos dinamizados, para ampliar sua aplicação. Enquanto Nunes (2013) ao utilizar Calcarea
carbonica em coentro cv Verdão na dinamização 6 CH observou sintomas como clorose, murcha,
além de ter um menor crescimento. Contudo, na literatura são relatados benefícios ao medicamento
e esses efeitos podem ser diferentes ao se testar outras dinamizações ou outras espécies vegetais.
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito dos preparados homeopáticos Phosphorus 12CH,
Calcarea carbonica 12CH e Carbo vegatabilis 12CH no crescimento inicial do coentro.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O experimento foi realizado em casa de vegetação localizada na Fazenda experimental de
Produção Vegetal da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas-BA, no
período de janeiro a março de 2017. Foi implantado em DIC (delineamento inteiramente
casualizado), constituído por quatro tratamentos, com cinco repetições cada, totalizando em vinte
unidades experimentais. Os tratamentos foram constituídos dos seguintes medicamentos
homeopáticos: Phosphorus, Carbo vegetabilis, e Calcarea carbonica, todos na dinamização 12CH
escala Centesimal Hahnemann, e para o tratamento controle foi utilizado água potável.
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Utilizou-se no experimento solo do tipo Latossolo Amarelo Distrófico, coletado no próprio
campus da UFRB, na estação Agroecológica Professora Jamile Casa, na camada de 0-20 cm de
profundidade. As sementes de Coriandrum sativum L. foram adquiridas em casa de produtos
Agropecuários na cidade de Cruz das Almas, BA. Os medicamentos homeopáticos foram
adquiridos em farmácia homeopática, e no Laboratório UL-M6 localizado no referido campus,
foram manipulados até a 12 CH, conforme Farmacopéia Homeopática Brasileira (1977).
As sementes passaram pelo processo de desinfestação, ficando 30 segundos no álcool 70 %,
2 minutos em água sanitária e posteriormente foram feitas lavagens em água destilada. Em seguida
as sementes foram submersas em água destilada por 2 horas para superar a dormência.
Realizou-se o plantio por semeadura direta. O substrato utilizado foi constituído de (solo +
esterco bovino, na proporção de 2:1), em sacos de polietileno para mudas com capacidade para 2
kg, onde foram empregadas três sementes por saco. O uso dos medicamentos homeopáticos iniciou
desde o primeiro dia da semeadura, sendo utilizadas diariamente 10 gotas dos preparados
homeopáticos em 200 ml de água para irrigação em seus respectivos tratamentos, e para o
tratamento controle utilizou-se na irrigação somente 200 ml de água potável.
Realizou-se o desbaste aos 28 dias após semeadura, ficando apenas duas plantas por saco.
Após 58 dias da semeadura, foram realizadas as seguintes avaliações: altura (H), diâmetro do caule
(DC), número de folhas (NF) e comprimento da raiz (CR). Posteriormente, as plantas foram
segmentadas em parte aérea e radicular para obtenção da massa fresca da parte aérea (MFPA),
massa fresca da raiz (MFR) e massa fresca total (MFT). Em seguida foram secas em estufa de ar
circulante a 65°C, para mensurar a massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e
massa seca total (MST).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo programa estatístico “R”, em
função do nível de significância foi aplicado o teste de Tukey a 5 % de probabilidade (R
Development Core Team, 2018).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a análise de variância Tabela 1 não houve diferença significativa para as
seguintes variáveis: altura (H), diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF), comprimento de
raiz (CR) e massa fresca da parte aérea (MFPA). Entretanto, para as demais variáveis observou-se
diferença significativa pelo teste F a 5% de probabilidade.
Tabela 1 - Resumo da análise de variância do crescimento das plantas de coentro submetidas à homeopatia.
Fonte: Anjos (2018).
Quadrados Médios
Fonte de variação

Altura de
planta (cm)
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Diâmetro do
caule (cm)

Número de
Folhas

Comprimento
de raiz (cm)

Massa fresca
da parte
aérea (g)
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Tratamentos
Erro
CV (%)

0,0002ns
0,002
12

Fonte de variação

Massa fresca
da raiz (g)

Tratamentos
Erro
CV (%)

2,781**
0,153
16,84

0,003ns
0,007
30,99
Massa
fresca total
(g)
8,897**
0,723
9,81

0,716ns
1,175
13,63

0,069ns
0,149
93,67

1,771ns
0,687
13,07

Massa seca da
parte aérea (g)

Massa seca da
raiz (g)

Massa seca
total (g)

0,075*
0,017
12,66

0,064**
0,011
22,54

0,266**
0,036
12,74

**– significativo ao nível de 1% pelo teste F; *– significativo ao nível de 5% pelo teste F; ns –
não significativo.

Na Tabela 2 verifica-se que as plantas de coentro irrigadas somente com água apresentaram
maiores valores de massa fresca da raiz e total quando comparadas aquelas que foram irrigadas com
os preparados homeopaticos. O tratamento que proporcionou menor valor de massa fresca da raiz
foi o Carbo vegetabilis, havendo uma redução de 52 % em relação as que estavam sob o tratamento
com água, já para a massa fresca total, foi a Calcaria carbonica que proporcionou uma redução de
73 %. Resultados contrários foram encontrados por Müller & Vargas (2013), que compilaram
informações sobre o uso de alguns medicamentos homeopáticos e como estes eram usados para o
cultivo do tomate. Verificaram que a Calcarea carbonica atuou incrementando o desenvolvimento
da espécie estudada.
Cavalcante (2017), estudando o efeito de medicamentos homeopáticos em sementes de
manjericão, verificou que o uso do medicamento homeopático Sulphur, promoveu maior
porcentagem de sementes germinadas (%PORG) e incrementou a biomassa fresca da raiz (BFR) e a
biomassa fresca total, em relação aos demais tratamentos analisados.
Tabela 2 - Valores médios da massa fresca da raiz e total, massa seca da parte aérea, raiz e total de plantas de
coentro submetidas a homeopatia. Fonte: Anjos (2018).
Massa
Massa
Massa seca da
Massa seca
Massa seca
Tratamentos
fresca
fresca total
parte aérea (g)
da raiz (g)
total (g)
da raiz (g)
(g)
Água
3,43 a
10,63 a
1,16 a
0,63 a
1,78 a
Phosphorus
2,01 b
8,36 b
0,87 b
0,37 b
1,23 b
Carbo
1,78 b
7,95 b
0,99 ab
0,42 b
1,41 b
vegetabilis
Calcaria
2,08 b
7,73 b
1,07 ab
0,45 ab
1,52 ab
carbonica
*Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey.

Para a variável massa seca da parte aérea, as plantas de coentro irrigadas somente com água
potável apresentaram maiores média em relação as que estavam sob preparados homeopáticos,
contudo não se diferenciaram estatisticamente das que foram irrigadas com Carbo vegetabulis e
Calcaria carbonica (Tabela 2). Quando tratadas com Phosphoros apresentaram uma redução de 75
% da massa seca da parte aérea em comparação ao tratamento com água.
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Brighenti et al (2011), avaliaram o efeito de medicamentos homeopáticos em diferentes
dinamizações no crescimento inicial de alface e rúcula. Verificaram que o tratamento Carbo
vegetabilis 12CH foi o melhor para plântulas de rúcula em relação ao controle, e que o mesmo
medicamento homeopático na 30CH incrementou a massa seca da alface em 22% em relação a
testemunha. Porém, para a variável porcentagem final de germinação em ambas as plantas não
houve diferença significativa com o uso das homeopatias em relação ao tratamento controle. De
acordo aos mesmos autores, é fundamental avaliar outras variáveis e, os mesmos medicamentos
testados em outras dinamizações.
Comportamento semelhante foi observado para as variáveis massa seca da raiz e total, em
que as plantas de coentro sob irrigação com água apresentaram maiores valores, sendo que esse
tratamento não se diferenciou do Calcaria carbonica e se diferenciou dos demais. Os menores
valores para essas variáveis foram encontrados nas plantas sob o tratamento Phosphoros, onde as
reduções foram de 59 % e 69 % para massa seca da raiz e total, respectivamente. Já Queiroz et al
(2015), estudando mudas de alface oriundas de sementes peletizadas com preparados homeopáticos
submetidas a cobertura da homeopatia Phosphorus 30CH, verificaram que a cobertura com o
medicamento Phosphorus 30CH promoveu maior comprimento radicular quando comparado com
aplicação de água.
Nunes (2013), estudando o efeito do medicamento homeopático Calcarea carbonica 6CH
no cultivo do coentro (Coriandrum sativum L.), observou que as plantas tratadas com a referida
homeopatia apresentaram menor crescimento e comprimento radicular quando comparada com as
tratadas somente com água. Apresentou ainda sinais de clorose no início, e posteriormente processo
de murcha. Dessa forma, concluiu que o uso da Calcarea carbonica causou sintomas de
fitopatogenesia a planta.
Apesar dos resultados observados, os preparados homeopáticos testados podem ser
novamente aplicados às plantas de coentro por meio de novos estudos analisando diferentes
dinamizações, frequências de aplicações, preparação da homeopatia entre outros, pois atuam de
modo diferenciado (CARVALHO et al., 2005; PINTO et al., 2014).
CONCLUSÕES
As plantas de coentro tem seu crescimento afetado pelos preparados homeopaticos.
Diante dos resultados recomenda-se testar esses medicamentos em outras dinamizações,
principalmente o Calcaria carbonica que demonstrou ser promissor.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. FARMACOPÉIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA. 2ed. São Paulo, ATHENEU, 1997.
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 229

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
BRIGHENTI, L. M.; MUNIZ, J.; NUNES, F. S.; BRIGHENTI, T. M. Preparados Homeopáticos
no Crescimento Inicial de Alface e Rúcula. Cadernos de Agroecologia, v. 6, n. 2, 2011.
CARVALHO, L. D., Casali, V. W. D., Lisboa, S. P., Souza, M. D., & Cecon, P. R. Efeito da
homeopatia Arnica montana, nas potências centesimais, sobre plantas de Artemísia. Revista
Brasileira de Plantas Medicinais, v. 7, n. 3, pp. 33-36, 2005.
CASALI, V. W. D; ANDRADE, F. M. C; CUPERTINO, M. C. Homeopatia, agroecologia e
sustentabilidade. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 6, n. 1, 2011.
CAVALCANTE, A. R.; SANTOS JÚNIOR, J. A.; GHEYI, H. R.; DIAS, N. S.; PAZET, V. P. S.
Produção e composição mineral do coentro em sistema hidropônico de baixo custo. Irriga, v. 21,
n. 4, p. 685, 2018.
CAVALCANTE, N. B. C. Germinação de sementes de manjericão (Ocimum basilicum L.) tratadas
com medicamentos homeopáticos nas dinamizações 12CH, 30CH e 100CH. (MONOGRAFIA)
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA. 2017, 26p.
CERQUEIRA, F. B. SANTANA, S. C.; SANTOS, W. F.; FREITAS, G. A.; NUNES, T. V.;
SIEBENEICHLER,

S.

C.

DOSES

DE

NITROGÊNIO

NAS

RESPOSTAS

MORFOFISIOLÓGICAS DE COENTRO (Coriandrum sativum L.). GLOBAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY, v. 9, n. 1, 2016.
FONSECA, M. C. M; CASALI, V. W. D.; CECON, P. R. Efeito de aplicação única dos preparados
homeopáticos Calcarea carbonica, Kalium phosphoricum, Magnesium carbonicum, Natrium
muriaticum e Silicea terra no teor de tanino em Porophyllum ruderale (Jacq.) Cassini. Cultura
Homeopática, v. 4, p. 6-8, 2006.
LIMA, V. I. A; LIMA; J. S. S.; NETO; F. B.; SANTOS; E. C.; RODRIGUES; G. S. O.; SALES DE
PAULA, V. F. Viabilidade agroeconômica do cultivo consorciado de coentro, alface e rúcula sob
diferentes arranjos espaciais. Enciclopédia biosfera, v. 10, n. 18, p. 3060-3069, 2014.
MACHADO, F. R.; MARREIROS, E. O. Avaliação de substratos e seu enriquecimento na
emergência e desenvolvimento do coentro (Coriandrum sativum). Revista Cultivando o Saber
(Brasil). (edição especial), p. 110-121, 2016.
MÜLLER, S. F.; TOLEDO, M. V. 14616 - Homeopatia na produção de tomate em cultivo
protegido. Cadernos de Agroecologia, v. 8, n. 2, 2013.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 230

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
NUNES, F. J. Observaçãoda influência de Calcarea carbônica na dinamização 6CH sobre o
crescimento e desenvolvimento do coentro (Coriandrum sativum L.) cultivar “Verdão”.
Cadernos de Agroecologia, v. 8, n. 2, 2013. Resumos do VIII Congresso Brasileiro de
Agroecologia- Porto Alegre/RS-2013.
PINTO, R. J.; MAPELI, N. C.; CREMON, C.; SILVA, E. F. Germinação e crescimento inicial de
mangaba (Hancornia speciosa Gomes) em função de preparados homeopáticos Carbo vegetabilis
e dias após o despolpamento para semeadura. Agrarian, v. 7, n. 24, pp.244-250, 2014.
QUEIROZ, R. L.; ROSA, E. S. M. D.; 3MAXIMILIANO MARQUES, GOULART, V. A.;
MARQUES, G. F. Formação de mudas de alface provenientes de sementes peletizadas com altas
diluições. Revista Fitos, v. 9, n. 3, pp. 161-252, 2015. DOI 10.5935/2446-4775.20150014.
ROSSI, F. Agricultura Vitalista. A ciência da Homeopatia Aplicada na Agricultura. CESAHOCentro de Estudos Avançados em Homeopatia. I Encontro Sobre Estudos em Homeopatia.
Medicina-Veterinária-Farmácia-Agronomia, 2008.
SALES, M. A. L.; MOREIRA, F. J. C.; ELOI, W. M.; RIBEIRO, A. A.; SALES, F. A. L.;
MONTEIRO, R. N. F. Germinação e crescimento inicial do coentro em substrato irrigado com
água salina. Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas, v. 9, n. 3, p. 221-227, 2015.
SILVA, G. F.; MAPELI, N. C.; CREMON, C.; MANDARINO, A. P.; CARDOSO, W. P. S.
Resposta morfológica de plantas de boldo (Plectranthus barbatus) submetidas a diferentes
soluções homeopáticas. Cadernos de Agroecologia, v. 10, n. 3, 2016.
TEIXEIRA, M. Z.; CARNEIRO, S. M. T. P. G. Efeito de ultradiluições homeopáticas em plantas:
revisão da literatura. Revista de Homeopatia, v. 80, n. 1/2, p. 113-132, 2017.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 231

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
COMPARAÇÃO ENTRE O BANCO DE SEMENTES DO SOLO E A VEGETAÇÃO
ACIMA DO SOLO DE DUAS POPULAÇOES HERBÁCEAS EM AMBIENTES
SEMIÁRIDOS12

Danielle Melo dos SANTOS
Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão
danmelo_bio@hotmail.com
Kleber Andrade da SILVA
Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão
kleberandradedasilva@hotmail.com
Bruno Ayron de Souza AGUIAR
Doutorando do programa de pós-graduação em botânica-UFRPE
bruno_ayron@hotmail.com
Juliana Ramos de ANDRADE
Universidade Federal Rural de Pernambuco
julirandrade@yahoo.com.br

RESUMO
Estudos sobre o banco de sementes e a dinâmica de populações permitem uma maior compreensão
do funcionamento e dinâmica dos ecossistemas vegetais. Este trabalho se propôs a quantificar o
número de sementes de duas populações de espécies herbáceas presentes no banco do solo e da
vegetação acima do solo, durante duas estações climáticas e em florestas jovem e madura de
Caatinga. O estudo foi realizado na Estação da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária IPA, localizada no município de Caruaru, Pernambuco, Brasil. Em um trecho de 1 ha das florestas
jovem e madura, foram alocadas aleatoriamente, 105 parcelas de 1 x 1 m para o estudo da
vegetação herbácea. No entorno destas parcelas de 1 x 1 m (nas duas florestas), foram coletadas 105
amostras de solo, no final da estação chuvosa e seca do ano de 2017. As populações selecionadas
para este estudo foram as herbáceas: Panicum trichoides SW. e Vigna peduncularis (Kunth.) Fawc
& Rendle. Para análise dos dados foi realizado o teste de Mann Whitney. Para Panicum trichoides,
apenas na floresta madura (U= 4150; p< 0,001) o número de plântulas foi significativamente maior
no banco de sementes do solo. Para Vigna peduncularis, apenas na floresta madura (U=3892,5;
p<0,0001) o número de plântulas foi maior na vegetação acima do solo. Na estação chuvosa o
número de plântulas foi significativamente maior no banco de sementes do solo (U=4519; p=0,01).
Já na estação seca, o número de plântulas foi significativamente maior na vegetação acima do solo
(U=4113; p<0,0007). Os resultados obtidos neste trabalho reforçam a importância de avaliar séries
temporais mais longas para que possamos afirmar qual a real contribuição destas espécies na
comunidade vegetal e principalmente se o banco de sementes das mesmas pode contribuir na
regeneração natural de áreas de floresta de Caatinga.
Palavras chave: Florestas Secas, Emergência de plântulas, Regeneração Natual.
ABSTRACT
Studies on seed bank and population dynamics allow a better understanding of the functioning and
dynamics of plant ecosystems. The objective of this work was to quantify the number of seeds of
two herbaceous species present in the soil and vegetation above ground during two climatic seasons
12
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and in young and mature forests of Caatinga. The study was carried out at the Pernambucana
Agricultural Research Station - IPA, located in the city of Caruaru, Pernambuco, Brazil. In a 1 ha
stretch of young and mature forests, 105 1 x 1 m plots were randomly allocated for the study of
herbaceous vegetation. A total of 105 soil samples were collected at the end of the rainy and dry
season in 2017. The selected populations for this study were: Panicum trichoides SW. and Vigna
peduncularis (Kunth.) Fawc & Rendle. The Mann Whitney test was used to analyze the data. For
Panicum trichoides, only in the mature forest (U = 4150; p <0.001) the number of seedlings was
significantly higher in the soil seed bank. For Vigna peduncularis, only in the mature forest (U =
3892.5; p <0.0001) the number of seedlings was higher in the vegetation above the soil. In the rainy
season the number of seedlings was significantly higher in the soil seed bank (U = 4519; p = 0.01).
In the dry season, the number of seedlings was significantly higher in above-ground vegetation (U =
4113; p <0.0007). The results obtained in this work reinforce the importance of evaluating longer
time series so that we can affirm the real contribution of these species in the plant community and
especially if the seed bank of these species can contribute to the natural regeneration of Caatinga
forest areas.

INTRODUÇÃO
Estudos sobre o banco de sementes e a dinâmica de populações permitem uma maior
compreensão do funcionamento e dinâmica dos ecossistemas vegetais (UNGAR, 2001, PETERS,
2002, HOPFENSPERGER, 2007), pois o banco de sementes do solo pode fornecer informações
importantes a respeito de quais espécies podem estar presentes na vegetação acima do solo, e se
estas representam um potencial regenerativo para áreas degradadas (HOPFENSPERGER, 2007).
Mas, qual seria a real contribuição do banco de sementes para a regeneração das populações da
vegetação acima do solo? Será que todas as sementes que formam o banco contribuem para a
regeneração das populações?
Estudos mostram que, nem sempre o tamanho das populações na vegetação acima do solo
representa o número de sementes registradas no banco do solo. Por exemplo, algumas espécies da
vegetação acima do solo podem formar populações mais numerosas do que a quantidade de
sementes armazenadas no banco do solo (KALISZ, 1991, BERTILLER; CORONATO, 1994,
GARCIA-FAYOS; VERDÚ, 1998, ARRIETA; SUAREZ, 2005, CLEMENTE et al., 2007, DU et
al., 2007, XIAO et al., 2009, MEGILL et al., 2011, NANO et al., 2013).
Por outro lado, existem espécies em que a densidade de sementes no banco do solo é maior
do que o tamanho de suas populações na vegetação acima do solo. (APARICIO; GUINSANDE,
1997, ADAMS et al., 2005, ARROYO et al., 2006, FLORENTINE et al., 2006, MAKARIAN et al.,
2007, OOI et al., 2007, HAMIN et al., 2013). Portanto, apenas uma parte das sementes produzidas
contribui para a regeneração das populações da vegetação acima do solo. Este fato pode ser
justificado pela sobrevivência das sementes no banco do solo, que auxiliam na formação de um
banco de sementes persistente por longos anos (ADAMS et al., 2005, MAKARIAN et al., 2007,
OOI et al., 2007). Isto indica que o banco de sementes tido como persistente pode ser formado por
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coortes de vários anos, protegendo as populações isoladas em ambientes áridos e, possibilitando a
regeneração de áreas que tenham sido degradadas (HAMIN et al., 2013). Além disso, em condições
de seca, determinadas espécies reduzem drasticamente a sua densidade populacional na vegetação
acima do solo, mas as suas sementes ficam retidas no solo formando um banco de sementes denso e
que possibilita a renovação das populações destas espécies (ARROYO et al., 2006, FLORENTINE
et al., 2006).
A maior parte da região Nordeste do Brasil é ocupada por uma vegetação arbustivo-arbórea,
caducifólia, espinhosa, bastante diversificada do ponto de vista florístico e estrutural, influenciada
por um clima semiárido, chamada localmente de caatinga (ARAÚJO et al., 2005a, ARAÚJO et al.,
2007). Como a maioria dos ambientes secos, a caatinga vem sofrendo ações antrópicas e muitas
áreas convertidas em pastagem nativa e de agricultura (CASTELLETI et al., 2003). Algumas dessas
áreas são abandonadas e a vegetação vem regenerando naturalmente, formando fragmentos de
florestas com diferentes idades. Segundo Santos et al. (2013) e Santos et al. (2016), na caatinga: 1)
A composição do banco de sementes e da vegetação de regenerantes acima do solo, muda entre
estações climáticas e entre anos; 2) As espécies da vegetação acima do solo formam populações
mais numerosas na estação chuvosa e o banco de sementes é mais denso na estação seca; 3) A
composição e a estrutura do banco de sementes e da vegetação acima do solo da floresta jovem são
diferentes da floresta madura. Vale salientar que, estes trabalhos foram realizados em diferentes
momentos no tempo.
Portanto, apesar do atual entendimento sobre a variação espaço-temporal no banco de
sementes e na vegetação acima do solo, ainda não é conhecida a real contribuição do banco de
sementes da caatinga para a regeneração das populações da vegetação acima do solo. Diante deste
cenário, este trabalho se propôs a quantificar o número de sementes de duas populações de espécies
herbáceas presentes no banco do solo e verificar o percentual de contribuição deste banco para a
regeneração das populações da vegetação acima do solo, durante duas estações climáticas e em
florestas jovem e madura.
METODOLOGIA
Caracterização da área de estudo
O estudo foi realizado na Estação da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária IPA (8o 14’ S e 35o 55’ W, 537m de altitude), localizada no município de Caruaru, Pernambuco,
Brasil. Esta estação está inserida na zona rural a uma distância de 9 Km da cidade. O clima da
região é estacional, com temperatura mínima de 11°C e máxima absoluta de 38°C. A precipitação
média anual é de 694 mm e a estação chuvosa concentra-se de março a agosto e poucos meses
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apresentam precipitação superior a 100 mm. A estação seca ocorre de setembro a fevereiro,
normalmente com chuvas inferiores a 30 mm por mês (ARAÚJO et al., 2005a; ARAÚJO et al.,
2007).
A estação experimental ocupa 190 ha e foi criada com a finalidade principal de desenvolver
atividades de pesquisas voltadas para agricultura e pecuária. Antes dessas atividades de pesquisa, a
área era ocupada por uma única mancha de vegetação natural de Caatinga, mas hoje a vegetação
nativa encontra-se reduzida a um pequeno fragmento com cerca de 30 ha. Há aproximadamente 50
anos, este fragmento vem sendo preservado, não sendo permitido o trânsito de animais domésticos e
a retirada da vegetação (SANTOS et al., 2016). Este fragmento é a primeira área de estudo sendo
denominado de floresta madura.
Há aproximadamente 19 anos, um trecho de 3 ha próximo da floresta madura sofreu corte
raso para o cultivo de palma gigante (Opuntia ficus-indica Mill.) (J. SANTOS et al., 2013).
Segundo técnicos da estação do IPA, não foi utilizado fogo, nenhum tipo de fertilizante e nem
esterco de curral durante o período do cultivo (SANTOS et al., 2013). Depois de seis meses do
plantio da palma, o trecho de 3 ha foi abandonado e vem se regenerando naturalmente. Este
fragmento será denominado de floresta jovem.
Amostragens do banco de sementes
Tanto para o fragmento de floresta madura como para o de floresta jovem, existe um trecho
de 1 ha, onde vêm sendo realizados estudos sobre o componente lenhoso e herbáceo da vegetação e
sobre chuva de sementes (ARAÚJO et al., 2005a). Neste trecho de 1 ha das florestas jovem e
madura, foram alocadas aleatoriamente, através de sorteio, 105 parcelas de 1 x 1 m para o estudo da
vegetação herbácea (ARAÚJO et al., 2005a, J. SANTOS et al., 2013, REIS et al., 2006) totalizando
210 parcelas. No entorno destas parcelas de 1 x 1 m (nas duas florestas), foram coletadas 105
amostras de solo, no final da estação chuvosa e seca do ano de 2017. O solo foi coletado em
parcelas confeccionadas com chapa galvanizada de 20 x 20 cm, a 5 cm de profundidade, incluindo a
camada de serrapilheira e seguindo a metodologia adotada na maioria dos estudos sobre o banco de
sementes do solo (NE’EMAN; IZHAKI, 2009, QUEVEDO-ROBLEDO et al., 2009, SANTOS et
al., 2016).
Todas as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e etiquetadas por parcela e por
floresta e, em casa de vegetação, cada amostra será colocada em bandeja de isopor (20 x 38 x 5 cm)
e irrigada diariamente, sem adição de solução nutritiva e/ou hormonal por um período de seis
meses. Foi utilizado um período de seis meses, por que, em média, este é o tempo de duração de
cada estação climática na área de coleta possibilitando, assim, a comparação dos dois processos
estudados (banco de sementes e vegetação acima do solo) e do efeito da sazonalidade entre as
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coletas das florestas jovem e madura. As bandejas foram organizadas em duas fileiras, sendo
colocada uma bandeja controle entre as mesmas, contendo solo esterilizado em autoclave, visando
detectar possíveis contaminações causadas por sementes dispersas pelo vento.
A determinação da densidade de sementes no banco do solo foi realizada pelo método de
emergência de plântulas (não considerando a densidade de sementes dormentes da amostra),
seguindo metodologia adotada por Cabin e Marshal, (2000), Araújo et al., (2014) e Santos et al.,
(2016), sendo a mesma expressa por metro quadrado para possibilitar comparações com outros
estudos (BASKIN; BASKIN, 1989; CABALLERO et al., 2003, SILVA et al., 2013, SANTOS et
al., 2013, 2016).
Diariamente, as plântulas emergentes de cada amostra do solo foram contadas e etiquetadas,
anotando-se a data de germinação, o número da parcela e a floresta onde a amostra foi coletada.
Espécies selecionadas para o estudo de dinâmica (densidade) na vegetação acima do solo
As populações selecionadas para este estudo foram as herbáceas: Panicum trichoides SW.
(Poaceae) e Vigna peduncularis (Kunth.) Fawc & Rendle (Fabaceae) ambas ervas terófitas. Estas
terófitas foram escolhidas pelos seguintes critérios: 1) presentes no banco de sementes e na
vegetação acima do solo; 2) com populações abundantes; 3) com ocorrência nas duas estações
climáticas; 4) que fazem parte da flora das florestas jovem e madura. Análises comparativas entre a
densidade do banco de sementes destas populações e o número de indivíduos presentes na
vegetação acima do solo são importantes para auxiliar na definição sobre possíveis estratégias de
armazenamento de sementes no solo de ambientes secos perturbados por algum tipo de perturbação
antrópica.
Amostragens das densidades populacionais (dinâmica) das espécies selecionadas
No interior das parcelas de 1 x 1 m, tanto da área madura como da área jovem todos os
indivíduos das espécies selecionadas foram contados e marcados. A marcação foi feita com
etiquetas de plástico, ligadas aos indivíduos com arame plastificado (J. SANTOS et al., 2013,
ANDRADE et al., 2015, SILVA et al., 2015). Foi considerado como um indivíduo toda a planta que
ao nível do solo não se apresenta conexão com outra (J. SANTOS et al., 2013, ANDRADE et al.,
2015, SILVA et al., 2015). Para avaliar o efeito da variação espacial (floresta jovem e madura) e
temporal (estação climática) assim como, possibilitar comparação com os dados de banco de
sementes do solo, mensalmente as parcelas foram monitoradas para quantificar a densidade de
indivíduos de cada espécie (J. SANTOS et al., 2013; ANDRADE et al., 2015; SILVA et al., 2015).
Com os dados coletados, foram construídas matrizes no programa EXCEL com informações da
quantificação do número de indivíduos de cada espécie herbácea selecionada.
Análises dos dados
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A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk (k amostras). Os dados
não apresentarem uma distribuição normal, sendo assim, foi realizado o teste de comparação de
média, não paramétrico, de Mann Whitney. As análises foram realizadas pelos programas Bioestat
5.0.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Panicum trichoides SW.
No banco de sementes do solo de Panicum trichoides, emergiram 142 plântulas/m2, sendo
46 plântulas/m2 na floresta jovem e 96 plântulas/m2 na floresta madura. A análise isolada das
estações climáticas demonstrou que emergiram um total de 28 plântulas/m2 na estação chuvosa e 34
plântulas/m2 na estação seca.
Na vegetação acima do solo, emergiram 65 plântulas/m2, sendo 13 plântulas/m2 na floresta
jovem e 52 plântulas/m2 na floresta madura. A análise isolada das estações climáticas demonstrou
que emergiram um total de 12 plântulas/m2 na estação chuvosa, e 25 plântulas/m2 na estação seca.
A análise Mann-Whitney mostrou que apenas na floresta madura (U= 4150; p< 0,001) o
número de plântulas foi significativamente maior no banco de sementes do solo. Não houve
diferença significativa entre as estações climáticas.
Vigna peduncularis (Kunth.) Fawc & Rendle
No banco de sementes do solo de Vigna peduncularis, emergiram 15 plântulas/m2, sendo 8
plântulas/m2 na floresta jovem e 7 plântulas/m2 na floresta madura. A análise isolada das estações
climáticas demonstrou que emergiram um total de 5 plântulas/m2 na estação chuvosa e 5
plântulas/m2 na estação seca.
Na vegetação acima do solo, emergiram 11 plântulas/m2, sendo uma plântula/m2 na floresta
jovem e 10 plântulas/m2 na floresta madura. A análise isolada das estações climáticas demonstrou
que emergiram um total de 3 plântulas/m2 na estação chuvosa e 6 plântulas/m2 na estação seca.
A análise de Mann-Whitney demonstrou que apenas na floresta madura (U=3892,5;
p<0,0001) houve diferença significativa no número de plântulas sendo maior na vegetação acima do
solo em comparação com o banco de sementes do solo. Em relação a variação sazonal foi possível
observar, que na estação chuvosa o número de plântulas foi significativamente maior no banco de
sementes do solo (U=4519; p=0,01). Já na estação seca, o número de plântulas foi
significativamente maior na vegetação acima do solo (U=4113; p<0,0007).
Analisando a relação entre o banco de sementes do solo e a dinâmica populacional de
determinadas espécies, alguns trabalhos apontam que o quantitativo de sementes germinadas é
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maior na vegetação do que no banco de sementes (ARRIETA; SUAREZ, 2005, CLEMENTE et al.,
2007, DU et al., 2007, XIAO et al., 2009, MEGILL et al., 2011, NANO et al., 2013). O que foi
observado neste estudo para a espécie Vigna Peduncularis na floresta madura e na estação seca.
Estes trabalhos relatam que isso ocorre porque a variação entre anos determina a fração de
plântulas que emerge na vegetação (ARRIETA; SUAREZ, 2005); a curta longevidade de
determinadas sementes e a falta de dormência limita o armazenamento de sementes no banco do
solo formando banco de sementes transitório com sementes germinando dentro de um ano (DU et
al., 2007, NANO et al., 2013) e que a área de estudo pode estar severamente fragmentada devido à
expansão urbana que tem diminuído as populações de determinadas espécies sem a possibilidade de
formar um banco de sementes persistente (CLEMENTE et al., 2007, MEGILL et al., 2011).
Vale ressaltar, que a literatura específica sobre o tema desenvolve o estudo em séries
temporais longas. Assim, a tendência de que em ambientes secos o quantitativo de sementes de
determinadas espécies é maior na vegetação em comparação com o seu banco de sementes, não
pode ser observada como um padrão. Por exemplo, alguns trabalhos vêm demonstrando o contrário,
ou seja, o número de sementes é maior no banco do solo em comparação com a emergência de
plântulas na vegetação local (ADAMS et al., 2005, ARROYO et al., 2006, OOI et al., 2007,
MAKARIAN et al., 2007, FLORENTINE et al., 2009, HAMIN et al., 2013). Fato constatado para
Panicum trichoides na floresta madura e para Vigna peduncularis na estação chuvosa.
Segundo os autores, estes resultados podem ser justificados porque a sobrevivência das
sementes no banco do solo auxilia na formação de um banco de sementes persistente por longos
anos (ADAMS et al., 2005; MAKARIAN et al., 2007; OOI et al., 2007).
No entanto, não podemos inferir que as espécies estudadas possuem um banco de sementes
persistente. Desta forma, se faz necessário estudos que avaliem séries temporais mais longas para
que possamos afirmar qual a real contribuição destas espécies na comunidade vegetal e
principalmente se o banco de sementes das mesmas pode contribuir na regeneração natural de áreas
de floresta de Caatinga.
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RESUMO
A Estação Ecológica Aiuaba é uma Unidade de Conservação (UC´s) localizada no Estado do Ceará,
Nordeste brasileiro. A ESEC ocupa uma área de 11.525,3ha, na região de Inhamuns, área sudoeste
do Estado. Entretanto, apesar de ser um grande refúgio para diversidade biológica da Caatinga,
favorece a proteção dos corpos hídricos e conservação do solo a erosão, não possui área de
amortecimento, tão pouco dispõe de corredores ecológicos, além de que, o entorno da reserva está
ocupada por áreas de uso direto de atividades agropastoris, como pastagens e agricultura. Contudo,
as fitofisionomias arbóreas, arbustivas e de espécimes endêmicas da Caatinga, proporcionam a área
o nome da Unidade de Conservação mais árborea da Caatinga. Esta pesquisa visa conhecer e
apresentar a diversidade florística de Estação Ecológica Aiuaba, caracterizada como a mais arbórea
do bioma Caatinga. Os procedimentos metodológicos foram levantamento teórico, visita a campo,
para reconhecimento da área, e observada a vegetação, identificando as espécies que compunham a
florado local. A partir do mapeamento realizado pela equipe, foi constado as fitofisionomiasA
vegetação pode ser classificada como Floresta Seca de porte baixo, dos quais apresentam
fitofisionomia arbórea, arbustiva, subarbustiva e herbáceas temporárias. A pesquisa postulou, que a
riqueza florística da área compreende uma diversidade, que está associada a 14 Famílias, com
respectivas 24 espécies. Em decorrência do período de visita a área ter ocorrido em época
extremamente seca, outubro de 2015, a fitofisionomia de porte arbóreo não apresentava floração,
contudo, a diversidade arbórea-arbustiva e de herbáceas anuais foram registradas.
Palavras-chave: Unidade de Conservação; Fitofisionomia; Endêmicas; Diversidade Florística.
ABSTRACT
The Aiuaba Ecological Station is a Conservation Unit (UC's) located in the State of Ceará,
Northeast Brazil. ESEC occupies an area of 11,525.3ha in the region of Inhamuns, southwest of the
state. However, although it is a great refuge for the Caatinga's biological diversity, it favors the
protection of water bodies and soil erosion conservation, it does not have a buffer zone, it does not
have ecological corridors, besides, the surroundings of the reserve are occupied by areas of direct
use of agropastoral activities, such as pastures and agriculture. However, the arboreal, shrub and
endemic specimens of the Caatinga provide the area with the name of the Conservation Unit plus
Caatinga arboreal. This research aims to know and present the floristic diversity of Aiuaba
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Ecological Station, characterized as the most arboreous of the Caatinga biome. The methodological
procedures were theoretical survey, field visit, to recognize the area, and observed the vegetation,
identifying the species that made up the local flowering. From the mapping carried out by the team,
the vegetation was recorded. The vegetation can be classified as Dry Forest of low size, of which
they present arboreal, shrub, sub - shrub and herbaceous vegetation. The research postulated that the
floristic richness of the area comprises a diversity that is associated to 14 Families, with respective
24 species. Because of the visitation period the area occurred in extremely dry season, October
2015, the tree-size vegetation did not show flowering, however, tree-shrub diversity and annual
herbaceous plants were recorded.
Keywords: Conservation Unit; Phytophysiognomy; Endemic; Flower Diversity.

INTRODUÇÃO
A Estação Ecológica Aiuaba ou ESEC Aiuaba é uma Unidade de Conservação (UC)
localizada no Estado do Ceará, Nordeste brasileiro. A ESEC ocupa uma área de 11.525,3ha, na
região de Inhamuns, no sudoeste do Estado. Localizada no município de Aiuaba, entre as
coordenadas 6° 36’ 01’ a 6° 44’ 35” S e 40° 19’ 19” W a Estação Ecológica está sobre
administração do Instituto Chico Mendes para a biodiversidade (ICMBio), do qual se objetiva a
proteção integral do bioma Caatinga, destinada para o uso indireto dos seus recursos biológicos,
sendo o uso para fins acadêmico, para a (re) educação ambiental e práticas do ecoturismo
(VELLOSO, et al, 2002; LEMOS, 2006; ÁVILA & MEDEIROS, 2014; LEUZINGER, et al, 2014;
OLIVEIRA & CRUZ, 2015).
A ESEC Aiuaba foi condicionada ao domínio público para conservação ambiental pelo
Decreto Lei n° 81.218, em 06 de janeiro de 1978, entretanto só foi criada oficialmente em 06 de
fevereiro de 2001, por um Decreto s/n. Torna-se assim consequência direta no Brasil, da
consciência a preservação da diversidade biológica, por meio de áreas de proteção integral e/ou de
uso sustentável, estando assim em conformidade com o Decreto N° 84.014/1979, com o artigo 225,
da Constituição Federal de 1988 e com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC2000) (LEMOS, 2006; ÁVILA & MEDEIROS, 2014; OLIVEIRA & CRUZ, 2015).
Entretanto, apesar de ser um grande refúgio para diversidade biológica da Caatinga,
favorecendo a proteção dos corpos hídricos e conservação do solo a erosão, a ESEC de Aiuaba, não
possui área de amortecimento, tão pouco dispõe de corredores ecológicos, além de que, o entorno
da reserva está ocupada por áreas de uso direto de atividades agropastoris, como pastagens e
agricultura. No entanto, as fitofisionomias arbóreas, arbustivas e de espécimes endêmicas da
Caatinga, proporcionam a área o nome da Unidade de Conservação mais árborea da Caatinga, que
apesar de alguns poucos núcleos de perda e erosão do solo, a ESEC de Aiuaba se encontram em
bom estado de conservação (ÁVILA & MEDEIROS, 2014;).
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Desse modo a criação da ESEC teve o intuito de preservar os remanescentes de Florestas
Secas, do bioma Caatinga, a conservação do solo e a preservação da fauna, freando os vetores que
impactavam o ambiente na área. No entanto, vale ressaltar que esta deve ser atendida com uma
infraestrutura mais adequada para facilitar a vigilância dos agentes ambientais, como ser margeada
por cercas para conter as pressões antrópicas e de animais exóticos que, eventualmente, vem
contribuindo para a pressão ambiental (LEMOS, 2006; LEUZINGER, et al, 2014).
ANÁLISE GEOAMBIENTAL
A Estação Ecológica faz parte da ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional.
Claramente, a situação geotectônica da Unidade de Conservação, assenta-se sobre a influência dos
eventos geotectônicos, produzidos durante os efeitos dos sistemas tectônicos Cariris Velhos e
Brasiliano, no Proterozóico Superior ao Ordoviciano Inicial, para o estabelecimento da Província da
Borborema. Este domínio geológico compreende uma área de mais 400 mil km², situada no
Nordeste da Plataforma Sul-americana, do que abrange parte dos Estados da Bahia e do Piauí, além
da porção do Nordeste Oriental brasileiro (SANTOS & NEVES, 1984; RADAMBRASIL, 1998;
VELLOSO, et al, 2002 LEMOS, 2006).
Os limites tectogênicos da província estão delineados na borda sul, ao fazer limite com o
Cráton São Francisco, ao contrário dos demais limites do domínio Borborema. Sobre ela,
esparsamente, se encontram uma cobertura sedimentar, formada pelas bacias sedimentares
intracratônicas interioranas, construindo ambientes de deposições clásticas, derrames magmáticos e
incursões marinhas do Siluriano Inicial, até o Cretáceo. Desenvolvidas pelo ambiente instável, dos
alívios de pressão, soerguimento crustal e pelos sistemas de subsidência ocorridos na província,
muito embora, na área exista indícios de Morros Residuais e de áreas inundáveis que evidenciam a
presença de uma estrutura sedimentar Cenozóica e Mesozóica (SANTOS & NEVES, 1984,
RADAMBRASIL, 1998, LEMOS, 2006; LEMOS & ZAPPI, 2012).
O Estado do Ceará, no qual se localiza a ESEC de Aiuaba, se encontra sobre a influência
geoestrutural da Província Borborema, zona geológica que ocupa 70% do Estado, com formação no
Período Paleoprotorozóico e Neoproterozóico. Desde então, os eventos cíclicos de aplainamento e
de dissecação da província, produziu uma compartimentação depressiva do relevo regional, na qual,
se destaca a Depressão Sertaneja Setentrional, e o pediplano sertanejo (Figura 1 A e B) (SANTOS
& NEVES, 1984; JATOBÁ & LINS, 2007; LEMOS & ZAPPI, 2012; MORO, et al, 2015).
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Figuras 1 A e B: Feições do relevo da Depressão Sertaneja Setentrional, e o pediplano sertanejo,
localizadas no ESEC de Aiuaba. Fontes: Moura e Freire, 2015.

Do qual, se formaram relevos de erosão, os maciços residuais ou os inselbergues, onde se
coalesceu morfoesculturas desenvolvidas por pedimentação no pediplano nordestino. Esse
compartimento regional apresenta topografia com cotas altimétricas suavemente ondulada, com
altitude que variam de 200 a 400 metros (Figura 2 A e B). Muito embora, a sua inclinação seja
anula se comparada com o relevo adjacente. No entanto, A ESEC de Aiuaba apresenta um relevo
suavemente ondulado, com um aspecto de blocos rochosos escalonados ascendentes, em forma de
“horst”, com sentido longitudinal (SANTOS & NEVES, 1984; VELLOSO, et al, 2002; JATOBÁ &
LINS, 2007; LEMOS & ZAPPI, 2012; MORO, et al, 2015).

Figuras 2 A e B: Feições do relevo da Depressão Sertaneja Setentrional, com compartimentação
regional, no qual apresenta topografia com cotas altimétricas suavemente ondulada, com altitude
que variam de 200 a 400 metros, localizadas no ESEC de Aiuaba. Fontes: Moura e Freire, 2015.

O clima do ESEC de Aiuaba acompanha a sazonalidade climática regional, tendo influência
de um clima BShw’ (quente e semiárido), classificação de Köopen, que apresenta o período
chuvoso, que se estende de outubro a abril (verão-outono) e o período seco de maio a setembro
(inverno-primavera). A região é muito influenciada pela Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT). No entanto, se considerarmos que a Esec está sobre uma unidade influenciada pela
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compartimentação da Depressão sertaneja setentrional semiárida, as precipitações são esparsas e
esporádicas com médias inferiores a 600 mm. A média da temperatura anual é de 26°C (LEMOS,
2006; JATOBÁ & LINS, 2007; LEMOS & ZAPPI, 2012).
Os solos acompanham o mosaico pedológico da compartimentação da Depressão Sertaneja
Setentrional, do qual englobam solos rasos e pedregosos, de origem autóctone, estes se caracterizam
por serem solos poucos evoluídos, horizonte B insipiente ou não evoluído, com presença de
material mineral grosseiro, pouco intemperizado da rocha fonte, na qual compõe parcela
significativa do volume do solo. Os tipos de solos mais encontrados são os Neossolos litólico
(Figura 3 A), Neossolos litólicos eutróficos, Neossolos flúvicos (Figura 3 B), Neossolos regolíticos
(Figura 3 C), Neossolos quartzarênicos, Luvissolos(Figura 3 D). No entanto, há a presença de solos
bem desenvolvidos em ambiente de relevo plano e levemente ondulado dos platôs das elevações da
Esec, apresentando os Latossolos e Argissolos vermelho-amarelados, dependendo das condições de
saturação das bases (VELLOSO, et al, 2002; LEMOS, 2006; EMBRAPA, 2006; JACOMINE,
2009).

Figuras 3: Feições do mosaico pedológico da compartimentação da Depressão Sertaneja Setentrional, A:
Neossolos litólico, Neossolos litólicos eutróficos, B: Neossolos flúvicos, C: Neossolos regolíticos, D:
Luvissolos, localizadas no ESEC de Aiuaba. Fontes: Moura e Freire, 2015.

Os recursos hídricos da Esec de Aiuaba estão sujeitos a sazonalidade climática do semiárido
nordestino, acompanham o espectro da baixa e esparsa precipitação anual, com altos índices de
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evaporação. Estabelece, portanto, que o corolário da qualidade das águas subterrâneas e superficiais
tem intrínseca responsabilidade dos aspectos geológico e climático, se tratando que na unidade de
conservação, tem o domínio de rochas cristalinas e dos agentes atmosféricos severos nordestinos. A
Esec de Aiuaba é drenada pelos riachos da Gameleira e o Boqueirão (Figura 4 A e B), com águas
salobras, regime intermitente, escoamento endorreíco, com tipo de drenagem dendrítica (PEREIRA,
et al, 2006).

Figuras 4 A e B: Feições da drenada dos riachos da Gameleira e o Boqueirão com águas salobras, regime
intermitente, escoamento endorreíco, com tipo de drenagem dendrítica, localizadas no ESEC de Aiuaba.
Fontes: Moura e Freire, 2015.

ANÁLISE DA VEGETAÇÃO E FITOFISIONOIMIAS NA ESEC DE AIUABA – CE
Os elementos ecológicos que são responsáveis pela distribuição e pelo comportamento dos
organismos vegetais de Florestas Secas, denunciam os comportamentos fenológicos e fenotípicos
das espécimes da Caatinga. Para o estudo da Caatinga é indispensável considerarmos o substrato do
complexo Granitóide, dos fatores atmosféricos e geomorfológicos, fatores estes, que configuram a
adaptação ecológicas, que implicam no comportamento e funcionamento ecofisiológicos das plantas
da Caatinga (SAMPAIO & RODAL, 2000; VELLOSO, et al, 2002; LEMOS, 2006; FERNANDES,
2007; RODAL, et al, 2008; LIMA, et al, 2012).
A estacionalidade é uma característica ecofisiológica marcante da vegetação da Caatinga,
condição fisiológica e morfológica que expressa à adaptação ao déficit hídrico, a qual integra uma
região condicionada pelos efeitos da continentalidade, da diminuição dos gradientes de
precipitação, para o interior da região devido aos fatores topográficos (LEMOS, 2006;
FERNANDES, 2007; RODAL, et al, 2008; LIMA, et al, 2012, LEMOS & ZAPPI, 2012).
Além mais, a heterogeneidade da vegetação do Domínio ou da Província das Caatingas é
causada pelas diferenças do embasamento geológico regional e local, a província se localiza sobre o
Nordeste da Plataforma Continental Sul-americana Atlântica que apresenta um complexo
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geoestrutural do Paleoproterozoico e Neoproterozoico, do Complexo Granitoide do Embasamento
Cristalino, bem como áreas sedimentares mesozoicas e cenozoicas, do qual compreende as Bacias
intracratônicas interioranas do Nordeste brasileiro (LEMOS, 2006; RODAL, et al, 2008; LIMA, et
al, 2012; LEMOS & ZAPPI, 2012).
Singulariza ainda mais o bioma Caatinga, as características fenológicos da flora,
caracterizada pela latência nos baixos índices de precipitação do inverno austral, com a perda das
folhas pelas espécies, ser garranchenta e espinhosa, sua fitofisionomia arbórea (Figura 5A),
arbustiva (Figura 5B) e subarbustiva deciduais (Figura 5C), herbáceas ruderais (Figura 5D),
(SAMPAIO & RODAL, 2000; AB’SABER, 2003; FERNANDES, 2007; RODAL, et al, 2008;
LIMA, et al 2012; LEMOS & ZAPPI, 2012).

Figuras 5: Feições do bioma Caatinga, com as características das fitofisionomias, influenciadas pelos
caracteres edafoclimáticos: A: Arbórea, B: Arbustiva, C: Subarbustiva deciduais e E: Herbáceas ruderais
(Figura 5D), localizadas no ESEC de Aiuaba. Fontes: Moura e Freire, 2015.

A Estação Ecológica de Aiuaba compreende uma área com vegetação sensu stricto do bioma
Caatinga (Figura 6 A e B), da qual compreende uma área com compartimentação depressional, com
o domínio de terras baixas, entre os domínios geomorfológicos dos planaltos e relevos residuais do
Nordeste brasileiro, no qual é considerada como Depressão Sertaneja Setentrional. Portanto, as
espécies encontrada na Unidade de Conservação são da Caatinga do cristalino, com ecofisiologia
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decídua e espinhosa, representando uma adaptação a estacionalidade climática e condições edáficas
severas, para a maior parte do ano (VELLOSO, et al, 2002, RODAL, et al, 2008, LIMA, et al, 2012;
LEMOS & ZAPPI, 2012; MORO, et al, 2015).

Figuras 6 A e B: Feições da vegetação sensu stricto do bioma Caatinga, localizadas no ESEC de Aiuaba.
Fontes: Moura e Freire, 2015.

A vegetação pode ser classificada como Floresta Seca de porte baixo, dos quais apresentam
fitofisionomia arbórea, arbustiva, subarbustiva e herbáceas temporárias. A pesquisa postulou que a
riqueza florística da área compreende uma diversidade rica associada as famílias de Acanthaceae Ruellia asperula (Mart. & Nees) Lindau (Figura 7A), Alismathaceae - Echinodorus grandiflorus
(Cham. & Schltdl.) Micheli. (Figura 7B), Anarcardiaceae - Myracrodruon urundeuva Allemão
(Figura 7C), Spondias tuberosa Arruda (Figura 7D), Schinopsis brasiliensis Engl (Figura 7E),
Asteraceae – Egletes viscosa (L.) Less. (Figura 7F), Tridax procumbens L. (Figura 7G),
Boraginaceae - Heliotropium elongatum Willd. (Figura 7H), Bromeliaceae - Encholirium spectabile
Mart. ex Schult. & Schult.f (Figura 7I), Cactaceae - Cereus jamacaru DC (Figura 7J), Opuntia
inamoena K.Schum (Figura 7L), Euphorbiaceae - Croton heliotropiifolius Kunth (Figura 7M),
Croton sonderianus Müll. Arg. (Figura 7N), Jatropha mollissima (Pohl) Baill (Figura 7O),
Fabaceae – Chamaecrista belemii (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby (Figura 7P),
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth (Figura 7Q), Indigofera suffruticosa Mill (Figura 7R),
Poincianella gardneriana (Benth.) L.P.Queiroz (Figura 7S), Senna uniflora (Mill.) H.S. Irwin &
Barneby (Figura 7T), Lamiaceae – Hypenia salzmannii (Benth.) Harley (Figura 7U), Polygalaceae –
Polygala sp. (Figura 7W), Pontederiaceae - Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms (Figura 7X),
Plantaginaceae - Angelonia biflora Benth. (Figura 7Y), Sapindaceae - Serjania glabrata Benth.
(Figura 7Z).
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Figuras 7: Feições da flora da vegetação sensu stricto do bioma Caatinga, A: Acanthaceae - Ruellia asperula
(Mart. & Nees) Lindau, B: Alismathaceae - Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli., C:
Anarcardiaceae - Myracrodruon urundeuva Allemão, D: Spondias tuberosa Arruda, E: Schinopsis
brasiliensis Engl, F: Asteraceae – Egletes viscosa (L.) Less., G: Tridax procumbens L., H: Boraginaceae Heliotropium elongatum Willd., I: Bromeliaceae - Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & Schult.f, J:
Cactaceae - Cereus jamacaru DC, L: Opuntia inamoena K.Schum, M: Euphorbiaceae - Croton
heliotropiifolius Kunth, N: Croton sonderianus Müll. Arg., O: Jatropha mollissima (Pohl) Baill, P: Fabaceae
– Chamaecrista belemii (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby, Q: Canavalia brasiliensis Mart. ex
Benth, R: Indigofera suffruticosa Mill, S: Poincianella gardneriana (Benth.) L.P.Queiroz, T: Senna uniflora
(Mill.) H.S. Irwin & Barneby, U: Lamiaceae – Hypenia salzmannii (Benth.) Harley, W: Polygalaceae –
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Polygala sp., X: Pontederiaceae - Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms, Y: Plantaginaceae - Angelonia
biflora Benth., Z:Sapindaceae - Serjania glabrata Benth., localizadas no ESEC de Aiuaba. Fontes: Moura e
Freire, 2015.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido ESEC de Aiuaba estar distante de grandes centros urbanos, a área encontra-se
isolada, mantendo um excelente estado de conservação, mesmo que no seu entorno haja
modificações geradas pela agricultura familiar e pecuária extensiva, tem-se ainda uma relação de
cumplicidade entre a comunidade de entorno e a gestão, proporcionando uma área sem conflitos
ambientais. Pode-se observar que gestão da área também encontram-se esquecida pelo
gerenciamento do ICMbio, e pelas instituições parceiras, como universidades Federais e Estaduais,
já que na mesma encontram-se protegidos remanescentes da vegetação nativa de Caatinga, que
abrange Depressão Sertaneja Setentrional, e que permite as espécies vegetais uma adaptações
fisiológicas e anatômicas aos condicionantes abióticos, e aos impactos potenciais, gerados sobre os
recursos naturais no semiárido. O uso madeireiro acarreta um desmatamento predatório da
vegetação dificultando o processo de regeneração, da flora no entorno da ESEC, mesmo o modelo
de ocupação populacional sendo de comunidades de agricultura familiar tem-se ai uma ameaça ao
seu bom estado de conservação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AB’SABER. A, N. Os domínios de natureza do Brasil: potencialidades paisagísticas. Editora Ateliê
Editoral, São Paulo. 2003.
ÁVILA. G, G; MEDEIROS. P, A, A. Susceptibilidade à erosão e vulnerabilidade da Caatinga aos
processos erosivos na Esec de Aiuaba – CE. In.: Conex. Ci. e Tecnol. Fortaleza/CE, v. 8, n. 2, p.
48 - 56, jul. 2014.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA. Centro nacional de pesquisas de solos.
Sistema brasileiro de classificação de solos. Brasília. 2006.
FERNANDES. A. Fitogeografia Brasileira. 3. Ed. Editora da Universidade Federal do Ceará,
Fortaleza – CE. 2007.
JACOMINE. P, K, T. A nova classificação brasileira de solos. In.: Anais da Academia
Pernambucana de Ciência Agronômica, Recife, vols. 5 e 6, p.161-179, 2008-2009.
JATOBÁ. L: LINS. R, C. Introdução à Geomorfologia. 5 ed. Editora Bagaço, Recife – PE. 2008.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 252

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
LEMOS. J, R. Florística, Esturtura e Mapeamento da Vegetação da Caatinga da Estação
Ecológica de Aiuaba, Ceará. Tese de Doutorado. Instituto de Biociências. USP, São Paulo – SP.
2006.
LEMOS. J, R; ZAPPI. D, C. Distribuição geográfica mundial de plantas lenhosas da Estação
Ecológica de Aiuaba, Ceará, Brasil. In.: R. bras. Bioci., Porto Alegre, v. 10, n. 4, p. 446-456,
out./dez. 2012.
LEUZINGER. M, D. et al. Ceará. In.: LEUZINGER. M, D. et al (orgs). Estações Ecológicas e
Reservas Biológicas: pesquisa e preservação. UniCEUB, Brasília – DF. 2014.
LIMA. B, G. et al. Caracterização florística de duas áreas de Caatinga na região Centro-Sul do
Ceará, Brasil. In.: Biosci. J., Uberlândia, v. 28, n. 2, p. 277-296, Mar./Apr. 2012.
MORO. M, F. et al. Vegetação, unidades fitoecológicas e diversidade paisagística do estado do
Ceará. In.: Rodriguésia, 66(3): 717-743. 2015.
OLIVEIRA. L, S; CRUZ. M, L, B. Vetores de Pressão sobre a Unidade de Conservação de
Proteção Integral: A Estação Ecológica de Aiuaba, Ceará, Brasil. In.: Revista Brasileira de
Geografia Física, vol.07, n.06 1126-1132. 2014.
PEREIRA. L. et al. A salinidade das águas superficiais e subterrâneas na bacia da Gameleira,
município de Aiuaba/CE. In.: Águas Subterrâneas, v.20, n.2, p.9-18, 2006.
Programa de Levantamento Geológico Básico do Brasil. Iguatu Folha SB. 24 – Y - B, Estado do
Ceará.Brasília, Brasil. 1998.
RODAL. M, J, N. et al. Levantamento quantitativo das plantas lenhosas em trechos de vegetação de
Caatinga em Pernambuco. In.: Caatinga (Mossoró,Brasil), v.21, n.3, p.192-205, julho/setembro
2008.
SAMPAIO. E; RODAL. M, J. Fitofisionomias da Caatinga. In.: Documento para discussão no GT
Botânica. Petrolina, 2000.
VELLOSO, A. L. et al (EDS). Ecorregiões, propostas para o bioma Caatinga. Associação Plantas
do Nordeste, Instituto de Conservação Ambiental, The Nature Conservancy do Brasil, Recife,
2002.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 253

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
O ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA NORMALIZADA – NDVI NO
ESTUDO DA COBERTURA VEGETAL E DO USO DA TERRA NA SUB-BACIA DO
RIACHO MANIMBU, PARAÍBA, BRASIL

Elaine Belarmino da SILVA
Bolsista PIBIC (CNPq), graduanda do Curso de Ecologia da UFPB
elainebelarmino50@gmail.com
Maria Mônica de França AQUINO
Bolsista PIBIC (CNPq), graduanda do Curso de Ecologia da UFPB
monicaaquino.eco@gmail.com
Tiago Souza CLEMENTE
Graduando do Curso de Ecologia da UFPB
tiagoclemente288@gmail.com
Nadjacleia Vilar ALMEIDA
Doutora em Geografia (DEMA/CCAE/UFPB)
nadjageo@gmail.com

RESUMO
O uso desordenado do solo causa inúmeros impactos sobre a fauna e a flora com várias
consequências na preservação dos recursos naturais. O sensoriamento remoto é fundamental no
mapeamento das perturbações ao longo dos anos. Diante disso o objetivo é analisar a distribuição
espaço-temporal da cobertura vegetal e das formas de uso da terra na sub-bacia hidrográfica do
Riacho Manimbu que integra e drena água para o interior da APA da Barra do Rio Mamanguape, a
partir do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada–NDVI. Foi realizado o préprocessamento da imagem de satélite Landsat 8. Calibração radiométricado Landsat 8. Por fim, foi
feito o cálculo do NDVI que apresenta valores em uma escala que variam de -1 a 1. Em 2016 o
NDVI alcança seu vigor vegetativo com 0,809 em área de mata com oscilação nas frequências dos
pixels. Houve aumento nas classes de cultivo agrícola e monocultura canavieira. Ocorreu uma
semelhança nos valores de NDVI nas classes de mangue e mata, pela presença de água. A
ampliação das áreas de cana-de-açúcar e de agricultura na sub-bacia ocasionou a supressão das
matas ciliares, aumentando os riscos de erosão e a migração da nascente principal, afetando a
quantidade de água doce que chega ao estuário, alterando o equilíbrio de manguezal. Sendo assim, a
presente pesquisa pode dar suporte ao planejamento e a gestão da Sub-Bacia do riacho Manimbu e a
introdução da nascente nos limites da APA.
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Bacia hidrográfica,Unidade de Conservação.
ABSTRACT
The disorderly use of the soil causes numerous impacts on the fauna and the flora with diverse
consequences in the preservation of the natural resources. Remote sensing is fundamental in the
mapping of disturbances over the years. Therefore, the objective is to analyze the spatial-temporal
distribution of the vegetation cover and the forms of land use in the sub-basin of Manimbu Creek
that integrates and drains water into the APA of Barra do Rio Mamanguape, from the Index of
Vegetation by Normalized Difference-NDVI. The Landsat 8. Radiometric calibration Landsat 8 was
preprocessed. Finally, the NDVI was calculated, which presents values on a scale varying from -1
to 1. In 2016 the NDVI achieved its vegetative vigor with 0.809 in area with oscillation in the
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frequencies of the pixels. There was increase in the classes of agricultural cultivation and
monoculture sugarcane. There was a similarity in NDVI values in the mangrove and forest classes
due to the presence of water. The expansion of sugarcane and agriculture areas in the sub-basin led
to the suppression of riparian forests, increasing the risks of erosion and migration of the main
source, affecting the amount of fresh water that reaches the estuary, altering the equilibrium of
mangrove. Thus, the present research can support the planning and management of the Manimbu
Sub-Basin and the introduction of the source at the boundaries of the APA.
Keywords: Remote Sensing, River basin, Conservation Unit.

INTRODUÇÃO
O uso desordenado do solo vem causando várias consequências na preservação dos recursos
naturais, provocando inúmeros impactos sobrea fauna e a flora supressão desordenada da vegetação
nativa provoca impactos, como assoreamento dos rios, infertilidade do solo, perda de
biodiversidade e desestruturando os ecossistemas naturais.
De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, conhecida como a “Lei das águas”, no Art. 1º afirma que a bacia hidrográfica é a
unidade territorial para a implantação da política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação no
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A BH é definida como um área drenada
por um rio principal e seus afluentes, delimitada por um divisor de água (BARRELLA, 2001).A BH
é de suma importância, seja para estudos ambientais integrados, para o planejamento ambiental, ou
para o gerenciamento ambiental, pois é a partir da BH que sabemos a situação de uma área, as
mudanças causadas no uso da terra e tudo que está dentro de suas fronteiras. Segundo Teodoro
(2007, p.138) “As sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do curso d’água principal”.
O uso das técnicas de sensoriamento remoto é fundamental para entender a dinâmica do uso
e cobertura da terra, permitindo analisar as modificações na paisagem ao longo dos anos.
Sensoriamento remoto é a captura de informações com base em observações e determinações de um
objeto sem está em contato com ele, ao qual, acontece por meio do campo eletromagnético, acústico
e potencial (ELACHI, 1987). O sensoriamento remoto ajuda a observar o planeta usando sensores
que não enxergam somente a luz do visível, mas também outras radiações, como o infravermelho e
as micro-ondas (FLORENZANO, 2002). Além disso, esses sensores podem ser utilizados para
distinguir objetos da superfície terrestre como vegetação, água e solo.
Mediante as variações do comportamento espectral dos alvos e do conhecimento dos fatores
que interferem neste comportamento é possível identificar e distinguir os objetos da superfície
terrestre nas imagens de sensores remotos para melhor entender e extrair as informações por meio
do sensoriamento remoto (NOVO, 2010, p. 241).
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O monitoramento da evolução espacial e alterações da cobertura vegetal entre reflectância
da faixa do visível e infravermelho próximo se dá através dos Índices de Vegetação (LUNA
GUSMÃO et al., 2013).
Ponzoni (2012, p. 86) diz que “diversos índices de vegetação têm sido propostos na
literatura com o objetivo de explorar as propriedades espectrais da vegetação, especialmente nas
regiões do visível e infravermelho próximo”. Segundo Boratto (2013, p.7346)“a modelagem dos
índices de vegetação baseia-se no comportamento oposto da reflectância da vegetação na região do
visível, ou seja, quanto maior a densidade vegetal, menor é a reflectância em função da absorção da
radiação pelos pigmentos fotossintetizantes”.
Os índices de vegetação mais utilizados são o Índice de Razão Simples (RS) e o Índice de
Vegetação por Diferença Normalizada (Normalized Difference Vegetation Index-NDVI), sendoo
NDVI o mais utilizado no monitoramento da cobertura vegetal (LIRA, 2009).
O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) responde à densidade da
vegetação, cor e diferentes estados de umidade do solo e práticas de cultivo, devido à intensa
absorção na região do visível por parte da clorofila (LUNA GUSMÂO et al., 2013). O NDVI possui
valores que variam de -1 a 1 (BORATTO, 2013).
A sub-bacia do riacho Manimbu encontra-se parcialmente inserida no interior dos limites da
Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape (APA-BRM), unidade de conservação
de uso sustentável.
As unidades de conservação (UCs') são espaços territoriais, incluindo seus recursos
ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a
representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações,
habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio
biológico existente (MMA, 2018).
Em alguns casos as Áreas de Proteção Ambiental acabam deixando elementos essenciais
como as nascentes dos rios fora dos limites territoriais de proteção, onde ficam desprotegidas e mais
susceptíveis as atividades socioeconômicas desordenadas.
Nesse contexto, observa-se que os limites da APA da Barra do Rio Mamanguape não
consideram os divisores topográficos das sub-bacias contribuintes do estuário do Rio Mamanguape,
fazendo com que o interior da APA-BRM fique vulnerável aos impactos causados pela agricultura
fora dos seus limites. Assim, as nascentes e grandes partes dos rios que alimentam os estuários do
rio Mamanguape com água doce estão fora dos limites da APA. A sub-bacia do riacho Manimbu
vem sofrendo intensas perturbações antrópicas, tendo sua mata ciliar ocupada pela agricultura de
subsistência (bananeira, feijão, macaxeira) e pela monocultura canavieira, acarretado muito
problemas ambientais à sub-bacia hidrográfica.
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A sub-bacia do riacho Manimbu é de suma importância para a APA, pois toda e qualquer
perturbação que ocorre em sua montante, externo aos limites da APA, irá repercutir em sua jusante,
dentro dos limites da APA.
Diante disso, o objetivo desse trabalho é analisar a distribuição espaço-temporal da
cobertura vegetal e das formas de uso da terra na sub-bacia hidrográfica do Riacho Manimbu que
integra e drena água para o interior da APA da Barra do Rio Mamanguape.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Caracterização da Área de Estudo
A pesquisa foi realizada na sub-bacia hidrográfica do Riacho Manimbu com extensão
territorial de 1.421ha (Figura. 1), está inserida parcialmente na APA da Barra do Rio Mamanguape.
A APA da Barra do Rio Mamanguape, foi criada pelo Decreto nº924 de 10 de setembro de 1993
possuindo área de 14.460 ha, está inserida na mesorregião da Mata Paraibana, abrangendo os
municípios de Rio Tinto, Lucena, Marcação e Baía da Traição.
Figura 1 – Localização da Sub-bacia do Riacho Manimbu, Rio Tinto-PB, Brasil.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Material
Para tais estudos foram utilizados os seguintes materiais: carta topográfica do ano de 1974
da Barra do Rio Mamanguape (Folha: SB-25-Y-A-VI-3-NO) elaborada pela Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) com escala 1:25.000(SUDENE,1974), imagem orbital
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capturada pelo sensor OLI (Operational Land Imager) abordo do satélite Landsat 8 (Satélite de
Recursos Terrestres) e adquirida no United StatesGeologicalSurvey(USGS, 2018) a partir da página
do Earth Explorer.A imagem possuir esolução espacial de 30x30 metros e foi analisada no software
QGIS 2.18.
Procedimentos técnicos
Inicialmente foi realizado a aquisição da imagem Landsat 8 datada, de 25/11/2016, sendo
escolhido o período seco para se trabalhar, pois as imagens da área devem apresentar ausência ou
baixo percentual de cobertura de nuvens (≤10%), facilitando assim a visualização das imagens
adquiridas. A estação seca vai de Setembro a Fevereiro (ARAÚJO et al, 2016, p.35).
Foi feita a delimitação da sub-bacia de forma manual, baseando-se nas curvas de níveis da
carta topográfica com escala 1:25.000 (SUDEME, 1974).
Para calcular o NDVI foi realizado o cálculo de reflectância.
Calibração Radiométrica
A imagem Landsat-8 (OLI) disponibilizada pela USGS já vem com a radiância corrigida,.
Dê acordo com a USGS (2018) é apenas necessário a correção da reflectância do topo da
atmosfera (TOA), usando coeficientes de reescalonamento de refletância fornecidos no arquivo de
metadados do produto (arquivo MTL). Cuja equação para correção é disponibilizada pela própria
página da USGS. A seguinte equação é usada para converter os valores de ND em refletância
doTOA para dados OLI, como segue:
ρλ'= MρQcal+ Aρ

Equação 1

Onde:
ρλ'= reflectância planetária do TOA, sem correção para o ângulo solar. Note que
ρλ'não contém uma correção para o ângulo do sol.
Mρ= Fator de redimensionamento multiplicativo específico da banda dos metadados
(REFLECTANCE_MULT_BAND_x, onde x é o número da banda)
Aρ = Fator de redimensionamento aditivo específico da banda dos metadados
(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, onde x é o número da banda)
Qcal = Valores de pixel do produto padrão (DN) quantificados e calibrados.
Para o cálculo da reflectância faz-se necessário ainda fazer a correção para do ângulo solar:
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Equação 2

ρλ = reflectância planetária TOA
θSE = ângulo local de elevação do sol. O ângulo de elevação do sol do centro da cena
em graus é fornecido nos metadados (SUN_ELEVATION).
θSZ = Ângulo do zênite solar local; θSZ = 90 ° - θSE
A reflectância do topo da atmosfera (TOA) será dividida pelo Sun_Elevation e multiplicada
pelo Sin do Sun_Elevation, a qual esses valores são obtidos pelo metadados da imagem e com ajuda
do excel faz a transformação dos números em notação cientifica para números normais.
Para o cálculo do NDVI foram utilizadas as bandas 4 e 5. O NDVI apresenta seus valores de
quantidade e condição da vegetação em uma escala que varia de -1 a 1 (BORATTO, 2013). Para
valores negativos de alvo terrestre próximo a zero (0), representam solo nu ou sem vegetação. Se o
valor for maior que zero (0) representa a vegetação mais densa. O NDVI pode ser calculado pela
seguinte expressão:
Equação 3

P4= Valor de reflectância da banda do infravermelho;
P5= Valor de reflectância da banda do visível.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em 2016, o NDVI identificou o valor máximo de vigor vegetativo em 0,809239
comprovados em idas a campo (Figura 2), onde a mata está mais alta, mais densa e mais
conservada, encontrando-se dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental – APA (Figura 3).
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Figuras 2- Índice de vegetação por diferença normalizada-NDVI do ano 2016 da Sub-bacia do Riacho
Manimbu, APA da Barra do Rio Mamanguape, Paraíba, Brasil.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Figura 3 - Mata mais densa na sub-bacia do riacho Manimbu, Rio Tinto, Paraíba, Brasil. Data: 06/07/2018

Foto: Mônica Aquino. Coordenadas: 283935/9247326.
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Tal fato comprova a importância da APA para proteção dos ambientes naturais, porém, a
nascente principal da sub-bacia do riacho Manimbu não se encontra no interior da APA, estando
desprotegida, pois a nascente que existia na carta topográfica de 1974 hoje não existe mais, em seu
local encontra-se tubulações para captação de água (Figura. 4), sendo uma área totalmente
desmatada, o que fez com que a nascente se deslocasse aproximadamente 1,073km.
Figura 4 - Tubulação de captação de água, Rio Tinto, Paraíba, Brasil. Data: 09/04/2018-

Foto: Mônica Aquino. Coordenadas: 282176/9244445.

Após ter migrado a nascente da sub-bacia encontra-se dentro de uma plantação de cultivos
agrícolas (Figura. 5), desprotegida, sem mata ciliar, assoreada e erodida,com isso, não tem mais a
quantidade de água doce chegando ao estuário, alterando o ecossistema de manguezal,
demonstrando que os impactos causados na montante da sub-bacia, repercutem na jusante da subbacia.
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Figura 5 - Nascente principal do Riacho Manimbu, Rio Tinto, Paraíba, Brasil. Data: 12/03/2018

Foto: Mônica Aquino. Coordenadas: 282328/9245497.

Com o progresso do cultivo e da monocultura canavieira grande parte das florestas foi
fragmentada, ocasionando a perda das matas ciliares, perda de espécies vegetais e animais, alteração
do fluxo hídrico e modificando a diversidade biológica e os processos ecológicos (LONGHI et al,
1999; COSTA, 2017).
Mata ciliar é a vegetação que cresce às margens do rio, atuando como um obstáculo que
dificulta à erosão do solo, o assoreamento, a lixiviação e a contaminação do rio, contribuindo para a
quantidade e qualidadeda água (DE MOURA NACÁCIO, 2011).
Observa-se no histograma (Figura6) oscilação nas frequências dos pixels nos valores de 0,1
a 0,2, correspondente ás classes de solo exposto e cana queimada. Entre os valores de 0,2 a 0,5 a
frequência dos pixels começa aumentar nas classes de cultivo agrícola e monocultura canavieira, os
valoresde 0,5 a 0,8 corresponde ás classes de mangue e mata e aparecem com menor frequência.
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Figura 6 – Histograma do valor do pixel do ano de 2016.

Fonte: Gerado no QGIS pelos autores.

As classes de mangue e mata podem ser agrupadas em uma mesma classe considerada como
ecossistemas naturais, pois os valores de NDVI são muito próximos e/ou semelhantes, pelo fato dos
pigmentos fotossintetizantes (clorofila) estarem mais ativos e pela presença de água no caso das
áreas de manguezal, a água absorve a radiação anulando os valores de reflectância da vegetação,
pois quanto maior a quantidade de água, menor a quantidade de radiação refletida (PONZONI &
SHIMABUKURO, 2012, p. 17), dessa forma impede que o NDVI diferenciea vegetação de mangue
e mata, causando, em alguns casos, inversão de interpretação dos valores. Pois a cobertura vegetal
pode apresenta densidade capaz de promover ocorrência de ponto de saturação, as sombras
ocasionarem oscilações inesperadas nos valores de fatores de reflectância bidirecional-FRB, criando
um comportamento de respostas “anômalas” (PONZONI & SHIMABUKURO, 2012, p. 93).
Fazendo com que os valores das respostas espectrais sejam muito próximos causando resultados
semelhantes nas duas classes.
Resultados semelhantes foram encontrados por Costa (2017) em uma sub-bacia vizinha.
Costa (2017, p. 25) afirma que “a água é um fator limitante para o NDVI identificar a densidade da
vegetaçãode manguezal, pois reduz a reflectância da mesma, visto que a presença da água nesse
ecossistema o torna com refletância semelhante ao cultivo”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada–NDVI possui
semelhança nos valores dos pixels nas classes de manguezal e mata no ano de 2016 ocasionada,
possivelmente, pela umidade característica da área de manguezal. Porém ele se mostra um ótimo
índice para identificação da densidade da vegetação.
Os valores de NDVI mais frequêntes foram 0,2 a 0,5 correspondentes as áreas de cultivo
agrícola com destaque para monocultura canavieira. Os maiores valores de NDVI e com menor
frequência foram correspondem às classes de mangue e mata.
A expansão das áreas de cana-de-açúcar na sub-bacia do riacho Manimbu, ocasionou a
substituição das matas ciliares fazendo com que a nascente principal migrasse, estando vulnerável e
sujeita a assoreamento, erosão e degradação, por estar fora dos limites da Área de Proteção
Ambiental (APA), diminuindo a quantidade de água doce em direção ao estuário, refletindo no
manguezal, resultando na degradação do ecossistema.
Mesmo com a criação da Unidade de Conservação, as Áreas de Preservação PermanenteAPPs dos rios se encontram fora dos limites da APA, onde não são fiscalizadas, estando suscetíveis
ao desmatamento, impedindo a preservação das áreas de nascentes e matas ciliares, provocando
impactos como a fragmentação das matas, reduzindo a biodiversidade e acarretando a perda de
espécies de fauna e flora.
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RESUMO
A alta riqueza de espécies e de relações interespecíficas dos biomas tropicais é evidente e muito
investigada cientificamente, no entanto muitas áreas de florestas tropicais sazonalmente secas ainda
estão sub-amostradas e, por isso, aspectos desta biodiversidade ainda permanecem desconhecidos.
Recentemente, o Parque Nacional da Furna Feia foi criado com o objetivo de proteger um
remanescente de floresta tropical sazonalmente seca do nordeste brasileiro pouco investigado
cientificamente. O objetivo deste estudo foi descrever a fenologia da frutificação de espécies do
Parque Nacional da Furna Feia com o intuito de contribuir com informações sobre a biodiversidade
desta área protegida, e avaliar a disponibilidade sazonal de frutos para a fauna silvestre. São
descritos aqui parte dos resultados obtidos durante expedições mensais realizadas entre janeiro de
2016 e junho de 2018, nas quais foram registradas espécies vegetais em frutificação ao longo de três
trilhas pré-estabelecidas (900 m, 1.500 m e 2.400 m). Um total de 30 espécies vegetais em
frutificação foram registradas, distribuídas em 19 famílias botânicas. A família com maior
representatividade em espécies em frutificação foi a Fabaceae (26,6%, n = 8), seguida pela
Euphorbiaceae (10%, n = 3). A síndrome de dispersão de sementes mais frequente foi a zoocoria
(43,3%, n = 13), seguida pela autocoria (36,7%, n = 11) e anemocoria (20%, n = 6). No Parque
Nacional da Furna Feia, 36,7% (n = 11) das espécies vegetais registradas frutificaram
exclusivamente na estação chuvosa (janeiro-junho) e 20% (n = 6) frutificaram exclusivamente na
estação seca (julho-dezembro). A frequência de registro de espécies zoocóricas no Parque Nacional
da Furna Feia foi semelhante à outras áreas da Caatinga previamente investigadas. Os resultados
deste estudo indicaram que a vegetação do Parque Nacional da Furna Feia potencialmente contribui
para a manutenção de populações da fauna silvestre, por meio da oferta de frutos e sementes, e que
a estação seca representa um período crítico de oferta destes recursos.
Palavras-chave: Disponibilidade de recurso; Floresta seca; Parque Nacional; Sazonalidade;
Zoocoria.
ABSTRACT
The high species richness and high number of interspecific relationships of tropical biomes are
evident and widely investigated, however many areas of seasonally dry tropical forests are still
under-sampled, and therefore aspects of this biodiversity are still unknown. Recently, the Furna
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Feia National Park was created with the objective of protecting a remnant of seasonally dry tropical
forest in the Brazilian northeast that has been little scientifically investigated. The objective of this
study was to describe the fruiting phenology of plant species of the Furna Feia National Park in
order to contribute information about the biodiversity of this protected area and to evaluate the
seasonal availability of fruits for the wild fauna. The fruiting phenology was obtained during
monthly expeditions between January 2016 and June 2018, in which fruiting plant species were
recorded along three pre-established trails (900 m, 1,500 m and 2,400 m). We recorded a total of 30
fruiting species, distributed in 19 botanical families. The most representative family in fruiting
species was Fabaceae (26.6%, n = 8), followed by Euphorbiaceae (10%, n = 3). The most frequent
seed dispersal syndrome was zoochory (43.3%, n = 13), followed by autochory (36.7%, n = 11) and
anemochory (20%, n = 6). In the Furna Feia National Park, 36.7% (n = 11) of the registered plant
species presented fruits exclusively in the rainy season (January-June) and 20% (n = 6) exclusively
in the dry season (July-December). The frequency of registration of zoochoric species in the Furna
Feia National Park was similar to other areas of the Caatinga previously investigated. The results of
this study indicated that the vegetation of the Furna Feia National Park potentially contributes to the
maintenance of wildlife fauna populations through the supply of fruits and seeds and that the dry
season represents a critical period of supply of these resources.
Keywords: Availability of resources; Dry forest; National park; Seasonality; Zoochory.

INTRODUÇÃO
Nas Américas, as florestas tropicais sazonalmente secas são amplamente distribuídas,
estendendo-se do México até a Argentina e em todo o Caribe (BANDA et al., 2016), onde as
topografias locais, o solo e as condições climáticas atuam sobre um complexo de tipos de vegetação
(PENNINGTON et al., 2009). No entanto, a ocorrência de florestas tropicais sazonalmente secas se
dá de forma descontínua (PENNINGTON et al., 2009; BANDA et al., 2016), com destaque para
Caatinga no nordeste brasileiro e no México, que possuem extensas áreas e alta biodiversidade
(BANDA et al., 2016), possivelmente atuando como áreas de refúgio atuais e históricas
(WERNECK et al., 2011). Em locais com florestas tropicais sazonalmente secas, as médias anuais
de precipitação pluviométrica variam de 600 mm a 1.800 mm, concentradas de quatro a nove meses
e recebendo por mês menos de 100 mm (revisão em MURPHY; LUGO, 1986; BANDA et al.,
2016).
O bioma Caatinga é dominante no nordeste brasileiro, com extensão de cerca de 800.000
km2, presente nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, grande proporção da Paraíba e
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de Minas Gerais (PRADO, 2003). A Caatinga é
caracterizada pelo clima semiárido, com paisagens que recebem anualmente precipitação inferior a
800 mm, concentrada de três a seis meses no ano. A temperatura média anual é ligeiramente
superior a 26,5 °C, o que a enquadra como floresta tropical sazonalmente seca (revisão em
MURPHY; LUGO, 1986; ALVARES et al., 2013).
A perda de habitat, mudança climática, defaunação e presença de espécies exóticas invasoras
são as principais responsáveis pela atual crise da biodiversidade (VALIENTE-BANUET et al.,
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2015; MORELLATO et al., 2016). Seus efeitos foram avaliados com foco na quantificação da
extinção de espécies (VALIENTE-BANUET et al., 2015), no entanto, um componente da perda de
biodiversidade que frequentemente acompanha ou até precede o desaparecimento das espécies é a
extinção das interações ecológicas (ASLAN et al., 2013; VALIENTE-BANUET et al., 2015) e
consequentemente, a perda dos serviços ecossistêmicos (ASLAN et al., 2013; VALIENTEBANUENT et al., 2015). É importante ressaltar que as interações mutualistas animal-planta, como a
polinização, a frugivoria e a dispersão de sementes, são essenciais, tanto para as comunidades
ecológicas, como para o bem estar da humanidade (JORDANO et al., 2006; MORELLATO et al.,
2016).
A riqueza de espécies dos biomas tropicais é evidente, mas apesar do aumento de estudos
em áreas de florestas tropicais sazonalmente secas, as mesmas ainda são subamostradas em
comparação com as florestas úmidas e as savanas (ALBUQUERQUE et al., 2012; APGAUA et al.,
2014). Esta realidade é refletida nos estudos fenológicos no Brasil, que estão concentrados na região
Sudeste e na Amazônia, mas negligenciados no bioma Caatinga. Vale ressaltar que a compreensão
do ciclo de vida dos organismos, por meio da fenologia, é importante na tomada de decisões para a
conservação da biodiversidade (revisão em MENDOZA et al., 2017). O Parque Nacional da Furna
Feia, localizado no Rio Grande do Norte, foi criado em 2012 com o objetivo de proteger um
remanescente de aproximadamente 8 mil ha de floresta tropical sazonalmente seca do nordeste
brasileiro (Caatinga) ainda pouco investigado cientificamente (BRASIL, 2012; BENTO et al.,
2013). Assim, como forma de contribuir com informações sobre a biodiversidade desta área
protegida, este estudo teve como objetivo descrever a fenologia da frutificação da vegetação desta
área protegida, e avaliar a disponibilidade sazonal de frutos para a fauna silvestre. Estas
informações poderão subsidiar o plano de manejo do Parque Nacional da Furna Feia.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de estudo
O estudo foi realizado no Parque Nacional da Furna Feia (05° 11′ 17″ S, 37° 20′ 39″ W),
localizado nos municípios de Baraúna e Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 1). O Parque
Nacional da Furna Feia é uma Unidade de Conservação da Natureza inserida na categoria de
proteção integral, criado pelo Decreto Presidencial S/N de 05 de junho de 2012 e possui
aproximadamente 8.494 ha (BRASIL, 2012). Segundo a classificação de Köppen, a área do Parque
Nacional da Furna Feia é caracterizada pelo clima do tipo BSh, com precipitação média anual entre
250 e 900 mm, e temperatura média anual ligeiramente superior a 26,5°C (ALVARES et al., 2013).
O regime de chuvas é concentrado de três a seis meses no ano, intercalado por período de escassez
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denominado seca, apresentando forte insolação e altas temperaturas (SILVA et al., 2010), típico da
região semiárida do nordeste brasileiro.
Figura 1- Localização do Parque Nacional da Furna Feia (cinza escuro) e de sua zona de amortecimento (cinza
claro) no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

Fonte: Diana Carvalho de Freitas (2018).

A vegetação de Caatinga é caracterizada pela presença de espinhos, microfilia e algumas
características xerofíticas (VELLOSO et al., 2002; PRADO, 2003). A área do Parque Nacional da
Furna Feia é formada por um remanescente de Caatinga com fauna e flora bem representativas, com
solos tipicamente rasos de origem cristalina e presença de afloramentos de calcário (BENTO et al.,
2013). São espécies comumente registradas no Parque Nacional da Furna Feia: as árvores aroeira
(Myracrodruon urundeuva), juazeiro (Ziziphus joazeiro), imburana (Commiphora leptophloeos),
oiticica (Licania rigida) e bromélia macambira (Bromelia laciniosa); e os vertebrados veadocatingueiro (Mazama gouazoupira), raposa (Cerdocyon thous) e macaco-prego (Sapajus
libidinosus) (BENTO et al., 2013).
Coleta de dados
As expedições ao Parque Nacional da Furna Feia ocorreram mensalmente, de janeiro de
2016 a junho de 2018, das 7:00 h as 11:30 h. A coleta dos dados de fenologia da frutificação
ocorreu por meio de caminhadas em três trilhas pré-estabelecidas: trilha Pinga/Letreiro (05° 03'
06.1'' S; 37° 31' 53.6" O; 1,5 km de extensão), trilha do Cedro (05° 03' 09.7'' S, 37° 31' 51.3" O; 0,9
km de extensão) e trilha do Virgílio (05° 02' 25.8'' S, 37° 31' 19.7'' O; 2,5 km de extensão).
Fenologia da frutificação
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Neste estudo, a fenologia da frutificação foi realizada utilizando o método de trilhas,
registrando, ao longo de toda a trilha, todas as espécies vegetais em frutificação visíveis (D’EÇANEVES; MORELLATO, 2004; revisão em MENDOZA et al., 2017). Para a avaliação da fenologia
da frutificação, foi utilizado o método qualitativo direto por escala nominal, isto é, o registro da
presença ou ausência da fenofase (frutificação), sem a quantificação da mesma (D’EÇA-NEVES;
MORELLATO, 2004; revisão em MENDOZA et al., 2017). Os indivíduos da flora em frutificação
e os padrões de síndromes de dispersão de sementes foram identificados a nível de espécie com o
auxílio de guias de identificação e artigos científicos (GRIZ; MACHADO, 2001; LIMA, 2012;
MAIA, 2012; MAIA-SILVA et al., 2012; GOMES; QUIRINO, 2016) e de consultas ao herbário da
Universidade Federal Rural do Semi-árido (Herbário Dárdano de Andrade Lima). O índice
International Plant Names Index (www.ipni.org) foi utilizado para o uso adequado de nome das
espécies da flora.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste estudo foram registradas 30 espécies vegetais em frutificação, distribuídas em 19
famílias botânicas no Parque Nacional da Furna Feia (Quadro 1). A família com maior
representatividade foi a Fabaceae (26,6%, n = 8), seguida pelas famílias Euphorbiaceae (10%, n =
3), Rubiaceae (6,7%, n = 2) e Capparaceae (6,7%, n = 2). As demais famílias foram representadas
por apenas uma única espécie vegetal. O número de famílias de espécies em frutificação registrado
neste estudo foi similar ao de outras comunidades avaliadas em outras regiões da Caatinga (e.g.,
GRIZ; MACHADO, 2001; GOMES; QUIRINO, 2016). Este conjunto de resultados corrobora a
importância da criação do Parque Nacional da Furna Feia para a conservação de uma diversa
comunidade florística na porção norte do bioma Caatinga – uma região pouco protegida legalmente
(ver CNUC/MMA, 2014).
Quanto a síndrome de dispersão de sementes, o padrão mais frequente foi a zoocoria, que
incluiu 43,3% (n = 13) das espécies estudadas (Figura 2A - 2F). Os demais padrões mais frequentes
foram: autocoria (36,7%, n = 11) (Figura 2G - 2I) e anemocoria (20%, n = 6) (Figura 2M - 2O;
Quadro 1). A alta frequência da zoocoria registrada na área de estudo é similar à registrada em
outras áreas remanescentes de Caatinga já investigadas (GRIZ; MACHADO 2001, GOMES;
QUIRINO, 2016). Assim, este resultado evidencia que a vegetação do Parque Nacional da Furna
Feia tem potencial de manter populações animais residentes ou migratórias que dependem de frutos
como parte de sua dieta, como jacu (Penelope jacucaca, Penelope superciliaris), surucua (Trogon
curucui), macaco-prego (Sapajus libidinosos) e raposa (Cerdocyon thous) – espécies potenciais
dispersoras de sementes na região (V.O. LUNARDI, obs. Pess.).
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Figura 2 - Espécies vegetais registradas no Parque Nacional da Furna Feia, Rio Grande do Norte, Brasil.
Síndrome de dispersão zoocórica: A- Cissus sp.; B- Maytenus rígida; C- Sideroxylon obtusifolium; D- Cereus
jamacaru; E- Bromelia laciniosa; F- Ziziphus joazeiro; G- Commiphora leptophloeos; H- Guettarda sp.; I- Cynophalla
flexuosa. Síndrome de dispersão anemocórica: J- Anadenanthera colubrina; K- Jatropha molissima; L- Manihot
carthagenensis. Síndrome de dispersão autocórica: M- Cochlospermum vitifolium; N- Myracrodruon urundeuva; OAllamanda blanchetii.
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Fotos: Autores.

No Parque Nacional da Furna Feia, 36,7% (n = 11) das espécies vegetais registradas
frutificaram exclusivamente na estação chuvosa (janeiro-junho) e 20% (n = 6) frutificaram
exclusivamente na estação seca (julho-dezembro) (Quadro 1). Entretanto, um número expressivo de
espécies, 43,3% (n = 13), frutificaram em ambas as estações, seca e chuvosa. Quatro espécies
concentraram sua frutificação na estação seca, se estendendo para o início da estação chuvosa e três
espécies concentraram sua frutificação na estação chuvosa, se estendendo para a estação seca
(Quadro 1). A anemocoria foi mais frequente durante a estação seca e a zoocoria, durante a estação
chuvosa (veja GRIZ; MACHADO, 2001). Este padrão de frutificação pode ser atribuído à alta
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sazonalidade climática encontrada na Caatinga (ver MACHADO, et al., 1997; BANDA et al.,
2016). Neste estudo, um dos resultados relevantes da avaliação sazonal foi o baixo número de
espécies zoocóricas em frutificação na estação seca (n = 4). Paralelamente aos estudos fenológicos
da vegetação, estão sendo realizados investigações sobre a dieta de vertebrados do Parque Nacional
da Furna Feia com o intuito de identificar quais espécies vegetais são consumidas durante a seca. A
priori, estudos preliminares neste Parque indicaram que, durante a estação seca, os frutos da
quixabeira Sideroxylon obtusifolium podem representar um recurso-chave para vertebrados
(TORQUATO, 2015), e que animais podem exibir alta flexibilidade em sua dieta ao longo do ano,
consumindo fibras vegetais, invertebrados e frutos secos (PAIXÃO, 2017). Estudos futuros sobre
dieta, frugivoria e comportamento animal poderão auxiliar em uma melhor compreensão sobre a
relação entre precipitação pluviométrica e produção de frutos zoocóricos na Caatinga (GRIZ;
MACHADO, 2001).
Quadro 1. Fenologia da frutificação de espécies vegetais do Parque Nacional da Furna Feia, RN. Os quadros em cinza
correspondem aos meses em que registrou-se indivíduos em frutificação. Síndrome de dispersão de sementes: a =
anemocórica; b = autocórica e c = zoocórica.
FAMÍLIA
Espécie

Período de estudo 2013 a 2018
Nome Comum

Estação Chuvosa

Estação Seca

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
ANACARDIACEAE
Myracrodruon urundeuva

Aroeiraa

APOCYNACEAE
Allamanda blanchetii

Sete-patacas-roxaa

BIGNONIACEAE
Cuspidaria lateriflora

Cipó-de-regob

BIXACEAE
Cochlospermum vitifolium

Pacotéa

BROMELIACEAE
Bromelia laciniosa

Macambirac

BURSERACEAE
Commiphora leptophloeos

Imburanac

CACTACEAE
Cereus jamacaru
CAPPARACEAE

Mandacaruc

Crateva tapia

Trapiác

Cynophalla flexuosa

Feijão-bravoc

CELASTRACEAE
Maytenus rigida

Bom-nomec

CHRYSOBALANACEAE
Licania rigida

Oiticicac

COMBRETACEAE
Combretum leprosum
EUPHORBIACEAE
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Continuação Quadro 1.
Período de estudo 2013 a 2018

FAMÍLIA
Espécie

Nome Comum

Croton sonderianus

Marmeleirob

Jatropha mollissima

Pinhão-bravob

Manihot carthagenensis
FABACEAE

Maniçobab

Anadenanthera colubrina

Angicob

Bauhinia cheilantha

Mororób

Calliandra sp.

Calliandraa

Libidibia ferrea

Jucáb

Mimosa caesalpiniifolia

Sabiáb

Mimosa tenuiflora

Jurema pretab

Piptadenia stipulacea

Jurema brancab

Poincianella pyramidalis

Catingueirab

Estação Chuvosa

Estação Seca

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

SANTALACEAE
c
Phoradendron quadrangulare Erva-de-passarinho

MALVACEAE
Pseudobombax marginatum
RHAMNACEAE

Embiratanhaa

Ziziphus joazeiro
RUBIACEAE

Juazeiroc

Guettarda sp.

Guettardac

Tocoyena sellowiana
SAPOTACEAE

Jenipapo-bravoc

Sideroxylon obtusifolium

Quixabeirac

VITACEAE
Cissus sp.

Cipó-uvac
Fonte: Autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A zoocoria foi a síndrome de dispersão de sementes mais comum no Parque Nacional da
Furna Feia, indicando a importância desta área protegida para alimentação de populações da fauna
silvestre dependentes de frutos. As espécies de plantas deste Parque exibiram diferentes períodos de
frutificação, sendo as anemocóricas mais frequentes na estação seca e as zoocóricas, na estação
chuvosa. Estes resultados corroboram os encontrados em outros remanescentes de Caatinga, e
sugerem que interações ecológicas entre fauna e flora são frequentes neste bioma, especialmente
durante a estação chuvosa. Esses resultados poderão futuramente subsidiar o plano de manejo do
Parque Nacional da Furna Feia.
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RESUMO
A relação e a interação existente entre plantas podem ser utilizadas como indicadores de equilíbrio
ecológico. A presente pesquisa foi realizada em uma propriedade rural na comunidade de Umari no
município de Pacajus-CE, com o objetivo de quantificar e avaliar as espécies vegetais existentes e
insetos incidentes na área, bem como analisar a organização do espaço e a dinâmica populacional
dos insetos presentes. Para a avaliação da diversidade de insetos foram utilizadas armadilhas do tipo
Pitfall alterada, que permaneceram no ambiente por 24 horas. Os insetos foram classificados e
quantificados por grupos, ordem, espécies e números de indivíduos. O levantamento das espécies
vegetais existentes na área foi realizado por meio da identificação, contagem e distribuição espacial
na propriedade. Foram identificados 260 indivíduos, pertencentes a 7 ordens. A ordem Coleoptera
apresentou o maior número de insetos, seguida pela ordem Heminoptera, ordens estas, que
mereceram destaque devido a sua importância para o equilíbrio do meio. No levantamento das
espécies vegetais foram encontradas: espécies de frutíferas (11), hortaliças (11), plantas medicinais
(5), além das cultivares de milho, feijão, fava, macaxeira, mandioca, batata doce. Os resultados
obtidos demostraram a diversidade de insetos e plantas na área avaliada, favorecendo desta forma
os processos ecológicos vitais para a sustentabilidade do agroecossistema.
Palavras-chave: Agroecossistema; Indicadores de sustentabilidade; quintal produtivo.
ABSTRACT
The relationship and interaction between plants and insects can be used as indicators of ecological
balance. The present research was carried out in a rural property in the community of Umari in the
municipality of Pacajus-CE, with the objective of quantifying and evaluating the existing plant
species and of insects incident in the area, as well as analyzing the organization of the space and the
population dynamics of the insects present. For the evaluation of insect diversity, pitfall traps were
used, which remained in the environment for 24 hours. The insects were classified and quantified
by groups, orders, species and number of individuals. The survey of the plant species in the area
was carried out through the identification, counting and spatial distribution of the property. 260
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individuals belonging to 7 orders were identified. The order Coleoptera presented the highest
number of insects, followed by the order Heminoptera, which orders deserved to be highlighted due
to their importance for the middle balance. In the survey of the plant species were found: fruit
species (11), vegetables (11), medicinal plants (5), besides cultivars of corn, beans, fava beans,
cassava, cassava and sweet potatoes. The results obtained demonstrate the diversity of insects and
plants in the evaluated area, favoring in this way the ecological processes vital for the sustainability
of the agroecosystem.
Keywords: Agroecosystem; Sustainability indicators; Productive Yard

INTRODUÇÃO
Na natureza, os seres vivos se relacionam ou interagem entre si e com o meio ambiente,
promovendo trocas de energia e nutrientes através das relações tróficas. Nos ecossistemas naturais,
os insetos fazem parte dessa cadeia, cada qual desempenhando suas funções em equilíbrio.
Entretanto, a prática da agricultura promove transformações nos ecossistemas naturais, com a
criação de agroecossistema, o que promove a perda da estabilidade. Para que ocorra a manutenção
da sanidade dos cultivos nos agroecossistemas, é necessário favorecer o equilíbrio natural das
populações envolvidas diretamente nesse processo, provendo interações dinâmicas entre plantas,
insetos, inimigos naturais e o ambiente físico (AGUIAR-MENEZES & MENEZES, 2005).
Segundo Altieri et. al., (2011) a relação existente entre insetos e plantas constitui um dos
principais componentes responsáveis pelo equilíbrio de um agroecossistema. Quando esta interação
é bem sucedida há um reforço ecologicamente positivo, neste contexto, é necessário que o
agricultor se atente a utilização de técnicas de manejo e práticas ecológicas como o controle natural
de pragas, exclusão e/ou redução da utilização de agrotóxicos, adoção de adubos verdes e
coberturas mortas, promovendo a decomposição da matéria orgânica, e consequentemente
melhorando a conservação e a manutenção da biodiversidade do sistema
A necessidade do uso da terra é vital para a promoção da soberania alimentar, porém, a sua
má utilização, como no caso do monocultivo e solos desprotegidos, resultam na fragmentação dos
habitats naturais, causando modificações profundas na dinâmica das populações animais, vegetais e
microbiota do solo. Essas alterações podem resultar no isolamento e extinção de espécies devido às
estreitas e complexas relações ecológicas existentes (FERREIRA et. al., 2017).
França et. al., (2014) ressaltam a importância da diversidade da entomofauna na recuperação
de áreas degradadas, como no caso do parque Municipal Florestal da Sucupira, que apresentou certo
grau de recuperação em função da presença de insetos pertencentes às ordens coleópteras e
coprófagos, que desempenharam papel fundamental na recuperação desta área. Estudos de
levantamentos de insetos e plantas são de grande relevância para a conservação da biodiversidade,
uma vez que os polinizadores possuem um papel essencial no sucesso reprodutivo e fluxo gênico de
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muitos grupos importantes de plantas agrícolas e florestais, e estas plantas por sua vez, são
importantes fontes de recursos alimentares para os polinizadores, caracterizando a relação e
interação existente para a manutenção do equilíbrio do sistema (FREITAS et. al., 2006).
Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo identificar, quantificar e avaliar as
espécies vegetais existentes e de insetos incidentes na área, bem como analisar a organização do
espaço e a dinâmica populacional dos insetos presentes na propriedade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho foi realizado na comunidade de Umari, no município de Pacajus-CE, e
descreve a avaliação feita sobre o levantamento populacional da diversidade de plantas e insetos de
uma propriedade rural com sistema de produção familiar, em modelo de quintal produtivo,
perfazendo uma área total de 1 hectare. A realização do trabalho centrou-se no levantamento
populacional da diversidade de plantas e insetos.
Para a coleta dos insetos foram instaladas armadilhas do tipo queda (tipo pitfalls alterada),
construídas a partir de material reciclado, garrafas PET, com volume de 2 litros. Foram realizados
cortes laterais da base para o topo de até 20cm, deixando duas alças com 2 cm cada, e a parte do
topo permaneceu intacta, para facilitar a remoção da garrafa depois de enterrada no solo. As
armadilhas foram colocadas em uma cova de 20cm de profundidade, em seguida adicionou-se 600
ml de água, 20 ml da solução de álcool a 45%, para a conservação do material e manutenção das
características dos insetos. Foram adicionadas a solução 5 gotas de detergente neutro, para facilitar
a aderência dos insetos à solução, evitando sua fuga (Figura 1). A instalação das armadilhas, foi
realizada em intervalo regular de sete dias durante os meses de abril a julho de 2017.
Figura 1. Instalação das armadilhas nas áreas de cultivo do quintal produtivo.

Fonte: Feliciano C. Marcolino (2017).
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Foram instaladas um total dez (10) armadilhas de forma aleatória em toda a área de cultivo
na propriedade, primeira fase. Na segunda fase, foram instaladas 13 armadilhas do mesmo tipo
(pitfalls alterada) distribuída em todo sítio onde havia cultivo de roçados, frutas e verduras. Para
além das armadilhas instaladas foram feitos registros fotográficos dos insetos na área. Após a
colheita das armadilhas, os insetos foram levados ao laboratório de fisiologia vegetal da UNILAB
para identificação.
Para identificação das espécies vegetais utilizou-se o conhecimento empírico dos moradores
da região e manuais de identificação de espécies (LORENZI 2000a; 2000b, LORENZI & SOUZA
2001, LORENZI & MATOS 2002, LORENZI et. al., 2003). Foi realizado o registro fotográfico,
contagem e distribuição espacial das culturas na propriedade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi visível a presença dos insetos na propriedade. Durante os meses de levantamento
coletaram-se 205 insetos importantes para agricultura e o solo, das colheitas feitas nas 13
armadilhas instaladas. Destes, foram identificados por ordem: Coleoptera (I), Blattodea (Isoptera
de insetos sociais - II), Orthoptera (III), Hymenoptera (IV), Lepidópteras (V), Hemíptera (VI) e
Odonatas (VII) (Figura 2).
Figura 2. Ilustração de três ordens de insetos representados,
A – Hemíptera; B – Lepidóptera e C – Coleoptera.

A

B
Fonte: Feliciano C. Marcolino (2017).

C

Na figura (A) pode ser observado o Percevejo que representa a ordem Odonatas, enquanto
que na figura (B) destaca-se a borboleta representando a ordem Lepidóptera enquanto que na figura
(C) podemos observar o besouro Escaravelho representando a ordem Coleoptera.
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Os insetos foram também identificados e codificados pela ordem, especificamente
conhecidos pelos seguintes nomes: besouros Escaravelho (45 – I), besouro Cerambycidae (10 - I),
vaga lume(10 - I), Dytiscidae(5 - I) joaninhas (15 - I), Cupim(5 - II), borboletas noturnas (20 - V),
gafanhotos(10 - III), Libélula(5 - VII), lagarta do feijão (Etiella zinckenella, 25 - V), grilo
(Gryllidae, 30 - III), formiga da roça(10 - IV), percevejo(20 – VI), abelha (10 - IV), Arapuá (20 IV) e vespa(15 - IV) Tabela 1.
TABELA – 1 Classificação e quantificação dos insetos capturados em; grupos, ordens, espécies e indivíduos.
Grupo

I
II
III
IV
V
VI
VII

Ordens

Coleoptera
Blattodea
Orthoptera
Hymenopter
a
Lepidópteras
Hemíptera
Odonatas

Total

N0 de indivíduos

Espécies
Total
4
1
2
6

(%)
25
6,25
12,5
37,5

Total
85
5
40
75

(%)
32,7
1,92
15,38
28,85

2
1
1

12,5
6,25
6,25

45
5
5

17,31
1,92
1,92

16

100

260

100

Fonte: Autores (2018).

Durante o trabalho constatou-se maior quantidade da ordem Coleoptera, e particularmente o
besouro (Scarabaeidae) se destaca com maior quantidade. Segundo Monção et. al., (2011) o besouro
conhecido por rola-bosta constitui um papel importante no controle biológico e bioindicadores
ambientais.
Com isso, faz-se necessário relacionar a presença destes insetos com a fonte de nutrição do
solo na propriedade, o que leva a constatar que sua presença se deve a incorporação de incremento
mamífero que é uma fonte importante para a nutrição e preservação do solo.
Em segundo, observa-se a maior quantidade de espécies da ordem Hymenoptera e segundo
maior número de indivíduos. Esta ordem desempenha um papel importante na polinização, controle
biológico e produção e cera e mel, porém em algumas ocasiões podem desempenhar um problema
ao ponto de se tornar praga para as culturas, porém na sua maioria tem sido importante paras plantas
Camargo (2018) e Caravalho et. al., (2016), consideram importante a manutenção do ecossistema
com a presença de diversidades de plantas para a sobrevivência das abelhas.
Pelo tamanho da propriedade pode-se dizer que há uma interação muito grande entre plantas
e insetos, pois há sinal de recuperação da propriedade no contexto ecológico da biodiversidade.
Da diversidade vegetal, pode-se destacar as seguintes frutíferas: cajueiro, mangueira,
laranjeira, ateira, maracujazeiro, gravioleira, sirigueleira, tangerineira, limoeiro, bananeira,
aceroleira e cajazeira; hortaliças: alface, pimentão, coentro, quiabo, cebolinha, pimenta do reino,
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malagueta, abóbora, jerimum e melancia; Plantas medicinais: penicilina, boldinho, citronela, capim
santo e malvaísco; cultivares: milho, feijão, fava, macaxeira, mandioca e batata doce. Ornamentais:
nove horas. Foram classificadas e quantificadas de acordo com o observado e registrado por
fotografia (Tabela 2).
Tabela 2. Classificação e quantificação de espécies vegetais do quintal produtivo.
FRUTÍFERAS
No de
plantas

Nome popular

Espécies

Área (m2)

C.limonum
A. Ocidentale
C. sinensis
Citrus reticulata
Mangifera
indica
P. edulis

2
25
3
2
3

Milho
Feijão
Fava
Macaxeira
Mandioca

Z. mays
P. vulgaris
P. lunatus
M. esculenta
M. esculenta

700
500
400
700
800

2

Batata

S. tuberosum

350

C. papaya
S. mombin
M. emarginata
S. purpurea
A. squamosa

3
2
3
2
3

Nome popular

Espécies

Limoeiro
Cajueiro
Laranjeira
Tangerineira
Mangueira
Maracujazeir
o
Mamoeiro
Cajazeira
Aceroleira
Sirigueleira
Ateira

CEREAIS E RAÍZES TUBEROSAS

TOTAL

50

3450

HORTALIÇAS

PLANTAS MEDICINAIS

Espécies

Área (m2)

Nome popular

Espécies

Área (m2)

Alface
Pimentão
Coentro

L. sativa
C. annuum
C. sativum

1
1
1

Penicilina
Boldinho
Citronela

2
1
15

Quiabo
Cebolinha

A. esculentus
A.
schoenoprasum
Piper nigrum

10
4

Capim sato
Malvaísco

A. brasiliana
P. ornatus
C. winterianu
s
C. citratus
P. amboinicus

C. frutescens
C.
argyrosperma
C. moschata,
C. lanatus
S. lycopersicum

1
4

Nome popular

Pimenta do
reino
Malagueta
Abóbora
Jerimum
Melancia
Tomate
TOTAL

10
2

1

1
5
2
31

30

Fonte: Autores (2018).

As plantas frutíferas com maior número representam a importância que ela desempenha para
exploração e consumo da população na região e especialmente para o produtor, o cajueiro apresenta
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maior número exatamente pela região ter o hábito de cultivar esta espécie como fonte de lenha,
castanha e o caju que é aproveitado para outros fins.
Identificou-se frutíferas, hortaliças, plantas medicinais e cultivares (denominado
regionalmente de roçado). Percebeu-se que o sistema organizacional das plantas é todo consorciado,
frutíferas com cultivares de interesse agroeconômico. Resultados semelhantes são de Maciel et al
(2012), os autores realizaram o levantamento de plantas frutíferas nos quintais de agricultores e
perceberam a dinâmica organizacional para o aproveitamento do espaço.
A diversidade de planta é importante para equilibrar a população de insetos pragas, Segundo
Altier et al (2011), uma das estratégias para reduzir a inseto praga é identificar a biodiversidade na
área de plantio. Destacou-se o consórcio da macaxeira, mandioca e feijão, milho com mandioca e
cajueiro, bananeira com feijão, batata com milho e feijão, as demais frutíferas intercaladas no meio
da cultura sem seguir uma organização, de salientar que o espaço é bem aproveitado com bastante
diversidade de plantas.
Com isso é necessário que haja mais plantas na propriedade para atrair insetos e inimigos
naturais e diversificar a presença dos mesmos na área de cultivo e permitir que o funcionamento
natural da biodiversidade funcione de maneira a equilibrar o ambiente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, o trabalho teve resultados satisfatórios que foi a presença dos elementos chaves
(diversidade de plantas e insetos) para a biodiversidade, alguns insetos importantes para
polinização, outros para o solo criando equilíbrio no meio e indicando a situação do local de
produção. Com isso pode se dizer que a propriedade avaliada se encontra ecologicamente estável
pela presença da intensificação da biodiversidade em um pequeno espaço, tudo funcionando em
benefício do ambiente. E isto pode-se aplicar para outras propriedades aumentando a diversidade de
plantas nas propriedades, como forma de garantir um impacto positivo, contribuindo na
biodiversidade de plantas e

insetos (os principais agentes da polinização) para produção de

alimento em pouco espaço, e garantindo o equilíbrio do ecossistema da comunidade e da região,
pois os esforços individuais podem gerar vantagens para comunidade

e em particular nas

propriedades, minimizando os impactos climáticos (seca, percolação rápida da água, rápida
evaporação) que assola a região.
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RESUMO
(Estrutura e composição da vegetação arbustivo-arbórea em área de Cerrado sentido restrito pelo
método RAPELD). Este trabalho teve como objetivo descrever a composição florística e a estrutura
da vegetação arbustivo-arbórea em 1,0 hectare de Cerrado sentido restrito no Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros (PNCV), Goiás. Para a unidade amostral foi adotado o método RAPELD,
que tem como característica o monitoramento temporal da vegetação, levando em consideração o
relevo. A parcela implementada tinha dimensões de 250 m x 40 m. Foram incluídas na amostragem
plantas lenhosas que tivessem no mínimo 5 cm de diâmetro. Foram encontradas 59 espécies
pertencentes a 26 famílias botânicas. A diversidade Alfa foi calculada pelo teste de Shannon (H’)
com resultado de 3,29, enquanto o valor de equabilidade foi de 0,81 pelo índice de Pielou (J’). A
densidade total para a área foi de 856 ind/ha, com dominância de Byrsonima coccolobifolia,
Byrsonima pachyphylla, Callisthene molissima, Qualea parviflora, Tachigali subvelutina e Vellozia
squamata. Os valores de riqueza e diversidade registrados foram menores do que o comumente
encontrado em outros estudos, que adotaram outros métodos de parcela espalhadas na paisagem, o
que justifica os valores inferiores encontrados neste trabalho. A equabilidade evidencia um bom
estágio de sucessão ecológica da área observada. Como característica típica do cerrado sentido
restrito, a área também apresenta poucas espécies sendo responsáveis pela estrutura da comunidade
vegetativa. Observou-se também equilíbrio de mortalidade e recrutamento, o que representa bom
estado de conservação da área investigada.
Palavras Chaves: Florística, Chapada dos Veadeiros, Métodos de Amostragem.
ABSTRACT
(Structure and composition of shrub-tree vegetation in Cerrado area restricted by RAPELD
method).The aim of this work was to describe the floristic composition and the structure of shrubtree vegetation in 1 hectare of Cerrado area restricted sense in the National Park of Chapada dos
Veadeiros (NPCV), Goiás. For the sampling unit, the RAPELD method was adopted, which has the
characteristic of temporal monitoring of vegetation, taking into account the relief. The implemented
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parcel had dimensions of 250 m x 40 m. Samples should be filled with plants with 5 cm at least of
diameter. There were 59 species belonging to 26 botanical families. The alpha diversity was
calculated by the Shannon test (H ') with a result of 3.29, while the equability value was 0.81 by the
Pielou index (J').The total density for the area was 856 ind / ha, with dominance of Byrsonima
coccolobifolia, Byrsonima pachyphylla, Callisthene molissima, Qualea parviflora, Tachigali
subvelutina and Vellozia squamata. The values of richness and diversity recorded were lower than
those commonly found in other studies, which adopted other plot methods scattered in the
landscape, which justifies the lower values found in this work. The equability shows a good stage of
ecological succession of the observed area. As a typical feature of the restricted sense cerrado, the
area also presents few species being responsible for the structure of the vegetative community.
Mortality and recruitment balance was also observed, which represents a good state of conservation
of the area investigated.
Keywords: Floristics, Chapada dos Veadeiros, Sampling Methods

INTRODUÇÃO
Classificado como Savana Tropical, o Cerrado comporta uma das principais savanas do
planeta e possui a flora mais rica dentre todas as demais (Walter, 2006). Este bioma apresenta um
complexo sistema vegetacional, sendo formado pelo mosaico de formas fito fisionômicas, resultante
do desenvolvimento sobre diferentes substratos (Ribeiro & Walter, 2008).
Para o Cerrado são descritos onze tipos principais de vegetação, os quais são divididos em
três formações principais, florestal, savânica e campestre (Ribeiro & Walter, 2008). A formação
savânica ocupa a maior parte deste bioma, com destaque para o Cerrado sentido restrito que ocupa
aproximadamente 75 milhões de hectares (Sano et al., 2009). Eiten (1972) caracteriza o Cerrado
sentido restrito como formação savânica, com presença de árvores baixas, tortuosas, inclinadas e
com ramificações irregulares, em que geralmente podem ser observados indícios de queimadas.
Essa fitofisionomia é ainda subdividida pelos referidos autores em quatro fitofisionomias, o Cerrado
Denso, Ralo, Típico e Rupestre, de acordo com as características dos substratos e da densidade de
cobertura de dossel (Ribeiro & Walter, 2008).
Com o aumento da população mundial a fronteira agrícola tem se expandido, ocupando e
explorando grandes áreas do Cerrado (Lima & Silva, 2005). Atualmente mais da metade de sua área
de ocupação original, cerca de 2 milhões de Km², já foram convertidos para o desenvolvimento de
atividades humanas, como a agricultura e a pecuária (Klink & Machado, 2005). Assim, este bioma
um dos ‘hotspots’ para a conservação da biodiversidade mundial (Mittermeier et al., 2005). Com
isso, pesquisas científicas sobre este bioma se faz fundamental para que seja possível estabelecer
estratégias e elaborar planos que assegurem a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais.
Nesse sentido, os estudos fitossociológicos são de grande importância, pois servem como
base para formulação de planos de conservação, uma vez que nos fornecem informações básicas
sobre a estrutura de fitocenoses vegetais, além de compatibilidade entre espécies ou grupos de
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espécies (Silva et al., 2001) e, quando aliados a metodologias de parcelas permanentes podem nos
fornecer dados para os estudos dos processos ecológicos das fitocenoses (Felfili et al., 2005).
Assim, o objetivo deste trabalho foi descrever a composição florístico e a estrutura da vegetação
arbustivo-arbórea em 1,0 hectare de Cerrado sentido restrito no Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros (PNCV), Goiás, pelo método RAPELD.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em um hectare de área de Cerrado sentido restrito do Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros - GO (PNCV), com coordenada geográfica 14° 10′ 0″ S, 47° 30′ 0″ W. O
relevo, de forma predominante, é de planalto forte ondulado, montanhoso e escarpado, com altitude
média entre 800m e 1650m (Reatto et al., 2008; Felfili. 2007). Quanto aos solos, há a
predominância de Cambissolos, solos Litólicos e Latossolos vermelho-amarelo (Haridasan, 2007).
Segundo classificação de Koppen, a região apresenta clima Cwbl, com temperatura média
anual entre 24 e 25 ºC e precipitação média anual entre 1500 e 1750mm (Silva et al., 2008). Quanto
a vegetação, nessa região ocorrem diferentes fisionomias do bioma Cerrado, onde o Cerrado
Rupestre e o Campo Limpo são as que ocupam maior área (Felfili, 2007).
A coleta dos dados foi realizada no módulo RAPELD (Magnusson et al. 2005),

e

implementado de acordo com o estabelecido no projeto SISBIOTA – Com Cerrado: “Diversidade
biológica do Cerrado: estrutura e padrões”. O método é uma das alternativas para o monitoramento
temporal da vegetação, levando em consideração o relevo. Dentre as unidades amostrais instaladas
no módulo RAPELD no PNCV foi selecionada uma parcela, de dimensões 250 m x 40 m. Para
amostragem da vegetação esta parcela foi dividida em duas subparcelas de meio hectare cada,
seguindo as feições do relevo conforme propõe o método. Cada subparcela obedecia a um critério
de inclusão, sendo eles indivíduos arbustivo-arbóreos com diâmetro à 30 cm do solo (Db30 cm) ≥ 5
cm e (Db30 cm) ≥ 10 cm.
Foi realizada identificação botânica para cada indivíduo amostrado, bem como mensurados
os valores de circunferência a 30 cm do solo, medido com auxílio de fita métrica, e altura total,
mensurada com auxílio de régua telescópica. O material botânico coletado foi herborizado e
posteriormente realizada a identificação taxonômica por meio de consultas à literatura específica e
consulta à especialistas. A classificação botânica foi realizada de acordo com o sistema de APG III
(Angyosperm Phylogeny Group) (APG III, 009) e a atualização dos táxons foi feita a partir de
Forzza et al. (2010) no site http://floradobrasil.jbrj.gov.br.
A suficiência amostral foi analisada a partir do estimador de riqueza Jackknife I (Magurran,
2004). Além disso, a suficiência amostral foi analisada visualmente por meio da construção de
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curva de rarefação (Gotelli & Colwell, 2001) e por meio da comparação entre a riqueza observada e
a calculada, com o uso das estimativas geradas pelo índice Jackknife I (Magurran, 1988).
A diversidade alfa foi estimada pelo índice de diversidade de Shannon (H’) e a equabilidade
pelo índice de Pielou (J’) (Magurran, 1988, Magurran, 2004). Foram avaliados os parâmetros
fitossociológicosclássicos, segundo Mueller-Dombois & Ellemberg (1974). Os cálculos destes
parâmetros foram processados no programa Mata Nativa 2.1 (CIENTEC, 2005).
Para análise estrutural foram realizadas distribuições de frequências nas classes de diâmetro
e altura, de acordo com metodologia adotada por Scolforo (2006). O intervalo de classe para a
distribuição dos diâmetros foi calculado de acordo com o procedimento sugerido por Spiegel
(1976).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram registradas 59 espécies pertencentes a 44 gêneros e 26 famílias. As espécies
amostradas corresponderam a 85% do número potencial estimado pelo índice Jackknife I, que foi de
69 espécies. Adicionalmente, podemos observar que a curva de rarefação começa a apresentar
tendência à estabilização quando, aproximadamente, 93% (55 espécies) das espécies são
amostradas. Assim, podemos assumir que a variabilidade florística da área foi bem representada.
Figura 1 - Curvas de rarefação com base no número de espécies observadas (---) e no estimador Jackknife I
(___) para os indivíduos arbustivo-arbóreos (Db30 cm ≥ 5 cm) amostrados em área de Cerrado sentido
restrito, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás. I = intervalo de confiança.

Fonte: Arquivo pessoal, 2015.

A riqueza observada está abaixo dos valores encontrados em outros estudos realizados no
Brasil Central com mesma área amostral (Felfili & Silva Júnior, 2001; Felfili et al., 2002), porém
com parcelas de 20 x 50 m, o que pode estar relacionada ao tipo de amostragem utilizado, uma vez
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que a unidade amostral está concentrada em um único ponto da região de estudo, o que afeta a
eficiência na amostragem da vegetação. Em ambientes com formações heterogêneas, como as
savânicas, é preferível para amostragem da riqueza de espécies a utilização de unidades amostrais
distribuídas na região de estudo (Felfiliet al., 2005). Além disso, a amostragem dos indivíduos com
Db30cm ≥ 5 cm foi realizada em apenas 0,5 ha da área total (1 ha), o que diminuiu o número de
indivíduos e de espécies amostradas.
O índice de diversidade alfa (H’) para a área de estudo foi de 3,29 enquanto o valor de
equabilidade (J’) foi de 0,81. O índice de diversidade alfa (H’) é inferior aos resultados registrados
em outros estudos realizados no Brasil Central, e está abaixo do limite inferior da faixa de variação
encontrados por Felfili & Silva (2001), e Lenza et al. (2011) para áreas de Cerrado sentido restrito.
Podemos atribuir esse resultado pela diferença do método de RAPELD do método tradicional
utilizado em outros trabalhos, como por exemplo: a diferença entre as dimensões das parcelas
utilizadas e a diferença de orientação topográficas nos dois métodos. O valor de equabilidade (J’)
está em concordância com resultados encontrados por outros autores, como Balduino et al. (2005) e
Felfili et al. (2002), o que indica que a área estudada apresenta boa distribuição de indivíduos entre
as espécies.
A densidade total para a área foi de 856 ind/ha, sendo que as espécies Byrsonima
coccolobifolia (46 indivíduos), Byrsonima pachyphylla (47 indivíduos), Callisthene molissima (126
indivíduos), Qualea parviflora (100 indivíduos), Tachigali subvelutina (65 indivíduos) e Vellozia
squamata (58 indivíduos) juntas representam 51,63% da densidade relativa. As espécies que
apresentaram maior dominância foram Callisthene molissima, Qualea parviflora, Tachigali
subvelutina e Terminalia fagifolia, as quais são responsáveis por 64,92% da dominância total. As
espécies com maior índice de valor de cobertura (IVC) foram Callisthene molissima (13,79%),
Qualea parviflora (19,79%), Tachigali subvelutina (11,60%), Terminalia fagifolia (5,54%) e
Vellozia squamata (4,38%), juntas correspondem a 55,10% da cobertura total da área (Tabela 1).
Tabela 1 - Parâmetros fitossociológicos das espécies arbustivo-arbórea amostradas em área de Cerrado
sentido restrito, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás. NI = número de indivíduos; DR =
densidade relativa em %; DoR = dominância relativa em % e IVC = Índice de Valor de Cobertura em %
Espécies

Famílias

Aspidosperma macrocarpon Mart

Apocynacea

0,51

Aspidosperma multiflorum A.DC.

Apocynacea

0,16

Aspidosperma tomentosum Mart.

Apocynacea

0,34

Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates

Malpighiaceae

1,95

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Malpighiaceae

4,15

Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Malpighiaceae

4,06
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Byrsonima verbascifolia (L.) DC

Malpighiaceae

0,07

Callisthene molíssima Warm.

Vochysiaceae

13,79

Caryocar brasiliense Cambess

Caryocaraceae

1,40

Espécies

Famílias

Chamaecrista

orbiculata

(Benth.)

H.S.

NI

DR

DoR

IVC

Fabacea

3,16

Connarus suberosus Planch.

Connaraceae

0,35

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.). Benth.

Chrysobalanaceae

1,89

Davilla elliptica A.St.-Hil.

Dilleniaceae

1,60

Diospyros burchellii Hiern

Ebenacea

0,24

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.

Fabacea

0,16

Eremanthus glomerulatusLess.

Asteraceae

0,14

Eremanthus goyazensis (Gardner) Sch.Bip

Asteraceae

0,21

Eremanthu ssp.

Asteraceae

1,06

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.

Erythroxylaceae

1,82

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.

Erythroxylaceae

1,32

Erythroxylum tortuosum Mart.

Erythroxylaceae

1,02

Hancornia speciosa Gomes

Apocynacae

0,37

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

Malvaceae

0,09

Heteropterys byrsonimifoliaA.Juss.

Malpighiaceae

1,07

Himatanthus obovatus Müll. (Arg.) Woodson

Apocynaceae

Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne

Fabaceae

0,07

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Calophyllaceae

0,26

Kielmeyera lathrophyton Saddi

Calophyllaceae

0,19

Kielmeyera speciosaA.St.-Hil.

Calophyllaceae

0,22

Lafoensia pacari A.St.-Hil.

Lythraceae

1,33

Leptolobium dasycarpum Vogel

Fabaceae

0,17

Miconia ferruginata DC.

Melastomataceae

0,31

Mimosa claussenii Benth.

Fabaceae

0,51

Myrcia bella O.Berg

Myrtaceae

0,50

Myrcia guianensis(Aubl.) DC.

Myrtaceae

0,07

Myrcia multiflora (Lam.) DC.

Myrtaceae

1,06

Ouratea glaucescensEngl.

Ochnaceae

0,18

Ouratea hexasperma(A.St.-Hil.) Baill.

Ochnaceae

1,21

Palicourea rígida Kunth

Rubiaceae

1,06

Plencki apopulnea Reissek

Celastracea

0,84

Irwin&Barneby
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Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Sapotaceae

2,00

Psidium myrsinites DC.

Myrtaceae

0,07

Qualea parviflora Mart.

Vochysiaceae

19,79

Roupala montana Aubl.

Proteaceae

0,29

Rourea induta Planch.

Connaraceae

0,07

Salacia crassifólia (Mart. ExSchult.) G.Don

Celastracae

0,91

Araliaceae

0,74

Fabaceae

0,49

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

Fabaceae

1,12

Styrax ferrugineus Nees& Mart.

Styracaceae

0,34

Syagrus comosa (Mart.) Mart.

Arecaceae

0,72

Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.

Arecaceae

1,32

Espécies

Famílias

Tachigali subvelutina (Benth.)

Fabaceae

Terminalia fagifolia Mart.

Combretaceae

Vellozia squamata Pohl

Velloziaceae

4,39

Vochysia elliptica Mart.

Vochysiaceae

0,07

Vochysia gardneri Warm.

Vochysiaceae

1,15

Vochysia thyrsoidea Pohl

Vochysiaceae

0,37

Schefflera macrocarpa (Cham. &Schltdl.)
Frodin
Senna cana (Nees& Mart.) H. S. Irwin &
Barneby

Total

NI

DR

DoR

IVC
11,60

16

856

1,87

100

9,22

100

5,54

100

Fonte: Acervo da pesquisa, 2015.

Os valores de densidade registrados se enquadram nos resultados obtidos por outros autores.
Com isso, acredita-se que fatores que agem na redução da densidade de indivíduos, como a alta
acidez e concentração de alumínio trocável no solo (Reatto et al., 2008), não estejam ocorrendo
numa intensidade suficiente para inibir o estabelecimento e o desenvolvimento de indivíduos.
Segundo Haridasan (2005), há evidencias que plantas nativas sejam adaptadas a disponibilidade
natural de alumínio, que são frequentemente relatados em solos de cerrado, o que pode estar
ocasionando a elevada densidade relativa de algumas espécies, e a sua manutenção temporal.
Quanto à dominância, a área estudada demonstrou boa distribuição de indivíduos entre as
espécies em sua área, uma vez que a espécie com maior dominância (Qualea parviflora) ocorre de
maneira que sua presença demonstra não comprometer a ocorrência de outras espécies. Das arvores
de maior dominância Qualea parviflora, tem sido relatada frequentemente como uma espécie de
grande importância em comunidades de Cerrado de sentido restrito (Silva et al., 2001; Andrade et
al., 2002; Felfili et al., 2001; Silva Júnior, 1984;). Além disso, esta espécie é descrita como típica
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acumuladora de alumínio, o que pode contribuir para os valores elevados de dominância desta
espécie (Medeiros, 1983; Haridasan, 2000).
Os IVC’s registrados revelam que poucas espécies são responsáveis pela estrutura da
fitocenose. Essa concentração de poucas espécies responsáveis pela estrutura da comunidade
vegetativa tem sido encontrada para outras áreas de Cerrado. Felfili et al.(2004), constatou ao
analisar a estrutura de 15 localidades de cerrado sensu stricto, como padrão principal um pequeno
número de espécies (aproximadamente 10) compreendendo mais de 50% da densidade e da área
basal por local. O mesmo padrão de poucas espécies foi encontrado por Miranda et al. (2007) e
Felfili & Fagg (2007). Portanto, os resultados de densidade concentrado em poucas espécies, e da
riqueza em poucas famílias é um fator característico de comunidades vegetativas de cerrado sentido
restrito.
A distribuição dos indivíduos nas classes de diâmetros apresentou distribuição do tipo “Jreverso” ou exponencial negativo, com maior concentração nas classes de menor diâmetro e com
diminuição da frequência à medida que se aumenta o valor da classe. A distribuição em classes de
altura tendeu à normalidade, havendo maior concentração de indivíduos nas classes de menor altura
(Figura 2).
Figura 2 - Distribuição de frequências em classes de diâmetro e de altura, dos indivíduos arbustivo-arbóreos
amostrados em área de Cerrado sentido restrito no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás.

Fonte: Arquivo pessoal, 2015.

As classes decamétricas 5Ⱶ10 (538 indivíduos), 10Ⱶ15 (185 indivíduos) e 15Ⱶ20 (67
indivíduos) apresentam juntas 92% dos indivíduos. A mediana da fitocenose foi 7,95 cm e os
maiores valores registrados foram de três indivíduos da Terminalia fagifolia (39,15 cm; 41.75 cm e
53,79 cm). Já as classes 1,4Ⱶ2,4, 2,4Ⱶ3,4, 3,4Ⱶ4,4 e 4,4Ⱶ5,4 concentram 76% dos indivíduos
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amostrados. A mediana da fitocenose foi 3,1 m e os maiores valores registrados foram da Tachigali
subvelutina (10,75 m) e da Terminalia fagifolia (10,65 m).
A distribuição diamétrica apresentada confere a esta fitocenose estabilidade estrutural e
equilíbrio entre mortalidade e recrutamento, pois há maior concentração de indivíduos nas classes
de menor diâmetro. Isso nos revela o bom estado de conservação dessa fisionomia. A distribuição
de frequência dos indivíduos nas classes de altura no tendeu à normalidade, onde a maioria dos
indivíduos foi encontrada nas classes de altura entre 1,6 m e 3,5 m e mediana foi de 2,2 m e 3,6 m,
respectivamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os valores de riqueza e de diversidade registrados foram menores do que o comumente
encontrado em estudos realizados no Brasil Central com mesma área amostral, o que pode estar
relacionada ao tipo de amostragem utilizado. No método RAPELD existe uma adequação da parcela
única às feições do relevo, porém, nos demais trabalhos as parcelas são espalhadas na paisagem e
conseguem, portanto, capturar melhor a riqueza e diversidade do Cerrado, por ser um bioma com
características fisionômicas espacializadas.
O valor de equabilidade (J’) observado foi similar aos resultados encontrados por outros
autores e indica que a área estudada apresenta boa distribuição de indivíduos entre as espécies, não
havendo, portanto, dominância ecológica de nenhuma delas. A densidade registrada na área está
contida no intervalo de valores citados para a mesma fitofisionomia no Brasil Central, evidenciando
o bom estágio de sucessão ecológica da área.
O índice de cobertura revela que poucas espécies são responsáveis pela estruturação da
comunidade investigada e este padrão é típico de Cerrado sentido restrito, demonstrando que a
fitocenose não apresenta distúrbio ecológico que afete sua estrutura horizontal. A distribuição
diamétrica apresentada demonstra que a fitocenose tem estabilidade estrutural e equilíbrio entre
mortalidade e recrutamento, o que nos revela o bom estado de conservação da mesma.
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RESUMO
As praias da Redinha Nova e Ponta Negra situam-se na zona urbana da cidade do Natal (RN)
apresentando zona arenosa exposta diretamente à ação das ondas. Neste estudo objetiva-se
investigar o potencial dessas praias utilizando a diversidade cnidários pleustônicos depositados na
linha do deixa como ferramenta de ação que possibilite o ensino interdisciplinar de Zoologia e
Educação Ambiental (EA), enfatizando a sensibilização jurídico ambiental. As atividades de campo
foram realizadas em junho/julho de 2016 e janeiro de 2017, quando foram observados a ocorrência
de espécimes depositados na linha do deixa. Foram registrados as espécies de cnidários Physalia
physalis, (Linnaeus, 1758), Vellela vellela (Linnaeus, 1758) e Porpita porpita (Linnaeus, 1758); os
moluscos Janthina sp., Spirula spirula e o crustáceo cirripédio Lepas sp. Propõe-se que, através de
visitas de campo monitoradas por pessoal habilitado, tais praias possam ser utilizadas de forma
relevante para a divulgação de conteúdos pertinentes à Zoologia, Ecologia e Educação Ambiental,
objetivando, outrossim, fomentar a sensibilização e o letramento jurídicos através da divulgação
dos princípios do Direito do Ambiente dispostos no art. 225 da Constituição Federal de 1988 e
diretrizes da Convenção da Biodiversidade e da Política Nacional da Biodiversidade.
Palavra-chave: entremarés, invertebrados, pleuston, letramento jurídico, plástico
ABSTRACT
The beaches of Redinha Nova and Ponta Negra are located in the urban area of the city of Natal
(Rio Grande do Norte state, Brazil) and are exposed directly to the waves. The objective of this
study is to investigate the potential of these beaches using the pleustonic biodiversity deposited in
the wrackline as an tool for the interdisciplinary teaching of Zoology and Environmental Education,
emphasizing environmental legal awareness. Field activities were carried out in June / July 2016
and January 2017, and the occurrence of specimens deposited on the wrackline was observed. The
following species were recorded: the cnidarians Physalia physalis species (Linnaeus, 1758), Vellela
vellela (Linnaeus, 1758) and Porpita porpita (Linnaeus, 1758); the mollusks Janthina sp. and
Spirula spirula, and the barnacle Lepas sp. It is proposed that, through field visits monitored by
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qualified personnel, such beaches may be used in a relevant way for the dissemination of contents
pertinent to Zoology, Ecology and Environmental Education, emphasizing legal awareness
regarding the brazilian environmental law.
Keyword: intertidal, invertebrates, pleuston, legal literacy, plastic

INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental representa um princípio constitucional elencado no artigo 225 da
Constituição Federal de 1988, enquanto o art. 1º da Política Nacional da Educação Ambiental (EA)
(Lei nº 9795/1999 explicita os aspectos interdisciplinares e conservacionistas da EA. No contexto
da EA, a Convenção de Tbilisi estabelece que o ambiente deve ser considerado em sua totalidade,
englobando seus aspectos natural, tecnológico e social, este último enfocando elementos
econômicos, políticos, histórico-culturais, éticos e estéticos (MORIN, 1998). Coelho et al. (2011)
propõe o uso de ferramentas de ação para atingir pragmaticamente os objetivos da EA, onde tais
ferramentas são extraídas da observação da natureza e contextualizadas numa perspectiva
conservacionista.
Em sentido amplo, entende-se por plêuston a comunidade de organismos que habitam a
interface água/ar ( BARNES; HUGHES, 1982, RAYNER, 1986). De acordo com Nehring; Albrecht
(1997), o vocábulo “plêuston” remonta ao termo grego “τό ρλευστόν” (tó pleuston),
etimologicamente derivado do verbo grego que significa nadar, velejar. Segundo Barnes; Hughes
(1982), esta assembleia é pouco especiosa e inclui grupos filogeneticamente distantes, tais como
insetos (Halibates), cnidários, crustáceos e moluscos, que se utilizam da interface água/ar de forma
permanente ou apenas durante parte de seu ciclo de vida.
A literatura internacional enfoca a temática de fauna arribada em praias (e.g.
WITHERINGTON , 2007, TREWHELLA; HATCHER, 2015); contudo, tal biodiversidade não é
comumente abordada em publicações voltadas para o território brasileiro. Ademais, a linha do deixa
é local de deposição de elementos poluentes antropogênicos importantes para o ecossistema
marinho (e.g. plásticos, microplásticos, hidrocarbonetos) e com graves consequências para o meio
ambiente (BROWNE, 2015; AVIO; GOBBIO; REGOLI, 2017). Considerando a importância de
visitas a campo para sensibilização ambiental (NEIMAN; ADES, 2014; COLLADO; STAATS,
2016) e a necessidade de se conhecer a biodiversidade de táxons invertebrados (WILSON, 1987), o
presente estudo tem por objetivo investigar o potencial presente na observação de exemplares
arribados na linha do deixa das praias urbanas da cidade do Natal (RN) como ferramentas de ação
que possibilitem a efetivação do ensino em Zoologia e Educação Ambiental em seu aspecto
interdisciplinar sensu Morin (1998), enfatizando a oportunidade de fomentar o letramento jurídico
no que tange a princípios do Direito do Ambiente e legislação pátria que regulamenta o acesso à
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biodiversidade para fins didáticos e de pesquisa. A prática do letramento jurídico é considerada por
Cabral e Oliveira Júnior (2011) como atividade promotora de cidadania.
Araújo-de-Almeida et al. (2007) propõem que quaisquer experimentos educacionais que
contribuam para a compreensão do meio ambiente, bem como para a sua gestão, atendem aos
princípios da EA elencados pela Lei nº 9795/1999. Outrossim, segue-se o entendimento apresentado
em Coelho et al. (2011) que propõem o uso de ferramentas de ação, extraídas da observação da
natureza e contextualizadas numa perspectiva conservacionista e que se coadunam com os
princípios e objetivos da EA segundo a Lei no 9.795 de 27 de abril de 1999.
Considerando a diretriz do componente 6 da Política Nacional da Biodiversidade (Decreto nº
4.339/2002) no sentido de informar e sensibilizar os cidadãos sobre a biodiversidade do território
nacional, tem-se por objetivos do presente estudo investigar a diversidade de animais pleustônicos
encontrados em praias urbanas e, segundo os resultados obtidos, propor áreas temáticas para
discussão.
METODOLOGIA
Selecionaram-se, como local de pesquisa, as praias da Redinha Nova e Ponta Negra segundo
classificação de praias urbanas da cidade do Natal que apresenta predominância do tipo climático
As’, clima tropical quente e úmido, segundo a classificação de Koeppen (NATAL 2011). Essa praia
apresenta grande extensão de faixa arenosa, sem arrecifes, exposta diretamente à ação das ondas e à
variação da maré o que possibilita a deposição de material trazido pelas ondas, note-se que a cada
oscilação de maré, a linha do deixa indicará uma linha de preamar e uma linha de baixa mar. A
linha do deixa é conhecida também pelo termo “linha de detritos” ou ainda “wrackline” em língua
inglesa (WHITERINGTON, 2007).
A metodologia de pesquisa constou de visitas em campo onde foi observada a diversidade de
organismos arribados depositados na linha do deixa. As informações que possibilitaram a
identificação dos exemplares foram extraídas de Nesis (1987), Young (1999), Bouillon et al. (2006),
Rios (2009), Reid (2005). Para fins do presente estudo, consideramos apenas os espécimes mais
conspícuos e de fácil visualização pelo visitante quando de uma aula em campo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Biodiversidade Pleustônica
Os depósitos na linha do deixa ao longo da Praia da Redinha Nova e Ponta Negra continham
espécimes dos seguintes táxons: os cnidários Physalia physalis (Linnaeus, 1758), (Siphonophora,
Physaliidae) Vellela vellela (Linnaeus, 1758) (Zancleida, Velleliidae), Porpita porpita (Linnaeus,
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1758) (Zancleida, Porpitidae), exemplares de Janthina sp. (Mollusca Gastropoda, Janthinidae),
conchas vazias de Spirula spirula (Linnaeus, 1758) (Mollusca, Cephalopoda, Spirulidae) e
crustáceos cirripédios (Lepas sp, Lepadidae). Os cnidários são exemplos de colônias polimorfas
típicas do habitat pleusto-pelágico que ocorre no alto-mar, apresentando especialização dos
indivíduos componentes e, no caso de P. physalis, exemplificando o conceito de superorganismo
(MACKIE, 1963). Exemplares de P. physalis e por apresentarem um flutuador de coloração rosa ou
azul que apresenta, em V. velela, uma estrutura em forma de vela (BRUSCA; MOORE;
SCHUSTER, 2016). A coloração azulada observada nos flutuadores dos cnidários pelágicos
supracitados sugerem estratégia de camuflagem que também é observada nas conchas de Janthina
(LALLI; GILMER, 1989).
A observação desses organismos revela os métodos utilizados para manter-se flutuando na
interface água/ar: o molusco Janthina emprega uma “jangada de bolhas” formada a partir de muco
secretado pelo animal (LALLI; GILMER, 1989); já os cnidários utilizam flutuadores repletos de
gases (Physalia) ou uma combinação do flutuador e muco hidrófobo (Velella e Porpita) (MACKIE,
1974). No caso dos cirripédios o transporte dá-se passivamente já que o exemplares encontram-se
fixados em anteparos flutuantes, que podem incluir pedaços de madeira, artefatos de plástico e
mesmo fragmentos de piche (ver FARRAPEIRA, 2011).
Apesar de não compor o plêuston, já que é uma espécie luminescente de hábitos
mesopelágicos (i.e vive a aproximadamente 600-700 m de profundidade), a concha multiloculada
de S. spirula é preenchida com gases e ajuda na flutuação e natação desses animais.; após a morte
do animal a concha flutua para a superfície e pode ser depositada na linha do deixa (NESIS, 1987.
REID, 2005). Segundo Barnes; Hughes (1982), a comunidade pleustônica é formada de organismos
predadores, os cnidários utilizam tentáculos armados de nematocistos para a captura de presas na
coluna d´água; no caso específico de Physalia physalis, popularmente conhecida como “caravela”,
o nematocisto permanece funcional mesmo no animal arribado na linha do deixa, podendo causar
acidentes (HALSTEAD, 1978).
Depósitos antropogênicos na linha do deixa como evidencia de poluição no ambiente marinho
Além do material pelágico, foram registrados nas praias pesquisadas: lixo plástico
(recipientes variados de matéria plástica e vidro, alguns com rótulos de procedência estrangeira),
cordas de amarração, boias, fragmentos de isopor e piche. Na Redinha Nova, observou-se também
folhas e sementes de mangue (Avicennia, Rhizophora ) derivados dos manguezais da foz do Rio
Potengi, próximo à área.
Dos resíduos gerados por nossas atividades os materiais plásticos constituem 60 a 80%
(DERRAIK, 2002) e quase 10% da produção anual acaba nos oceanos, onde a degradação de
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objetos plásticos pode levar várias centenas de anos (AVIO; GOBBIO; REGOLI, 2017). A
observação da ocorrência de lixo urbano na linha do deixa já foi relatada no Brasil desde a década
de 1950 (OLIVEIRA; KRAU, 1955). Silva-Cavalcanti et al (2009) discorrem sobre a presença de
contaminantes da linha do deixa de praias urbanas no Recife causada pela coleta irregular de lixo.
Estudos têm revelado que os impactos causados pelos plásticos no ambiente marinho vão
desde o impacto estético do lixo e os custos econômicos para limpeza das praias; prejuízos
econômicos decorrentes de problemas causados na navegação, tais como danos às hélices,
entupimento de tubulações e de sistemas de resfriamento de água; aos efeitos biológicos e
ecológicos adversos que causam danos ambientais e à vida marinha (BROWNE, 2015;
GOLDSTEIN; CARSTEN; ERIKSEN, 2014; AVIO; GOBBIO; REGOLI, 2017). Entre estes
últimos estão a diminuição na produção de pescados, o transporte de espécies exóticas de uma
região à outra pelos detritos de plástico flutuantes acumulados, a ingestão de plásticos por animais
marinhos com consequente morte por inanição e/ou intoxicação, emaranhamento de aves, tartarugas
e mamíferos marinhos em restos de redes de pesca abandonados no mar (pesca fantasma) com
consequente afogamento e, mais recentemente, a descoberta de que pólipos de corais estão
incorporando à sua dieta os microplásticos filtrados das águas com consequente introdução de
substâncias estranhas à cadeia alimentar marinha (ZARFL.; MATTHIES, 2010; VAN
CAUWENBERGH, 2015; LUSHEER, 2015; ALLEN et al, 2017).
Segundo dados do PNUMA, estima-se que cerca de 80% de todo lixo plástico marinho seja
proveniente de fontes terrestres e os 20% restantes venha de fontes no próprio oceano, originária
por descarga de poluentes a partir de navios (ALLSOPP, 2011). As principais fontes terrestres
seriam os rios, escoamento de águas pluviais, descargas de águas residuais ou transporte de lixo
terrestre através do vento (RYAN et al., 2009). As atividades marítimas contribuem com materiais
perdidos por pesca profissional e recreativa e detritos despejados por navios comerciais, de cruzeiro
ou privados bem como mudança de padrões de consumo pela população como um todo (HAWARD,
2018). Nesse âmbito é que se mostra a grande relevância do investimento em educação ambiental
por parte dos governos, com a inclusão dessa discussão no currículo das escolas de ensino básico,
principalmente nas cidades e povoados de regiões costeiras (OLIVEIRA, 2014; GOUGH, 2017);.
Os objetivos da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental de 1977, em Tbilisi,
(UNESCO, 1978, p.26), também apontam essa direção. Eles são: (a) promover a consciência clara e
a preocupação com a interdependência econômica, social, política e ecológica nas áreas urbanas e
rurais; (b) proporcionar a cada pessoa oportunidades de adquirir conhecimento, valores, atitudes,
compromisso e habilidades necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente; (c) criar novos
padrões de comportamento de indivíduos, grupos e sociedade como um todo em direção ao meio
ambiente. Outras soluções também poderiam surgir no sentido de melhorar a regulamentação
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internacional de controle e redução da poluição por plásticos originada por fontes terrestres, criando
políticas de incentivo e cooperação mútua entre os países para preservação dos recursos marinhos
(ZANELLA, 2013, HAWARD, 2018).
Tais colocações ensejam discussões a respeito dos princípios constitucionais que regem o
direito do Ambiente, mormente, o princípio jurídico da precaução e prevenção (disposto no artigo
225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) e o princípio bioético de nãomaleficência, que implicam na prevenção de danos aos componentes da biota e suas funções
ecológicas (SANTOS, 2011). Coadunando-se com esses princípios, enfatiza-se que as atividades de
campo deverão envolver apenas a observação dos espécimes em seus habitats: os espécimes
silvestres podem ser observados in situ, fotografados e filmados para apresentações em sala de aula,
em consonância com o disposto na Instrução Normativa nº03 de 01.09.2014 do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade que regulamenta o acesso à biodiversidade para fins
didáticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As áreas de estudo são acessíveis por transporte público e privado. As visitas de campo
podem ser planejadas consultando-se as tábuas de maré publicadas no site da Marinha do Brasil
(www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas), selecionando-se a localidade “Porto de
Natal” e marés com cota inferior a 0.3. A observação dos depósitos na linha do deixa constituem
elementos fomentadores de discussões a respeito da biota marinha, seus mecanismos de dispersão
biogeográfica e sua conservação, representando opção para a divulgação de conteúdos de EA e
Zoologia através de aulas e visitas de campo monitoradas tendo por público alvo estudantes
de ensino fundamental, médio e superior. Sugere-se ao instrutor o uso de lupa manual observação
dos detalhes anatômicos dos espécimes em campo. Considerando a possibilidade de acidentes com
os nematocistos urticantes (HALSTEAD, 1978; NEVES; AMARAL; STEINER, 2007), os autores
reiteram a necessidade imperativa de cautela na manipulação de exemplares de P. physalis, que
deverá ser feita por instrutor habilitado.
Considerando que os elementos poluentes detectados na área de estudo originam-se da
atividade antrópica (e.g. detritos de matéria plástica e hidrocarbonetos ou piche), o responsável pela
visita poderá promover ações de fomento à cidadania tais como o letramento jurídico, i.e. a
disseminação de informação a respeito das leis e do ordenamento jurídico (justificado pelo o
princípio da inescusabilidade da ignorância da lei explicitado no art. 3º da Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro ou Decreto-Lei nº 4.657/1942) e sensibilização jurídico-ambiental,
enfatizando conteúdos pertinentes aos princípios jurídicos que norteiam o Direito do Ambiente no
Brasil, entre eles os princípios da precaução, prevenção, poluidor-pagador e educação ambiental,
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conforme o disposto no art. 225 Constituição de 1988, diretrizes da Convenção da Biodiversidade
(Decreto Legislativo nº 2/05.06.1992) e Política Nacional da Biodiversidade (Decreto nº
4.339/22.08.2002) seguindo as recomendações presentes em Santos (2011).
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Figura 1 – Espécimes pleustônicos encontrados na linha do deixa nas praias de Redinha Novae Ponta Negra
(Natal, RN): a) espécime do cirripédio Lepas sp. fixado em pedaço de piche (seta); b) concha de Janthina sp,
com exemplares, a seta indica exemplares de cirripédios fixados na superfície da concha; c) Espécime de
Janthina sp. apresentando flutuador sob forma de “jangada de bolhas” (seta no alto, à esquerda), a seta à
direita indica exemplar de cirripédio fixado na concha; d) concha de Spirula spirula; e) exemplar de Vellela
vellela (note-se a estrutura em “vela” característica da espécie); f) Detalhe de exemplar de Physalia , a seta à
esquerda indica os tentáculos e a seta à direita, o flutuador

Fotografias: Roberto Lima Santos, 2018.
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RESUMO
Grande parte da biodiversidade do planeta é sustentada pelos ecossistemas florestais e o Brasil
apresenta ecossistemas com alta diversidade florística e funcional. O conjunto de espécies que
realizam algumas funções semelhantes no ecossistema forma um grupo funcional. Utilizar esse
agrupamento pode auxiliar nas atividades de restauração de áreas degradadas. O objetivo do estudo
é formar grupos funcionais com quatro guildas ecológicas em uma Floresta Estacional
Semidecidual (FES). A partir do levantamento florístico construiu-se a matriz com as guildas por
espécie: grupo ecológico, síndrome de dispersão, deciduidade de folhas e capacidade de fixar
nitrogênio. Para avaliar a estrutura horizontal foram avaliados os parâmetros fitossociológicos
clássicos. No agrupamento utilizou-se as primeiras 75 espécies com maior IVI resultando em 6
grupos funcionais: GF1 – Autocóricas sempre-verdes; GF2 – Fixadoras de nitrogênio; GF3 –
Anemocóricas decíduas; GF4 – Zoocóricas pioneira; GF5 – Zoocóricas secundária inicial; GF6 –
Zoocóricas secundária tardia. Em ações de restauração de áreas degradas em FES sugere-se que
sejam utilizadas espécies dos seis grupos funcionais formados, visto que realizando a mesma função
ecológica podem substituir espécies da lista florística que tenham silvicultura desconhecida ou
complicada garantindo o mesmo sucesso ao ecossistema.
Palavras-chave: Função ecológica; Floresta Estacional Semidecidual; Ecologia
ABSTRACT
Much of the Planet's biodiversity is sustained by the forest ecosystems and Brazil has ecosystems
with high floristic and functional diversity. The set of species which developes some similar
functions in the ecosystem, also forms a functional group. Using the grouping can aid in the
restoration of degraded areas. The aim of the study is to build functional groups with four
ecological guilds in a Semideciduous Seasonal Forest (SSF). From the floristic survey, a guild
matrix was planned by specie: ecological group, scatter syndrome, leaf deciduousness, nitrogen
fixation capacity. In order to evaluate the horizontal structures, first were avaluated the classical
phytosociological parameters. In the grouping were used the first 75 species with higher IVI,
resulting in 6 functional groups: GF1 - Evergreen autocorics; GF2 - Nitrogen fasteners; GF3 Deciduous anemocoric; GF4 - Pioneering zoocorics; GF5 - Initial secondary zoocorics; GF6 - Late
secondary zoocorics. In restoration actions of degraded areas in SSF it is suggested that species of
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the six formed functional groups be used, since performing the same ecological function, they can
replace species of the floristic list that have unknown or complicated silviculture guaranteeing the
same success to the ecosystem.
Keywords: Ecological function; Semideciduous seasonal forest; Ecology

INTRODUÇÃO
Grande parte da biodiversidade terrestre do planeta é sustentada pelos ecossistemas
florestais (CBD 2002) e o Brasil com sua alta diversidade climática e edáfica, possui uma
significativa diversidade destes ecossistemas (Leitão-Filho 1987). Dentre estes, uma formação
florestal importante são as Florestas Estacionais Semideciduais, elas ocorrem em regiões onde o
clima tem duas estações bem definidas, uma de chuva e outra de estiagem (Veloso e Goes-Filho
1982). Esta característica garante a elevada perda de folhas no período seco, que chega a ser de 20 a
50% (Braga et al 1992). Essas florestas, estando no domínio do bioma cerrado, são de transição
entre a floresta Atlântica e a Amazônia, sendo que atualmente, estudos são realizados visando a
formação de corredores ecológicos através da restauração destas áreas que estrategicamente sejam
utilizadas para o fluxo gênico entre as duas florestas tropicais (Silva et al 2004).
Para um maior conhecimento e entendimento do funcionamento das florestas tropicais é de
extrema importância a utilização do levantamento florístico como ferramenta para obtenção de
dados em ecossistemas vegetacionais (Oliveira-Filho et al. 1994). Entretanto, a alta diversidade
florística dos fragmentos florestais dificulta esse entendimento, assim o conhecimento das funções
das espécies pode ser um caminho para formar grupos e encontrar padrões funcionais nas Florestas
Estacionais Semideciduais (Vale 2011).
Grupos funcionais podem ser caracterizados por um conjunto de espécies que se
assemelham em algumas características (Medail et al. 1998; Lyon & Sagers 2002) e com isso
realizam funções semelhantes no ecossistema (Walker et al. 1999; Blondel 2003). Qualquer função
da espécie pode ser utilizada nos agrupamentos, por exemplo: quando se define a germinação da
espécie em relação ao fator luminosidade, esse grupo funcional é chamado de grupo ecológico; o
grupo que indica como as espécies têm seus propágulos dispersos é chamado de dispersão de
sementes (Oliveira Filho 1994); espécies do grupo deciduidade são 2 agrupadas de acordo com a
perda de folhas em um período do ano (Sarmiento et al. 1985, Oliveira 1998, Franco et al. 2005;
Miranda 1995, Morais et al. 1995); e aquelas capazes de capturar e utilizar os nutrientes disponíveis
de forma eficaz, modificando a qualidade do ambiente formam o grupo das ativadoras de sucessão.
Este último grupo tem muitas possibilidades para ser formado, mas as espécies leguminosas
merecem destaque, pois sua capacidade de fixar nitrogênio faz delas um grupo de função muito
importante para as florestas (Kageyama et al. 1989 e Faria et al. 1984.Para aperfeiçoar o
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desempenho de um ecossistema muitas vezes a diversidade de tipos funcionais é mais importante do
que a diversidade de espécies (Vale 2008). Por conta desses aspectos, revelase a importância de
conhecer a diversidade funcional para a conservação de ecossistemas (Walker 1992; 1995). Fazer a
restauração de uma área degradada com todas as suas espécies originais nem sempre é possível,
primeiramente por conta da alta diversidade florística que existe nos ambientes florestais, da falta
de conhecimento silvicultural sobre grande parte das espécies nativas e também por conta da
dificuldade de se encontrar as espécies desejadas próximo ao local que foi degradado, já que buscar
uma única espécie em viveiros distantes demanda grandes recursos e as mesmas não estarão
adaptadas às condições climáticas da região onde está a degradação. Por isso o estudo de grupos
funcionais vem crescendo dentro do tema de manejo e restauração de áreas degradadas, pois é uma
boa técnica para garantir a funcionalidade do ecossistema. Desta forma, o objetivo deste trabalho é
formar grupos funcionais baseados em quatro guildas ecológicas em uma Floresta Estacional
Semidecidual (FES), que possam auxiliar nas ações de restauração de áreas degradadas.
MATERIAL E MÉTODOS
Localização e Caracterização da Área de Estudo
O estudo foi realizado no estado de Minas Gerais, onde foi selecionado um fragmento
natural de Floresta Estacional Semidecidual (IBGE 2012) com área de aproximadamente 50 ha em
estágio avançado de sucessão ecológica. Este fragmento tem como coordenada central o ponto (17°
39’ 37” S e 42° 57’ 44” W) e altitude média de 885 metros.
A precipitação média da região varia de 1150 a 1450 mm com um período de 4 a 6 meses de
seca (de abril a setembro) e a evapotranspiração potencial varia entre 900 e 1100 mm (Muller,
2005). O clima é tropical de altitude Cfa (Koppen), com temperatura média anual de 20,1°C, sendo
a média máxima anual é 26,1°C e a mínima 15,0°C (Ministério De Minas E Energia, 2005). A
topografia predominante é de relevo montanhoso, com altitude máxima de 1.658 m e mínima de
645 m (Ministério De Minas E Energia, 2005). A tipologia florestal predominante na região é o
Cerrado, porém existem fragmentos naturais de Florestas Estacionais Semidecíduas e Decíduas, nas
manchas de solo com maior fertilidade (Muller, 2005).
Coleta dos Dados
Para o estudo da vegetação arbórea utilizou-se o método de amostragem aleatória e foram
alocadas 25 parcelas de 20 × 20 m (400 m²), totalizando uma área amostral de 1 ha. Para a
orientação do caminhamento e do alinhamento das parcelas foram utilizados bússola, GPS e trena
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métrica para medir as distâncias horizontais. Dentro das parcelas foram registrados apenas os
indivíduos arbóreos vivos com circunferência a 1,30 m de altura ≥ 15,7 cm.
As espécies foram classificadas nas famílias botânicas reconhecidas pelo APG III
(AngiospermPhylogeny Group, 2009) e a verificação da grafia e sinonímias nomenclaturais foi
realizada através dos bancos de dados do Missouri Botanic Garden (MOBOT) e do Internacional
Plant Names Index (IPNI).
Construção da Matriz de Guildas Ecológicas
De posse da lista de espécies construiu-se a matriz com as guildas ecológicas de cada uma
para a posterior determinação dos grupos funcionais. As guildas selecionadas são: grupo ecológico;
síndrome de dispersão; deciduidade das folhas e capacidade de fixar nitrogênio em simbiose com
bactérias. Para a classificação das espécies em cada guilda foram compiladas informações sobre a
biologia das mesmas na literatura especializada. As informações das espécies para a classificação
quanto à guilda de dispersão foram coletadas na literatura de acordo com Van der Pijl (1982),
como: anemocóricas (ANE), zoocóricas (ZOO), autocóricas (AUTO). Para a classificação das
espécies em grupo ecológico, adotou-se a definição proposta por Gandolfi et al. (1995), pioneiras
(P), secundárias iniciais (SI) e secundárias tardias (ST). Com relação à capacidade de fixar
nitrogênio (Kageyama et al. 1989), foram consultados artigos científicos que estudaram esta
característica na família botânica Fabaceae (leguminosas) e sobre a deciduidade (Franco et al. 2005)
de folhas consultou-se artigos científicos que estudaram a fenologia de espécies ou outros, cujo
objetivo foi acompanhar o comportamento das espécies em seu ambiente natural.
Estrutura Horizontal
Para descrever a estrutura horizontal da comunidade arbórea, com o intuito de selecionar as
espécies mais importantes da área e formar os grupos funcionais, foram calculados, por espécie, os
parâmetros fitossociológicos clássicos propostos por (MuellerDombois e Ellemberg 1974):
densidade, frequência e dominância relativas, expressas por hectare e os índices de valor de
cobertura e valor de importância.
Agrupamento das Espécies em Grupos Funcionais
Com base nas informações compiladas na matriz de guildas ecológicas e utilizando as 75
espécies mais importantes para a comunidade (representam 90% da estrutura), de acordo com a
tabela fitossociológica, foi realizada uma análise de agrupamento Cluster Analysis (Legendre e
Legendre, 1998) com o objetivo de formar os grupos funcionais. Esta análise foi realizada com
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auxílio do programa R, versão 6.0 para Windows (Mccune e Mefford 2011) a partir da matriz de
presença e ausência de espécies em relação as quatro guildas selecionadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram amostrados 1.753 indivíduos distribuídos em 146 espécies, 89 gêneros e 42 famílias
botânicas. As 146 espécies estão seguidas de suas classificações quanto às guildas de interesse e de
seus valores de importância ecológica (IVI), tabela 1.
Tabela 1: Relação florística das famílias botânicas amostrada em um fragmento de Floresta
Estacional Semidecidual em Minas Gerais, seguidas de suas espécies com as classificações nas
guildas ecológicas e seus valores de IVI. Onde: G.E. = Grupo Ecológico; Disp. = Síndrome de
dispersão; Deci. = Deciduidade de folhas; F. N. = Capacidade de fixar nitrogênio; PI = Pioneira; SI
= Secundária inicial; ST = Secundária tardia; IND = indeterminado; ZOO = Dispersão zoocórica;
ANE = Dispersão anemocórica; AUTO = Dispersão autocórica; DEC = Decídua; SD = Semidecídua; SV = Sempre verde; IVI = Índice de valor de importância
FAMÍLIA/ESPÉCIA

G.E

DISP.

DECI.

F.N

IVI

Casearia arborea (L.C.Rich.) Urb.

SI

ZOO

SV

NÃO

19,418

Diplotropis ferruginea Benth.

SI

AUTO

SV

SIM

6,592

Tachigali duckei (Dwyer) ined.

ST

AUTO

DEC

SIM

5,424

Ocotea pulchella Mart.

ST

ZOO

SV

NÃO

4,569

Pterodon emarginatus Vogel

PI

ANE

SD

SIM

3,647

Eugenia involucrata DC

ST

ZOO

SV

NÃO

3,157

Xylopia brasiliensis Spreng

ST

ZOO

SV

NÃO

2,382

Copaifera langsdorffii Desf.

SI

ZOO

DEC

SIM

2,172

Jacaranda micrantha Cham.

SI

ANE

DEC

NÃO

1,98

Diospyros hispida A.DC.

SI

ZOO

DEC

NÃO

1,928

Machaerium brasiliense Vogel

ST

ANE

SV

SIM

1,754

Byrsonima stipulacea A.Juss.

ST

ZOO

DEC

NÃO

1,418

Hortia arborea Engl.

ST

ZOO

SV

NÃO

1,379

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

PI

ANE

SD

NÃO

1,326

Myrcia splendens (Sw.) DC.

ST

ZOO

SV

NÃO

1,322

Aspidosperma discolor A.DC.

ST

ANE

DEC

NÃO

1,272

Nectandra nitidula Nees

ST

ZOO

SV

NÃO

1,219

Astronium graveolens Jacq.

SI

ANE

DEC

NÃO

1,206

Swartzia apetala Raddi

SI

AUTO

SV

SIM

1,166

Calyptranthes brasiliensis Spreng.

SD

ZOO

SD

NÃO

1,133

Myrciaria pallida O. Berg.

ST

ZOO

SV

NÃO

1,117

Kielmeyera lathrophyton Saddi
Aspidosperma australe
Mull.Arg.
Nectandra megapotamica (Spreng.)
Mez
Eugenia sonderiana O.Berg

ST

ANE

DEC

NÃO

1,065

ST

ANE

DEC

NÃO

0,996

ST

ZOO

SV

NÃO

0,996

PI

ZOO

SV

NÃO

0,882
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Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.)
Kosterm
Myracrodruon urundeuva Allemão
Aspidosperma cylindrocarpon
Mull.Arg.
Myrcia amazonica DC.
Pogonophora schomburgkiana
Miers
Byrsonima crassa Nied
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex
Baill.
Eriotheca pentaphylla (Vell.)
A.Robyns
Vochysia pyramidalis Mart.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,761

ST

ANE

DEC

NÃO

0,694

ST

ANE

DEC

NÃO

0,635

ST

ZOO

SV

NÃO

0,632

ST

ZOO

SV

NÃO

0,601

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,555

ST

ZOO

SD

NÃO

0,542

PI

ANE

DEC

NÃO

0,52

SI

ANE

SV

NÃO

0,504

Ocotea aciphylla (Nees) Mez
Couepia uiti (Mart. & Zucc.)
Benth. ex Hook.f.
Siphoneugena densiflora O.Berg

ST

ZOO

SV

NÃO

0,49

PI

ZOO

DEC

NÃO

0,487

ST

ZOO

SD

NÃO

0,486

Myrcia mischophylla Kiaersk.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,481

Cabralea canjerana (Vell.) Mart

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,457

Marlierea laevigata (DC.) Kiaersk.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,456

Myrcia mutabilis (O.Berg) N.Silveira

ST

ZOO

SV

NÃO

0,432

Myrcia retorta Cambess.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,423

Callisthene major Mart.

ST

ANE

SD

NÃO

0,408

Vantanea compacta (Schnizl.)
Cuatrec.
Tapirira guianensis Aubl.

PI

AUTO

SV

NÃO

0,406

ST

ZOO

SD

NÃO

0,405

Mouriri glazioviana Cogn.

PI

ZOO

SV

NÃO

0,389

Amaioua guianensis Aubl

SI

ZOO

SV

NÃO

0,364

Styrax camporus Pohl
Pimenta pseudocaryophyllus
(Gomes) Landrum
Euplassa rufa (Loes.) Sleumer

PI

ZOO

SD

NÃO

0,354

ST

ZOO

SD

NÃO

0,353

PI

AUTO

SV

NÃO

0,345

Ocotea laxa (Nees) Mez

ST

ZOO

SV

NÃO

0,342

Chrysophyllum marginatum
(Hook. & Arn.) Radlk.
Rollinia dolabripetala (Raddi) R.E.Fr.
Acosmium dasycarpum (Vogel)
Yakovlev
Cordia superba Cham.

SI

ZOO

SD

NÃO

0,341

ST

ZOO

SD

NÃO

0,339

PI

ANE

DEC

SIM

0,323

ST

ANE

DEC

NÃO

0,307

Roupala montana Aubl.

PI

ANE

SD

NÃO

0,304

Matayba elaeagnoides Radlk.

SI

ZOO

SV

NÃO

0,301

Guatteria australis A.St.-Hil.

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,298

Calophyllum brasiliense Cambess.

SD

ZOO

SD

NÃO

0,287

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez

ST

ZOO

SV

NÃO

0,269

Aspidosperma multiflorumA.DC.

ST

ANE

DEC

NÃO

0,266

Terminalia argentea (Cambess.) Mart.

ST

ANE

DEC

NÃO

0,265
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Zygia pithecolobioides (O.Kuntze)
Barneby & J.W.Grimes
Simarouba amara Aubl.

ST

ZOO

SD

SIM

0,262

PI

ZOO

SD

NÃO

0,26

Guatteria villosis Sima A.St-Hil

SI

ZOO

DEC

NÃO

0,256

Plenckia populnea Reissek

PI

ANE

DEC

NÃO

0,252

IND

ZOO

SV

NÃO

0,245

Byrsonima coccolobifolia Kunth

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,24

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze

ST

ZOO

SV

NÃO

0,236

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don

PI

ZOO

DEC

NÃO

0,234

Styrax ferrugineus Nees & Mart

ST

ZOO

SV

NÃO

0,227

Cupania emarginata Cambess.

SI

ZOO

SD

NÃO

0,225

Faramea nigrescens Mart.
Erythroxylum citrifolium
A.St. - Hil.
Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,223

PI

ZOO

DEC

NÃO

0,22

PI

ZOO

SV

NÃO

0,217

Annona cacansWarm.

ST

ZOO

SD

NÃO

0,213

Casearia lasiophylla Eichler

ST

ZOO

SV

NÃO

0,211

Stryphnodendron polyphyllum Mart

ST

ZOO

DEC

SIM

0,199

Lafoensia glyptocarpa Koehne

ST

ANE

DEC

NÃO

0,197

Bathysa cuspidata (A.St. -Hil.)
Hook.f

SI

ANE

SV

NÃO

0,192

Erythroxylum deciduum A.St-Hill.

PI

ZOO

DEC

NÃO

0,189

Ocotea spixiana (Nees) Mez

ST

ZOO

SV

NÃO

0,188

Dalbergia foliolosa Benth.

ST

ANE

DEC

SIM

0,185

Myrcia rufipes DC.
Aspidosperma spruceanum
Benth.ex Mull.Arg
Astronium fraxinifolium Schott
ex Spreng.
Cybianthus cuneifolius Mart.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,178

ST

ANE

DEC

NÃO

0,175

ST

ANE

DEC

NÃO

0,173

IND

ZOO

SV

NÃO

0,173

Eugenia florida DC.

SI

ZOO

SV

NÃO

0,17

Calyptranthes widgreniana O.Berg

ST

ZOO

SD

NÃO

0,168

Vochysia elliptica (Spr.) Mart.

SI

ANE

SV

NÃO

0,168

Tachigali aurea Tul.

ST

AUTO

DEC

SIM

0,166

Melanoxylon brauna Schott

ST

ANE

SD

SIM

0,164

Tachigali denudata (Vogel) ined.

ST

AUTO

DEC

SIM

0,152

Vochysia maxima Ducke

SI

ANE

SV

NÃO

0,15

Miconia albicans Triana

PI

ZOO

SV

NÃO

0,149

Quiina glaziovii Engl.

ST

ZOO

SD

NÃO

0,149

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,149

Cupania vernalis Cambess.
Hirtella gracilipes (Hook.f.)
Prance
Ocotea lancifolia (Schott) Mez

SI

ZOO

SD

NÃO

0,149

PI

ZOO

SV

NÃO

0,146

ST

ZOO

SV

NÃO

0,146

Tibouchina candolleana (DC.) Cogn

PI

ANE

SD

NÃO

0,146

Siparuna reginae (Tul.) A.DC.
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Ternstroemia brasiliensis Cambess.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,146

Maytenus glazioviana Loes.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,145

Swartzia myrtifolia J.E.Sm.

SI

ZOO

SV

SIM

0,144

Eugenia pleurantha O.Berg

PI

ZOO

SV

NÃO

0,144

Marlierea racemosa (Vell.) Kiaersk.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,144

Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze

ST

ZOO

SV

NÃO

0,144

Ocotea velutina (Nees) Rohwer

ST

ZOO

SV

NÃO

0,143

Myrcia venulosa DC.

SI

ZOO

SV

NÃO

0,143

Trichilia silvatica C.DC.

SI

ZOO

SD

NÃO

0,102

Antonia ovataPohl
Campomanesia xanthocarpa O.
Berg.
Eugenia aurata O.Berg

PI

ANE

SV

NÃO

0,101

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,101

ST

ZOO

SV

NÃO

0,101

Cordiera elliptica Kuntze

ST

ZOO

SV

NÃO

0,096

Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski

ST

ANE

SV

NÃO

0,096

Aspidosperma dispermumMull.Arg.

ST

ANE

DEC

NÃO

0,092

Alseis floribunda Schott

SI

ANE

DEC

NÃO

0,092

Guapira opposita (Vell.) Reitz

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,086

Cryptocarya aschersoniana Mez
Albizia polycephala (Benth.)
Killip ex Record
Ocotea velloziana (Meisn.) Mez

ST

ZOO

SV

NÃO

0,08

ST

ANE

DEC

SIM

0,079

ST

ZOO

SV

NÃO

0,079

Diospyros burchellii Hiern.

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,078

Erythroxylum suberosum A.St-Hill.

PI

ZOO

SD

NÃO

0,076

Ocotea dispersa (Nees) Mez

ST

ZOO

SV

NÃO

0,076

Tibouchina fothergillae (DC.) Cogn.

PI

ANE

SD

NÃO

0,076

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.

ST

ANE

SD

NÃO

0,076

Aspidosperma tomentosum Mart.

ST

ANE

DEC

NÃO

0,075

Vitex polygama Cham.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,075

Diospyros ebenaster Retz.

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,074

Diospyros sericea A.DC.

ST

ZOO

DEC

NÃO

0,074

Myrcia obovata (O.Berg) Nied.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,073

Guapira hirsuta (Choisy) Lundell

SI

ZOO

DEC

NÃO

0,073

Casearia decandra Jacq.
Himatanthus obovatus
(Mull.Arg.) Woodson
Erythroxylum daphnites Mart

ST

ZOO

SV

NÃO

0,073

PI

ANE

DEC

NÃO

0,072

PI

ZOO

DEC

NÃO

0,072

Ocotea acutifolia (Nees) Mez

ST

ZOO

SV

NÃO

0,072

Myrsine gardneriana A.DC.
Micropholis venulosa
(Mart. & Eichler) Pierre
Vochysia divergens Pohl

ST

ZOO

SV

NÃO

0,072

ST

ZOO

SD

NÃO

0,072

SI

ANE

SV

NÃO

0,072

Ilex paraguariensis A.St. -Hil.

ST

ZOO

SV

NÃO

0,071

Miconia pepericarpa DC.

SI

ZOO

SV

NÃO

0,071
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Qualea dichotoma (Mart.) Warm.

SI

ANE

DEC

NÃO

0,071

Ilex conocarpa Reissek

ST

ZOO

SV

NÃO

0,024

Fonte: pesquisa de campo, 2015

As espécies com maior IVI nesta área foram Casearia arbórea (19,4%), Diplotropis
ferruginea (6,6%), Tachigali duckei (5,4%), Ocotea pulchella (4,5%), Pterodon emarginatus (3,6%),
Eugenia involucrata (3,2%), Xylopia brasiliensis (2,3%) e Copaifera langsdorffii (2,1%). Elas são
as espécies mais importantes, pois este índice é o somatório da densidade (número de indivíduos
por hectare), frequência (distribuição espacial da espécie) e dominância (ocupação horizontal da
espécie) e estes parâmetros são estruturantes da comunidade vegetal. Portanto são as mais indicadas
no início dos projetos de recuperação de áreas degradadas. Por outro lado, existem vinte e nove
espécies que são consideradas raras na composição dessa vegetação, pois possuem apenas um
indivíduo por hectare. Essas espécies também são importantes, mas não atuam na estruturação
inicial da floresta, sua função é aumentar a riqueza e diversidade florística da área. Desta forma
podem ser sugeridas como espécies de enriquecimento e aumento da biodiversidade.
Para realizar o agrupamento das espécies em grupos de função semelhante optou-se por não
utilizar todas as espécies amostradas na área, pois o dendrograma gerado fica muito poluído
visualmente e pouco contribuí com o objetivo deste trabalho. Portanto, utilizou-se a análise
fitossociológica da comunidade vegetal, como critério de seleção das espécies que vão compor a
análise de agrupamento de Cluster.
Foram selecionadas as espécies que representam juntas 90% da estrutura horizontal desta
floresta, são estas as primeiras 75 espécies da tabela1, visto que, apresentando os maiores valores de
IVI, são elas que detêm os maiores números de indivíduos por hectare (DR), a melhor distribuição
espacial destes indivíduos (FR) e a maior ocupação do espaço horizontal da floresta (DoR). Isso
significa que estas são as espécies melhor adaptadas às condições ambientais e aos nichos próprios
da FES e devem ser priorizadas nas ações de restauração de ecossistemas semelhantes.
A análise de agrupamento com as 75 espécies selecionadas apresentou a formação de seis
grupos funcionais (GF), conforme figura 1.
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Fonte: acervo de pesquisa, 2016

Grupo funcional 1 (Garantem sombreamento)
Esse grupo foi formado devido às espécies apresentarem dispersão autocórica e deciduidade
perene (sempre verde). Qualquer espécie do grupo 1 pode ser indicada para garantir sombreamento
em partes da floresta mesmo na época de estiagem, facilitando a germinação de espécies tolerantes
à sombra não muito densa. Estas espécies possuem ainda mecanismo próprio de dispersão de
sementes (autocóricas) e, portanto, garantem o espalhamento destes propágulos quando a floresta
não apresenta condições adequadas para a dispersão das espécies zoocóricas e anemocóricas. Por
exemplo, quando a fauna ainda não retornou à área devido à intensidade do distúrbio ou quando o
dossel está muito fechado e ainda não existem árvores emergentes para que o vento consiga
dispersar sementes com eficiência.
Grupo funcional 2 (Melhoram a fertilidade do solo)
É considerado um grupo de ativadoras de sucessão, pois conseguem fixar nitrogênio em
simbiose com bactérias, melhorando a fertilidade do solo. Na restauração de áreas degradadas as
espécies deste grupo, assim como qualquer outra da família Fabaceae são indicadas, pois cumprem
a função ecológica de melhorar as condições do solo e proporcionar boas condições de
desenvolvimento das demais espécies.
Grupo funcional 3 (Formadoras de serrapilheira– ciclagem de nutrientes)
Formado por espécies que perdem todas as folhas no período de estiagem (decíduas) e
dispersam suas sementes com o vento (anemocóricas). Qualquer espécie desse grupo irá contribuir
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para a formação da serrapilheira, importante para a manutenção da floresta através da ciclagem de
nutrientes, além de proporcionar uma variação da luminosidade no sub-bosque da floresta, deixando
pontos mais abertos no dossel. A abertura e fechamento do dossel criam locais com diferentes
sombreamentos, temperaturas e umidade, aumentando a oferta de micro-habitats que irá aumentar a
diversidade de espécies que conseguiram se estabelecer. Indivíduos anemocóricos garantem a
dispersão de sementes a longas distâncias e podem auxiliar a expansão da área restaurada.
Grupo funcional 4 (Cobrem rapidamente o solo e atraem a fauna)
Esse grupo é formado por espécies que desempenham funções de extrema importância para
a restauração dos ecossistemas florestais. São consideradas ativadoras de sucessão, pois cobrem
rapidamente o solo devido seu crescimento acelerado (pioneiras), formam a estrutura inicial da
floresta e garantem sombra para a germinação e desenvolvimento das espécies dos demais grupos
ecológicos. Qualquer espécie deste grupo pode ser implantada na área no início da recuperação,
pois, além de ativar a sucessão ecológica oferecem outro serviço importante ao ecossistema que é a
atração da fauna, através da oferta de alimento (zoocóricas).
Grupo funcional 5 (Atração da fauna e continuidade da floresta)
Formado por espécies zoocóricas e secundárias iniciais que exercem praticamente as
mesmas funções ecológicas do grupo 4. É uma opção quando se deseja espécies de crescimento
rápido, porém mais lentas que as pioneiras, que reproduzem cedo e tem um tempo de vida curto
(Ferreti et al. 1995 e Barbosa 2000). São capazes de fornecer alimento, por meio de sementes e
frutos, auxiliando na distribuição, manutenção e diversificação das espécies vegetais (Clark e
Pousen 2001) por um tempo um pouco mais longo que as pioneiras.
Grupo funcional 6 (Atração da fauna e longevidade da floresta)
Composto por espécies zoocóricas e secundárias tardias (clímax), foi o grupo com maior
número de espécies, mostrando que o fragmento de FES estudado está um estágio sucessional
avançado. As espécies secundárias tardias possuem o crescimento lento, germinam facilmente na
sombra, são mais altas que as pioneiras e secundárias iniciais, reproduzem tardiamente e possuem
um longo período de vida (Clark e Pousen 2001), desta forma cumprem a função de mantenedoras
da floresta em longo prazo. Além disso, também atraem a fauna para a área com grande oferta de
alimento (zoocóricas).
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CONCLUSÃO
Este trabalho mostra que com uma metodologia simples é possível formar grupos funcionais
e sugere que em ações de restauração de áreas degradadas em ecossistemas semelhantes sejam
utilizadas as espécies dos seis grupos funcionais formados, pois, possibilitarão o estabelecimento e
funcionamento da floresta ao longo do tempo. O uso dos grupos possibilita a escolha de espécies de
fácil germinação e cultivo ou que são mais facilmente encontradas em viveiros de espécies nativas,
visto que realizando a mesma função ecológica podem substituir espécies da lista florística que
tenham silvicultura desconhecida ou complicada, garantindo o mesmo sucesso ao ecossistema.
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RESUMO
Dentre as espécies de ocorrência na Caatinga Myracrodruon urundeuva Allemão destaca-se pelo
seu elevado potencial socioeconômico e ambiental, sendo a produção de mudas desta espécie
extremamente importante, principalmente por a mesma se encontrar na lista vermelha. Assim,
objetivou-se com este trabalho analisar o crescimento inicial e a mortalidade de mudas de
Myracrodruon urundeuva Allemão em sistema de plantio direto. As sementes de M. urundeuva
foram provenientes de uma matriz adulta localizada no Município de Cajazeiras no Sertão
Paraibano. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Município de Sumé no Cariri
Paraibano em condições de sombreamento de 50% e substrato composto por areia, esterco caprino e
terra de subsolo na proporção de 1,5:1,0:0,5. Foram semeadas 160 sementes em baldes de
polietileno com 22,5 cm de altura e 20,0 cm de largura. A emergência das plântulas iniciou no
quarto dia após a semeadura e cessou no décimo quarto, sendo o maior pico registrado no quinto dia
com 33 indivíduos, seguido pelo sexto dia com 24 indivíduos. Das 160 sementes cultivadas apenas
55,6% emergiram. Foi registrado a morte de apenas dois indivíduos, sendo um no quinto dia após a
emergência e outro após 2 dias, que correspondem ao nono e décimo quarto dia após a semeadura
respectivamente. A altura média dos indivíduos de M urundeuva foi de 6,8 cm. A classe de altura
mais representativa correspondeu ao intervalo entre 7,1 e 8 cm com 24 indivíduos, seguido pela
classe de intervalo de 5,1 a 6 cm e 6,1 a 7,0 cm onde ambas obtiveram 17 indivíduos cada.
Palavras-chave: Produção vegetal; Aroeira do sertão; Bioma Caatinga.
ABSTRACT
Among the species of occurrence in the Caatinga Myracrodruon urundeuva Allemão stands out for
its high socioeconomic and environmental potential, being the seedling production of this species
extremely important, mainly because it is in the red list. Thus, the objective of this work was to
analyze the initial growth and mortality of M. urundeuva seedlings in no-tillage systems. The seeds
of M. urundeuva came from an adult matrix located in the Municipality of Cajazeiras in the
backwoods Paraibano. The experiment was conducted in a greenhouse in the municipality of Sumé
in Cariri Paraibano under shading conditions of 50% and substrate composed of sand, goat manure
and subsoil in the proportion of 1.5: 1.0: 0.5. Seeds were seeded in polyethylene buckets with 22.5
cm in height and 20.0 cm in width. Seedling emergence started on the fourth day after sowing and
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ceased in the fourteenth, with the highest peak recorded on the fifth day with 33 individuals,
followed by the sixth day with 24 individuals. Of the 160 seeds grown only 55.6% emerged. Only
two individuals died, one on the fifth day after emergence and the other after 2 days, which
correspond to the ninth and the fourteenth day after sowing, respectively. The mean height of M.
urundeuva individuals was 6.8 cm. The most representative height class corresponded to the
interval between 7.1 and 8 cm with 24 individuals, followed by the range class of 5.1 to 6 cm and
6.1 to 7.0 cm where both obtained 17 individuals each.
Keywords: Vegetables Production; Aroeira do sertão; Caatinga Biome.

INTRODUÇÃO
O Semiárido apresenta uma área territorial com cerca de 982.563,3 km² (MEDEIROS et al.,
2012) ocupando cerca de 80% do Nordeste brasileiro, sendo considerado o maior do mundo em
extensão (CONTI; SCHROEDER, 2013). Possui elevada relevância ecológica pois é rico em
espécies endêmicas (KIILL, 2008).
Nesta região, encontra-se o Bioma Caatinga que estende-se em uma área de
aproximadamente 800.000 Km² e equivale cerca de 70% do nordeste brasileiro (KIILL, 2009).
Apesar de ser pouco conhecida e estudado, este Bioma é muito diversificado e já foram registradas
932 espécies sendo 380 endêmicas (ALVES et al., 2009). Porém, o uso desordenado e predatório da
sua flora, vem contribuindo para a diminuição gradativa de muitas espécies nativas (DIÓGENES et
al., 2013). Estima-se que cerca de 70% da Caatinga encontra-se alterados pelo homem (SIQUEIRA
FILHO et al., 2012). Segundo Kiill (2009) a Caatinga apresenta-se muito degradada e com poucas
unidades de conservação.
A procura por mudas de espécies nativas tem aumentado bastante nos últimos anos, tanto
pela valorização das espécies quanto pela necessidade de recuperação das Áreas de Preservação
Permanente – APPs e das Áreas de Reserva Legal – RL (OLIVEIRA et al., 2008). Assim, a
produção vegetal com espécies nativas de Caatinga representa uma das formas mais seguras de
conservação, recuperação e valorização de populações vegetais que se encontram na lista de
extinção. A aroeira do sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão) é uma espécie de extrema
relevância no que diz respeito a recuperação de áreas degradadas, logo, programas e pesquisas que
visem estudos sobre sua germinação e produção de mudas é de extrema importância
(RODRIGUES; AMARAL; GOMES, 2008).
Portanto, dentro das inúmeras espécies com alto valor socioeconômico e ambiental do
Bioma Caatinga tem-se como exemplo M. urundeuva que ocorre em regiões Semiáridas do
Nordeste, Centro Oeste e Sudeste do Brasil. Esta espécie caracteriza-se por ser decídua, heliófita,
seletiva xerófila, a aroeira possui tronco tipicamente reto podendo atingir de 5 a 30 m de altura
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(AZEVEDO; BRUNO; QUIRINO, 2014). De acordo com Nunes et al. (2008) Possui alta
capacidade germinativa e velocidade de germinação.
A hierarquia taxonômica da M. urundeuva segue o Sistema de Classificação de Cronquit, no
qual pertence a divisão Magnoliophyta (Angiospermae), classe Magoliopsida (Dicoiledonae),
ordem sapindales, família Anacardiaceae. Na Caatinga seu tronco apresenta forma pequena e
sinuosa. Sua casca é de cor castanha-escura, e possui característica rugosa, suberosa, sulcada e
atinge uma espessura de até 15 mm. As folhas são compostas, imparipinadas e inserção alterna,
contendo de 5 a 7 pares de folíolos opostos, ovados com cerca de 5 cm de altura e 3 cm de largura.
Os folíolos quando amassados lançam um aroma parecido com o cheiro de manga. O fruto é uma
drupa globosa, preto com cálice persistente, em formato de estrela, com 5 mm de diâmetro
(CARVALHO, 2003). As flores são pequenas com cor amarelada. Em áreas de Caatinga a
frutificação ocorre no período da estiagem (AZEVEDO; BRUNO; QUIRINO, 2014).
M. urundeuva possui um grande potencial ambiental, social e econômico. O uso de sua
casca é muito comum na medicina popular por ser rica em componentes fenólicos, sendo utilizada
como adstringente, balsâmico, analgésico, cicatrizante, anti-inflamatória, antibacteriana e
hemostática. Alguns autores evidenciaram a eficiência desta espécie no controle de microrganismos
relacionados à patologias bucais (MACHADO, 2014), bem como seu uso a recuperação de áreas
degradadas (KRATKA; CORREIA, 2015). Além disso, é utilizada em construções civil, hidráulica,
naval e para a confecção de estaca, esteio, taco, mourão (VIEIRA et al., 2016), pelo fato de mostrarse com excelente qualidade madeireira (LUCENA et al., 2011).
Devido as suas grandes potencialidades e ao uso limitado ou integral dos recursos de M.
urundeuva (LUCENA et al., 2011), o IBAMA a colocou na lista de espécies presentes na vegetação
brasileira ameaçada de extinção (AZEVEDO; BRUNO; QUIRINO, 2014). Estudos sobre a
morfologia, germinação e propagação dessa espécie, são de suma importância no que diz respeito a
sua conservação, manejo e recuperação de ambientes degradados (NUNES et al., 2008).
Portanto, considerando os aspectos abordados, o presente trabalho objetivou analisar o
crescimento inicial e a mortalidade de mudas de Myracrodruon urundeuva Allemão em sistemas de
plantio direto.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi desenvolvida no Cariri paraibano. Esta região localiza-se na mesorregião da
Borborema (IBGE, 2010) e sua precipitação é concentrada entre 3 e 4 meses, com 250 a 900 mm, suas
médias anuais, são irregulares e mal distribuídas no tempo e no espaço. A temperatura média anual varia
de 25°C a 27°C e a insolação média é de 2.800 h/ano. A umidade relativa do ar é de cerca de 50% e as
taxas médias de evaporação são em torno de 2.000 mm/ano (NASCIMENTO; ALVES, 2008).
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Os frutos de M. urundeuva foram colhidos em janeiro de 2017 de uma matriz adulta
localizada no município de Cajazeiras (06º53'25" S e 38º33'19" W; 298 m de altitude).
Os frutos coletados foram levados para o Laboratório de Ecologia e Botânica LAEB/UFCG/CDSA, onde foram beneficiados manualmente.
Figura 1 – Imagens do beneficiamento das sementes de M. urundeuva no Laboratório de
Ecologia e Botânica -LAEB/UFCG/CDSA.

Fonte: Acervo da Pesquisa

O experimento foi conduzido em viveiro com 50% de sombreamento, nos espaços do
Laboratório de Ecologia e Botânica pertencente ao Centro de Desenvolvimento Sustentável do
Semiárido (7°39’34.84’’ S e 36°53’35.96’’ W; 538 m de altitude) (Figura 2).
Figura 2 - Imagem da localização do Viveiro do Laboratório de Ecologia e Botânica, pertencente ao Centro
de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, no Município de Sumé, Cariri Ocidental paraibano
(7°39’36.56’’ S e 36°53’33.21’’ W; 540 m de altitude).

Fonte: Lima et al. (2018)
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O plantio foi realizado em 25 de janeiro de 2018 e foi conduzido em 40 baldes (22,5 cm de
altura por 20 cm de largura) perfurado na lateral e no fundo, contendo substrato na proporção
1,5:1,0:0,5 de areia, esterco caprino e terra de subsolo. Em cada balde foram dispostas 4 sementes
espaçadas com 5 cm entre si e a 0,5 cm de profundidade, totalizando 160 sementes. Após o plantio,
cada balde foi irrigado com 250 ml de água diariamente. Após o período de 30 dias, a determinação
da altura da parte aérea dos indivíduos foi realizada com uma régua graduada em centímetro,
medindo a distância entre o colo e o ápice. Foi quantificado ainda o número de indivíduos mortos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A emergência das plântulas iniciou no quarto dia após a semeadura e cessou no décimo
quarto, sendo o maior pico registrado no quinto dia com 33 indivíduos, seguido pelo sexto dia com
24 indivíduos (Figura 3). Das 160 sementes cultivadas apenas 89 emergiram, que corresponde a
55,6% de plântulas emersas. Relacionado a mortalidade, foi registrado a morte de apenas dois
indivíduos, sendo um no quinto dia após a emergência e outro após 2 dias, que correspondem ao
nono e décimo quarto dia após a semeadura respectivamente.
Figura 1 – Emergência e mortalidade de M. urundeuva aos 30 dias de avaliação no Viveiro do Laboratório de
Ecologia e Botânica, pertencente ao Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, no Município de
Sumé, Cariri Ocidental Paraibano.

Fonte: dados da pesquisa

Os dados apresentados corroboram com os apresentados por Dorneles et al. (2005), onde a
germinação dos diásporos de aroeira é rápida. Os autores acrescentam ainda que a germinabilidade
dessa espécie é muito variada, indo de 20% a 90%, sendo os valores abaixo de 70% muito
frequentes.
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Os dados de emergência assemelham-se aos resultados obtidos por Pacheco et al. (2006), os
quais obtiveram 61% de germinação de sementes de M. urundeuva semeadas em Areia com
temperatura alternada de 20 a 27 °C. Vale salientar que as sementes utilizadas por esses autores
foram previamente submetidas a escarificação mecânica com lixa número 60. Carvalho (2003)
enfatiza que um dos principais problemas na emergência de M. urundeuva está relacionada a
dormência embrionária, logo tratamentos como escarificação mecânica não contribuem para o
percentual e índice de velocidade de emergência dessa espécie, tendo em vista que não existe
impermeabilidade tegumentar. Silva et al. (2002), verificou que cerca de 50% dos indivíduos de M.
urundeuva germinaram entre faixas de temperatura de 20 a 30 ºC, sendo essa faixa de temperatura
considerada ótima para germinação das sementes.
De acordo com Scremin-Dias et al. (2006) a dormência pode ser proveniente de diferentes
origens, desde estratégia reprodutiva em espécie de regeneração natural, até impermeabilidade da
semente à água através de uma barreira física tegumentar. Além desses fatores, a dormência pode
ser de origem morfológica devido a imaturidade do embrião, presença de compostos inibidores da
germinação ou indiferenciação embrionária (TORRES, 2008).
Carvalho et al. (2000), observou que M. urundeuva se desenvolve bem em substratos bem
nutridos. Jeromini et al. (2015) também observou que os indíviduos de Aroeira sob sombreamento
produzem maior índice de clorofila, a qual estar relacionada com o crescimento e adaptação das
plantas a diferentes ambientes, tal fator pode ter contribuído para a baixa mortalidade em indivíduos
de M. urundeuva. Em condições de campo esta espécie apresenta taxa de mortalidade bem superior.
Entretanto, Nunes et al. (2015) observou que mesmo em campo, tratamentos que propiciam maiores
coberturas para o solo resultam também em menores taxas de mortalidade para esta espécie.
Relacionado aos dados de classes de altura, observou-se uma variação de 1 a 12 cm, sendo a
altura média correspondente a 6,8 cm. A classe de altura mais representativa correspondeu ao
intervalo entre 7,1 e 8 cm com 24 indivíduos, seguido pela classe de intervalo de 5,1 a 6 cm e 6,1 a
7,0 cm onde ambas obtiveram 17 indivíduos cada. A classe entre 8,1 e 9,0 cm obtiveram 12
indivíduos. As demais classes foram representadas por menos de seis indivíduos, sendo a menor
altura o intervalo entre 1,0 e 2,0 cm com apenas um indivíduo (Figura 4).
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Figura 4 – Classes de altura de M. urundeuva aos 30 dias de avaliação no Viveiro do Laboratório de
Ecologia e Botânica, pertencente ao Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, no Município de
Sumé, Cariri Ocidental paraibano.

Fonte: Dados da Pesquisa

Os dados apresentados diferem dos encontrados por Souza et al. (2016) que obteve após 30
dias uma média de 3,66 cm de altura semeadas em substrato composto de terra de subsolo + terra
preta + esterco de bovino na proporção de 1:1, dados esses encontrados apenas para cinco
indivíduos distribuídos nas três primeiras classes de altura que corresponde de 1,0 a 2,0 cm, 2,1 a
3,0 cm , 3,1 a 4,0 cm.
Guimarães et al. (2007), avaliando o desenvolvimento de Aroeira em diferentes condições
de sombreamento, observou que o sombreamento e 50% oferta um maior desenvolvimento de altura
para a espécie, onde plantas com 66 dias apresentam cerca de 6,0 cm.
De acordo com Mexal e Lands (1990), o comprimento da parte aérea das mudas fornece
uma estimativa do crescimento inicial no campo, sendo, tecnicamente, uma boa medida para
expressar a qualidade das mudas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sombreamento de 50% e substrato composto de areia, esterco caprino e terra de subsolo
na proporção de 1,5:1,0:0,5 proporcionou condições adequadas para a emergência de 55,6% das
plântulas de M. urundeuva, assim como para a uniformidade, desenvolvimento em altura e o
estabelecimento das mesmas ao longo dos 30 dias de avaliação.
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Estratégias de produção vegetal, que busque maiores percentuais de emergência e
uniformidade de mudas em extinção como a espécie estudada são de relevante importância para a
conservação da espécie, recuperação de ambientes degradados, contribuindo simultaneamente para
o desenvolvimento sustentável da região.
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RESUMO
A macrofauna do solo compreende os organismos decompositores da serapilheira depositado no
solo que participam diretamente do processo de ciclagem de nutrientes e formação da matéria
orgânica essenciais para manter a qualidade do solo. Dessa forma, objetivou-se quantificar a
abundância, riqueza e diversidade da macrofauna edáfica em ambientes de Caatinga no Semiárido
de Alagoas. Para esta pesquisa foram selecionadas duas áreas de Caatinga nativa localizadas em
Olho D’Água do Casado (Área I) e Delmiro Gouveia (Área II), Microrregião Geográfica do Sertão
do São Francisco, de clima Tropical Semiárido, com precipitação de 545,6 e 512,1 mm/ano,
respectivamente, e vegetação caracterizada como Caatinga Hipoxerófila. As coletas foram
realizadas bimestralmente no período de Fevereiro a Dezembro/2012. Para coleta da macrofauna
foram utilizados vinte pontos pré-selecionados e capturado os organismos através de armadilhas
tipo provid a uma profundidade de 10 cm do solo. Todos os organismos foram quantificados e
identificados na ordem dos grandes grupos taxonômicos. Para mensurar a riqueza dos grupos
utilizaram-se os Índices de Diversidade de Shannon e o Índice de Uniformidade de Pielou. A área
de Delmiro Gouveia apresenta maior número de organismos da macrofauna do solo. Os grupos
faunísticos da macrofauna do solo mais dominantes nas áreas de Olho D’Água do Casado e
Delmiro Gouveia são Hymenoptera e Diptera. A variação no número de indivíduos da macrofauna
foi atribuída à variação na ocorrência dos eventos de chuva, sendo verificado um número mais
elevado de organismos quando a precipitação foi maior. Os menores Índices de Shannon e Pielou
são atribuídas aos grupos Hymenoptera e Diptera indicado pela maior densidade de indivíduos.
Palavras-chave: Biodiversidade; Fauna edáfica; Decomposição; Precipitação.
ABSTRACT
The organisms of the macrofauna of the soil are the major decomposers the litter soil, promoting the
nutrient cycling and formation of organic matter in the soil. The objective of this research was to
quantify the abundance, richness, and diversity of edaphic macrofauna in areas of Caatinga in the
Semiarid of Alagoas. The research was conducted in the experimental areas located in the Olho
D’Água do Casado (Area I) and Delmiro Gouveia (Area II), the micro region of Sertão of São
Francisco, with Semiarid Tropical climate with rainfall of 545,6 e 512,1 mm/year, respectively, and
vegetation characterized as Hiper-xerophylic Caatinga. Samplings were performed at every two
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months from February to December of 2012. For the collection of the macrofauna, twenty
preselected points were used and the organisms were captured through provid-type traps at a depth
of 10 cm from the soil. Later these organisms passed through the identification and counting
process, which were ranked in order of major taxonomic groups. To measure the richness of groups
Shannon’s Diversity and Pielou’s Uniformity Indexes were used. The Delmiro Gouveia area
presents a larger number of organisms of the macrofauna of the soil. The most dominant faunal
groups of the soil macrofauna in the areas of Olho D’Água do Casado and Delmiro Gouveia are
Hymenoptera and Diptera. The variation in the number of macrofauna individuals was attributed to
the variation in the occurrence of rainfall events, with a higher number of organisms being verified
when precipitation was higher. The lower Shannon and Pielou indices are attributed to the
Hymenoptera and Diptera groups indicated by the higher density of individuals.
Keywords: Biodiversity; Edaphic fauna; Decomposition; Precipitation.

INTRODUÇÃO
A fauna edáfica é constituída por organismos da macrofauna, mesofauna e microrganismos
do solo que são fundamentais nos processos de decomposição dos resíduos, ciclagem de nutrientes
e formação da matéria orgânica do solo. Esses organismos são responsáveis pelas boas condições
físicas do solo, e atuam na formação de galerias promovendo a melhoria da porosidade do solo e a
fragmentação dos resíduos vegetais, aumentando a superfície de contato do material permitindo
maior ataque dos microrganismos. Dentro desses organismos do solo têm-se a macrofauna,
constituída por seres com comprimento > 2 mm (SWIFT et al., 1979), diferindo no metabolismo,
atividade e mobilidade. Alguns dos organismos que compõe esse grupo são: Formigas
(Hymenoptera), Cupins (Isoptera) e Besouros (Coleoptera) (AQUINO, 2004; SILVA et al., 2006).
A diversidade desses organismos faz-se maior no compartimento serapilheira quando
comparado ao solo, por proporcionar habitat apropriado para a maioria dos grupos de invertebrados
edáficos (SILVA et al., 2012). Esses organismos decompositores sofrem influência de alguns
fatores como: umidade, temperatura, qualidade do material e natureza dos agentes decompositores
(SOUTO, 2006). Desse modo, em virtude da alta sensibilidade da fauna do solo às mudanças do
ambiente, esses organismos são considerados bons indicadores da qualidade do solo (ROZANSKI
et al., 2004; DIAS et al., 2007).
De acordo com Giracca et al. (2003), quantificar a população e diversidade de organismos
edáficos é de extrema importância na avaliação das interações biológicas do sistema solo/planta. No
entanto, são poucas as informações no que se refere à dinâmica biológica dos ecossistemas dos
trópicos Semiáridos e flutuações das comunidades da macrofauna, mesofauna e microrganismos do
solo em áreas de Caatinga (SOUTO, 2006). De forma complementar, Araujo et al. (2009)
mencionam que na região semiárida, estudos ecológicos sobre a distribuição da fauna edáfica
associada ao ecossistema Caatinga são escassos e para macrofauna praticamente inexistentes,
levando em conta a variabilidade temporal e espacial das condições edafoclimáticas. Diante desse
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contexto, o objetivo da pesquisa foi quantificar a abundância, riqueza e diversidade da fauna edáfica
em áreas de Caatinga natural, no Semiárido de Alagoas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Caracterização geral das áreas estudadas
A pesquisa foi conduzida em áreas experimentais localizadas nos municípios de Olho
D’Água do Casado (Área I) e Delmiro Gouveia (Área II), Estado de Alagoas, Mesorregião do
Sertão e Microrregião Alagoana do Sertão do São Francisco (ALAGOAS, 2015ab). O clima das
áreas é tipo BSh - Tropical Semiárido, com precipitação média de 545,6 e 512,1 mm/ano com
período chuvoso de novembro-abril, nos municípios de Olho D’Água do Casado e Delmiro
Gouveia, respectivamente (UFCG, 2018).
Nas regiões de estudo há predominância de solos do tipo Neossolos Litólico, constituído por
fragmentos pedregosos e Neossolos Flúvicos, derivados de ambientes com sedimentação aluvial. A
vegetação é composta por Caatinga Hipoxerófila com trechos de Floresta Caducifólia e
compreendem várias associações entre mata seca e campos, caracterizados por perderem suas folhas
durante o período de estiagem (CONTI e FURLAN, 2009; ANDRADE et al., 2006).
Seleção das áreas experimentais
Em cada município foram selecionadas duas áreas de 1,0 hectare de vegetação arbóreaarbustiva com histórico de bom estado de conservação apresentando as seguintes características:
área I presença de solos raso com afloramentos rochosos, vegetação densa, com formação de ilha de
vegetação e a área II inserida numa área de topo com presença de solo raso, afloramentos rochosos
e vegetação arbórea e herbácea mais densa.
Amostragem da macrofauna do solo
Para amostragem da macrofauna do solo foram selecionados vinte pontos em cada área
experimental de 1 ha de vegetação para posterior distribuição das armadilhas, com coletas
realizadas bimestralmente durante o período de fevereiro a dezembro de 2012. As armadilhas
utilizadas foi do tipo Provid (GIRACCA et al., 2003; FORNAZIER et al., 2007) constituída por
uma garrafa PET com capacidade de 2,0 L, contendo quatro orifícios com dimensões de 2,0 cm x
2,0 cm na altura de 10 cm de sua base, contendo uma solução de 200 mL de detergente na
concentração de 5% e 5 gotas de formol. As armadilhas foram enterradas com os orifícios nivelados
a superfície do solo, permanecendo no campo por quatro dias (96 horas) conforme Drescher et al.
(2007).
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Os organismos coletados foram colocados em peneira de 0,25 mm, lavados em água
corrente, armazenados em solução de álcool a 70%, identificados, quantificados e classificados ao
nível de ordem dos grandes grupos taxonômicos (SWIFT et al., 1979), baseada na literatura e com
auxílio de chaves de identificação e especialista. Foram avaliadas a abundância de espécimes (Nº
total de organismos) e os índices de diversidade de Shannon e uniformidade de Pielou. O índice de
diversidade de Shannon (H) foi obtido pela equação: H= - pi . log pi , em que Pi = ni/N, ni =
densidade de cada grupo e N = Σ ni. Podendo seus valores variarem de 0 a 5, sendo que o declínio
dos mesmos é resultante da maior dominância de grupos em detrimento de outros (BEGON et al.,
1996). O Índice de Uniformidade de Pielou (e) foi obtido pela equação: e = H/log S , em que H=
índice de Shannon e S = Número de espécies ou grupos.
Para caracterização dos índices pluviométricos, foram instalados próximo às áreas
experimentais dois pluviômetros (um em cada área), modelo Ville de Paris, para leitura da
precipitação pluvial a cada evento de chuva e posterior cálculo do volume precipitado no mês. Foi
utilizado o Microsoft Excel 2010 para a tabulação e quantificação de todos os dados obtidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas áreas de caatinga os organismos da macrofauna do solo (área I e II) apresentaram
variabilidade quanto aos valores da densidade e composição de organismos edáficos, durante o
período experimental, com maior abundância na área II (11.979 indivíduos), quando comparada a
área I (5.499 indivíduos) (Tabela 1). O maior número de indivíduos na área II é atribuída ao
adensamento da vegetação em relação à área I o que proporcionou maior acúmulo da serapilheira
sobre o solo, permitindo um aumento no número de nichos ecológicos e alimento para esses
organismos. De acordo com Moço et al. (2005) quanto mais diversificada for a cobertura vegetal,
maior será a heterogeneidade da serapilheira e, consequentemente, maior a diversidade da fauna
edáfica. Silva et al. (2012) mencionam que além de ocorrer maior disponibilidade de alimento
nessas áreas, menor é amplitude térmica e melhores são as condições químicas e microbiológicas do
solo, resultando em um maior número de invertebrados do solo.
Analisando a riqueza dos grupos faunísticos nas áreas de estudo (Tabela 1), registrou-se
maior número na área II com 22 grupos, todos pertencentes ao filo Arthropoda, com 17 grupos
comuns a área I. A área II apresentou particularidades com os grupos Chilopoda, Hexapoda,
Neuroptera, Symphyla e Thysanoptera (Tabela 1). Esses resultados são superiores a riqueza dos
grupos faunísticos registrados por Araujo et al. (2009) e Rodrigues et al. (2007), em estudos no
Semiárido da Paraíba, no qual registraram apenas 9 e 10 grupos faunísticos, respectivamente.
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Tabela 1: Número de indivíduos total e riqueza da macrofauna do solo em fragmentos da caatinga de Olho
D’Água do Casado (Área I) e Delmiro Gouveia (Área II), Semiárido Alagoano.
Áreas
Grupos Faunísticos
I

II

Araneae

300

232

Acarina
Blattodea

77
55

44
56

Chilopoda

0

1

Coleoptera

57

38

Collembola

41

7

Dermaptera

2

19

Diptera

1510

1269

Embioptera

7

11

Hemiptera
Hexapoda

1
0

1
1

Hymenoptera

3.065

9.980

Isoptera

27

20

Lepidoptera
Orthoptera

5
70

5
150

Scorpiones

6

3

Pseudoscorpiones

38

40

Neuroptera
Symphyla

0
0

1
1

Thysanura

236

97

Thysonoptera

0

1

Larva de Coleoptera
Número Total

2
4.967

2
11.582

Riqueza
17
Elaboração e Fonte: Mayara Andrade Souza, 2018.

22

A diversidade da fauna edáfica é importante para manutenção da estrutura e funcionamento
dos ecossistemas, de modo que os ecossistemas com maior diversidade permitem maior resistência
à perturbação e interferência do meio (OLIVEIRA e SOUTO, 2011). De acordo com Hoffmann et
al. (2009) algumas características devem ser levadas em consideração para justificar a ocorrência de
maior diversidade de organismos em determinadas áreas, tais como: especificidade na alimentação,
níveis de resistência a intempéries, biologia reprodutiva e habilidade de dispersão.
Os grupos de maior dominância em ambas as áreas foram Hymenoptera e Diptera
totalizando 83,19% e 93,9% dos organismos contabilizados, nas áreas I e II, respectivamente
(Figura 1A e 1B).
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Figura 1 – Percentuais dos grupos faunísticos da mesofauna do solo, verificados na Área I
- Olho D’Água do Casado (A) e II - Delmiro Gouveia (B), Semiárido Alagoano.

A

Macrofauna do solo
(%)

B

Macrofauna do solo
(%)

Elaboração e Fonte: Mayara Andrade Souza, 2018.

Trabalhos realizados em áreas de Caatinga apontam o grupo Hymenoptera como de maior
ocorrência nesse bioma (ARAÚJO et al., 2012; ARAÚJO et al., 2009ab e RODRIGUES et al.,
2007). Segundo Leal (2004) a maior predominância do grupo Hymenoptera nas áreas I e II pode ser
em decorrência da grande capacidade de ocupação desse grupo em nichos diversificados no
ecossistema. Toledo (2003) afirma que a ocorrência desses insetos de forma mais constante pode
estar correlacionado a vida social desses seres e a grande resistência às variações climáticas. Esse
fato foi observado no presente trabalho, já que esse grupo apresentou maior riqueza em todos os
meses de avaliação.
Durante o período de avaliação constatou-se variações no número de indivíduos da
macrofauna do solo para as áreas I e II, com destaque para o mês de fevereiro com 1.794 indivíduos
na área I e elevado número de organismos na área II no mês de abril (3.062 indiv.) (Figura 2). Esse
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aumento de organismos do solo em ambas as áreas foi atribuído à ocorrência de eventos de chuvas
nos meses durante e anteriores as coletas, proporcionando maior conteúdo de água no solo que
atrelada a elevadas temperaturas, favoreceram uma condição adequada para atividade microbiana,
aumentando a atividade desses organismos.
Esse fato corrobora com as informações obtidas por Formiga (2014) e Araújo (2010) em
ambientes de Caatinga no Cariri da Paraíba, em que constataram aumento dos organismos edáficos
após a chuva e atribuindo a isso a maior oferta de alimento no solo, promovendo um ambiente
favorável aos organismos, beneficiando seu crescimento pelo acúmulo de serapilheira na área.
Segundo Silva et al. (2012) a serapilheira é o compartimento onde se encontram mais espécimes,
quando comparado ao solo, por proporcionar habitat apropriado para a maioria dos grupos de
invertebrados edáficos.
Porém, cabe mencionar que nos meses em que houve ocorrência de chuva de maior
intensidade ocorreu a redução no número de organismos do solo, conforme verificado na área I
(fevereiro) e áreas I e II (agosto) (Figura 2). Esse fato pode estar correlacionado a lâmina de água
que fica sob o solo quando há ocorrências desse tipo de chuva não permitindo o deslocamento
desses organismos na superfície do solo. Comportamento também observado por Souto (2006) e
Araújo (2010) em que constataram redução no número de indivíduos da macrofauna quando os
acréscimos da precipitação mensal foram bem expressivos. Contudo logo após o período chuvoso
ocorreu um pico no número de organismos da macrofauna. Araujo et al. (2009a), analisando uma
área de Caatinga no Semiárido paraibano, verificaram no período chuvoso maior acréscimo e
variedade nas ordens de organismos edáficos, enfatizando a importância dos elementos
microclimáticos na dinâmica populacional de algumas espécies.
Figura 2 – Variação bimestral da mesofauna do solo durante o período experimental
(Fevereiro - Dezembro/2012), na Caatinga de Olho D’Água do Casado (Área I) e
Delmiro Gouveia (Área II), Alagoas.
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Elaboração e Fonte: Mayara Andrade Souza, 2018.
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Aplicando-se os Índices de Diversidade de Shannon (H) e de Equitabilidade de Pielou (e),
verificou-se menor diversidade para os grupos Hymenoptera e Diptera indicando a dominância
desses grupos nas áreas I e II (Tabela 2). Souto et al. (2008) afirmam que os grupos Diptera,
Acarina, Collembola, Hymenoptera e Coleoptera são fundamentais no processo de ciclagem de
nutrientes em áreas de Caatinga.
Tabela 2: Índice de Diversidade de Shannon (H) e Índice de Uniformidade de Pielou (e) (B), na Caatinga de
Olho D’Água do Casado (Área I) e Delmiro Gouveia (Área II), Semiárido Alagoano.
Área I

Área II

Grupos Faunísticos
H

e

H

e

Acarina

1,85

0,98

2,43

1,48

Araneae

1,26

0,51

1,71

0,72

Blattaria

2,00

1,15

2,33

1,33

Chilopoda

-

-

4,08

0,00

Collembola

2,13

1,32

3,23

3,83

Coleoptera

1,98

1,13

2,50

1,58

Dermaptera

3,44

11,42

2,80

2,19

Diptera

0,56

0,18

0,97

0,31

Embioptera

2,90

3,43

3,04

2,92

Isoptera

2,31

1,61

2,78

2,13

Hemiptera

3,74

3,77

4,08

0,00

Hexapoda
Hymenoptera

0,25

0,07

4,08
0,08

0,00
0,02

Larva de Coleoptera

3,44

11,42

3,78

12,55

Lepidoptera

3,04

4,35

3,38

4,83

Orthoptera
Pseudoscorpiones

1,90
2,96

1,03
1,37

1,90
2,48

0,87
1,55

Neuroptera

-

-

4,08

0,00

Symphyla
Scorpiones

2,96

3,81

4,08
3,60

0,00
7,55

Thysanura

1,37

0,58

2,09

1,05

Thysanoptera

4,08
Elaboração e Fonte: Mayara Andrade Souza, 2018.

0,00

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os organismos edáficos apresentam-se como importantes bioindicadores de qualidade
ambiental por desempenhar funções que são essenciais no solo, agindo em sua composição e,
consequentemente, interferindo nos processos de desenvolvimento de espécies da biodiversidade
vegetal. Visto que estes organismos atuam na formação da matéria orgânica, abrem caminhos no
solo e assim acabam por auxiliar na qualidade do solo e no processo de ciclagem de nutrientes.
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Dessa forma, há a necessidade de identificar e conhecer a biodiversidade do solo tanto em
áreas nativas como em áreas com uso do solo diversificado, analisando quais fatores mais
influenciam na composição e alteração da vida edáfica, notadamente a macrofauna.
Neste trabalho foi constatado que a área de Delmiro Gouveia apresenta maior número de
organismos da macrofauna do solo. Além disso, os grupos faunísticos mais dominantes na a área I
(Olho D’Água do Casado) e área II (Delmiro Gouveia) são Hymenoptera e Diptera. Os menores
Índices de Shannon e Pielou também foram atribuídos aos grupos citados anteriormente, indicado
pela maior densidade de indivíduos.
A variação no número de indivíduos da macrofauna foi atribuída à variação na ocorrência
dos eventos de chuva, já que este influencia diretamente no percentual do conteúdo de água do solo
proporcionando assim, melhores condições para a sobrevivência dos indivíduos edáficos. Sendo
verificado um número mais elevado de organismos quando a precipitação foi maior.
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RESUMO
Recentemente tem aumentado o interesse por diversas espécies de cactáceas não só pelo elevado
valor nutricional, mas também por consistirem em fontes de compostos como as betalaínas e
fenólicos, sobretudo do tipo flavonoides, os quais estão relacionados com a promoção de saúde.
Frutos de Opuntia fícus-indica são amplamente cultivados em diversas regiões no mundo e estudos
com extratos dos frutos têm chegado a resultados promissores do ponto de vista funcional. Isso tem
contribuído para chamar atenção para outras cactáceas subutilizadas e/ou desconhecidas como
algumas espécies de ocorrência na região Nordeste do Brasil, sobretudo no bioma Caatinga.
Algumas espécies nativas como o mandacaru (Cereus jamacaru), o quipá (Tacinga inamoena),
xique-xique (Pilosocereus gounellei) e o facheiro (Pilosocereus chrysostele) produzem frutos com
coloração bastante característica devido aos diferentes tipos de pigmentos da classe das betalaínas.
Além dessas, outras espécies exóticas são utilizadas para a alimentação animal (Opuntia spp. e
Nopalea sp.), mas também apresentam produção de frutos bastante atrativos. Embora no Nordeste a
espécie Opuntia stricta seja mais utilizada como cerca viva, produz pequenos frutos de coloração
arroxeada avermelhada e são fontes de betalaínas e ácido ascórbico, compostos em geral
correlacionados à alta atividade antioxidante. As característica de qualidade desses frutos são
bastante dependentes do meio em que ocorrem, sendo o semiárido brasileiro bastante limitado em
disponibilidade de água. O perfil de compostos químicos que os frutos apresentam quando maduros
é em grande parte resultado dessas condições ambientais. Para a viabilização, seja do consumo dos
frutos, ou da extração de compostos funcionais, esforços devem haver para a caracterização mais
aprofundada de plantas e frutos, bem como dos fatores do meio que determinam a biologia dessas
espécies.
Palavras-chave: Semiárido; Frutas Nativas; Frutos de Cactáceas; Compostos Bioativos.
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ABSTRACT
There has been a growing interest recently in several species belonging to cacti not only because of
their high nutritional value, but also because they are valuable sources of compounds such as
betalains and phenolics, especially flavonoids, which are related to health promotion. Opuntia fícusindica fruits are widely cultivated in several regions in the world and studies have arrived at
promising results regarding the functional aspect. This has contributed to draw attention to other
underutilized and/or unknown cacti as some species occurring in the Northeast region of Brazil,
especially in the Caatinga biome. Some native species such as mandacaru (Cereus jamacaru), quipá
(Tacinga inamoena), xique-xique (Pilosocereus gounellei), and the facheiro (Pilosocereus
chrysostele) produce fruits with a very characteristic coloration due to the different types of
pigments of the class of betalaínas. Furthermore, other exotic species are used for animal feeding
(Opuntia spp. and Nopalea sp.), and present quite attractive fruit production. Although in the
Northeast the species Opuntia stricta is more commonly used as a hedge, it produces small fruits of
reddish purplish color and they are sources of betalains and ascorbic acid, compounds generally
correlated with a high antioxidant activity. The quality characteristics of these fruits are quite
dependent on the environment in which they occur, being the Brazilian semiarid very limited in
water availability. The profile of chemical compounds that fruits present when mature is largely a
result of these environmental conditions. To enable, either fruit consumption or extraction of
functional compounds, efforts should be made to characterize plants and fruits more closely, as well
as the environmental factors that determine the biology of these species.
Keywords: Semiarid; Native Fruits; Cactus fruits; Bioactive compounds.

INTRODUÇÃO
O Bioma Caatinga apresenta uma elevada diversidade de espécies frutíferas adaptadas ao
regime de baixa disponibilidade de água na maior parte do ano. Apresentam geralmente uma grande
variedade de cores, tamanhos e formatos, prestando-se para o consumo na forma fresca ou mesmo
processado na forma de sucos ou aproveitado agroindustrialmente na forma de doces e congêneres.
As espécies de cactáceas nativas e exóticas que diversificadamente ocorrem em toda região da
Caatinga produzem uma grande variedade de frutos com coloração variada de casca e polpa com
variações de vermelho e/ou amarelo principalmente, devido a classe de betalaínas predominante,
betacianinas e betaxantinas respectivamente (STINTZING et al., 2005). Entretanto, pouco se sabe
acerca da qualidade, dos compostos bioativos e potencial funcional de plantas de cactáceas,
sobretudo dos frutos de ocorrência nessa região.
No Brasil, o cultivo da espécie Opuntia ficus-indica é destinado prioritariamente para a
alimentação animal, sendo seu manejo nutricional direcionado pata a produção de massa verde
(cladódios) (DUBEUX JR. et al., 2006). As informações acerca da qualidade de frutos dessa espécie
produzidos no Nordeste foram obtidas de variedades desenvolvidas para a produção de forragem, e
a partir de outras cactáceas nativas da região pouco estudadas até então, como o mandacaru (Cereus
jamacaru) (SILVA et al., 2009). Contanto, nos últimos anos tem sido crescente o interesse de
produtores de frutos de algumas regiões do país pelo cultivo de pitayas tanto para o consumo
interno, quanto para a exportação, havendo grande esforço de pesquisadores na geração de
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informações que suportem a consolidação da cultura quanto aos aspectos de nutrição mineral e
melhoramento, por exemplo (CAVALCANTE et al., 2011; MOREIRA et al., 2011).
Embora, havendo um considerável aporte técnico quanto ao cultivo de Opuntia ficus-indica
como planta forrageira, as pitayas se constituem como as cactáceas frutíferas de maior potencial de
expansão no Brasil pelo aumento da demanda observada para sua comercialização (PROHORT,
2014). Por outro lado, o interesse em plantas de cactáceas que naturalmente ocorrem na Caatinga
passa inicialmente por uma caracterização da qualidade dos frutos bem como das condições
edafoclimáticas que determinam os aspectos de crescimento e desenvolvimento de plantas e seus
frutos, bem como uma vasta exploração dos usos dados bem diferentes comunidades.
As espécies de cactáceas de ocorrência no bioma Caatinga, ainda são pouco estudadas do
ponto de vista de caracterização aprofundada dos frutos e suas diferentes porções. Alguns estudos,
todavia, mais recentemente, têm avaliando, além da qualidade, o potencial funcional, através de
dados quantitativos de compostos bioativos, como fenólicos e betalaínicos, com também os
aspectos da pós-colheita (SILVA et al., 2009; DANTAS et al., 2014a, 2014b). Essas informações
contribuem sobremaneira para o conhecimento de frutos de espécies do bioma como o madacarú
(Cereus mandacaru) e o quipá (Tacinga inamoena), além das espécies exóticas utilizadas para
produção de forragem (Opuntia spp. e Nopalea sp.). Entretanto, ainda que bastante diversas, não é
bem claro o efeito das condições edafoclimáticas da Caatinga sobre a qualidade de frutos, nem de
que forma essa informação pode ser acessada, dada a heterogeneidade do ambiente e das espécies
de cactáceas.
Dessa forma, discutir-se-á a seguir acerca da influência das condições ambientais na
qualidade de frutos de cactáceas, como também as possíveis ligações com o acúmulo de compostos
funcionais de importância para a saúde. Além disso, serão abordados aspectos chave que podem
contribuir para que haja uma maior valorização dos frutos de cactáceas nativos ou exóticos que
ocorrem na Caatinga.
O BIOMA E AS CACTÁCEAS
Dentre os biomas que cobrem o território brasileiro, a Caatinga ainda não é bem conhecido
nos seus aspectos de vegetação e de fauna, mesmo ocupando mais de 750.000 km2 na região.
Nordeste do Brasil. Entretanto, a diversidade de espécies que ocorrem na área de abrangência desse
bioma tem sido mais intensivamente estudada nos últimos anos. É um bioma composto
predominantemente por fisionomias xerofíticas, lenhosas, espinhosas e decíduas (COSTA et al.,
2007). As características do ambiente que apresenta clima predominantemente quente e seco
condiciona uma conformação de espécies bastante peculiar. Contudo, devido a pressão antrópica
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sobre o meio, apenas 1% do seu território pode ser considerado em estado de conservação
atualmente (OLIVEIRA et al., 2012).
Diversas espécies vegetais são características de climas áridos e semiáridos. As plantas
pertencentes à família Cactaceae distribuem-se predominantemente nos ambientes com baixa
disponibilidade hídrica. Essas plantas desenvolveram mecanismos adaptativos que permitem sua
sobrevivência. O metabolismo CAM (Crassulacean acid metabolismo) é uma das características
evolutivas adquiridas por algumas plantas que permitiu, para além de adaptar a forma de
assimilação de CO2 e a otimização do uso da água, o estabelecimento de comunidades de plantas em
ambientes inóspitos, com escassa disponibilidade de água resultando em modificações
morfofisiológicas capazes de minimizarem os feitos estressantes do meio (WINTER; GARCIA;
HOLTUM, 2011).
As condições sob as quais os frutos de cactáceas se desenvolvem são preponderantes na
tolerância ao frio durante o armazenamento (SCHIRRA; INGLESE; MANTIA, 1999). A
temperatura do ambiente durante o desenvolvimento e maturação se constitui num fator
preponderante para a qualidade dos frutos, podendo resultar em modificação no sabor (INGLESE et
al., 2010). Esse efeito do local na biometria e composição dos frutos tem sido reportando,
sobretudo, para Opuntia spp. (variedades e cultivares) (MOUSSA-AYOUB et al.; 2014).
Além disso, o acúmulo de metabólitos secundários é um dos mecanismos de resposta ao
estresse do ambiente, por atuarem na redução do estado oxidativo instaurado, seja o déficit hídrico,
a alta concentração salina no solo ou o estresse luminoso, CO2, como estímulos que desencadeiam a
síntese de compostos como terpenos, fenólicos e compostos nitrogenados (BARTWAL et al.,
2013).
As cactáceas fazem parte desse grupo de plantas CAM, apresentando algumas espécies mais
estudadas do ponto de vista da produção tanto de frutos como de cladódios (massa verde): o gênero
Opuntia desponta seguindo do grupo das pitayas (Hylocereus sp. e Selenicereus sp.). Os frutos, de
modo geral, apresentam uma classe de pigmentos hidrofílicos, as betalaínas, que propiciam uma
grande variedades de cores para os frutos e o cladódio de algumas espécies expressando perfis de
variada composição (CASTELLAR; SOLANO; OBÓN; 2012; GANDÍA-HERRERO & GARCÍACARMONA, 2013).
As cactáceas nativas de ocorrência na região Nordeste constituem um grupo variado de
espécies com características bem particulares. Dentre as espécies frutíferas, o mandacaru (Cereus
jamacaru), o quipá (Tacinga inamoena), xique-xique (Pilosocereus gounellei) e o facheiro
(Pilosocereus chrysostele) produzem frutos com características bem diferenciadas ainda pouco
caracterizadas (SILVA et al., 2009), mas com alto potencial de exploração (Figura 1). Com exceção
do mandacaru e do quipá, os frutos das demais espécies apresentam restrições quanto ao sabor, mas
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devido apresentar coloração da polpa de vermelho a rosado e uma grande quantidade de sementes
de cor escura que contrastam, sendo bastante atrativo para os pássaros da Caatinga.
Figura 1 – Frutos de Cactáceas nativas de ocorrência na Caatinga,
apresentando a aparência no estádio de maturação mais avançado.

Quipá
Tacinga inamoena

Mandacarú
Cereus jamacaru

Xique-xique
Pilosocereus gounellei

Facheiro
Pilosocereus chrysostele

Fonte das Imagens: sítios da Internet, 2018.

Até então, o potencial funcional de frutos de ocorrência na Caatinga, sobretudo das espécies
supracitadas não tem sido avaliado. Mas, estudos recentes têm mostrado que extratos metanólicos
de frutos sobremaduros de mandacaru têm notáveis propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias,
sobretudo extratos obtidos da casca e da semente, destacando-se dentre extratos obtidos de
diferentes porções de frutos de Tacinga inamoena e Opuntia stricta (Dantas, 2015) (Figura 2).
Figura 2 – Flores, frutos e cladódios de plantas de quipá (Tacinga inamoena)
e palma-de-cerca (Opuntia stricta).

Imagens: RL, Dantas (2015).

MATURAÇÃO E QUALIDADE DOS FRUTOS
Avaliando aspectos fenológicos de cactáceas da Caatinga, Lima (2007) observou que a
maioria delas florescem no final da estação seca, seguindo com a frutificação no início da estação
chuvosa, excetuando-se a Opuntia palmadora cujas fases ocorreram em meio a estação seca. Brito
Primo (2008) reportou um período médio de 80 dias após a antese para que frutos de palma
'Gigante' atingissem a plena maturação sob condições de cultivo no Curimataú da Paraíba onde o
período de frutificação aconteceu entre os meses de janeiro e fevereiro, indicando que a
diferenciação para a formação dos botões florais deva ter ocorrida no final da estação seca. Contudo
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não há registro no estado de plantios destinados a produção de frutos de palma (Opuntia spp.), o
que provavelmente deva acontecer para os demais estados em que a produção visa a alimentação
animal e, portanto, o crescimento vegetativo é o alvo das práticas de manejo.
A caraterização da qualidade de frutos de quipá e mandacaru de algumas localidades de
ocorrência foi reportada (SILVA et al., 2009). Contanto, devido à elevada variabilidade que essas
espécies apresentam pelo baixo ou inexistente nível de domesticação, são observadas flutuações nos
valores reportados. A Caatinga apresenta diversas plantas que fazem parte da medicina tradicional,
das quais são utilizados frutos, folhas, caule e raiz. Dentre essas espécies, algumas cactáceas são
citadas (LUCENA et al., 2013). Nessa perspectiva, essas informações etnobotânicas constituem um
importante instrumento para a definição do modelo de estudo mais apropriado para comprovar as
alegações medicinais e/ou funcionais.
Quanto aos aspectos da maturação e desempenho pós-colheita, os frutos de cactáceas
acumulam açúcar, compostos fenólicos e, sobretudo, betalaínas com a maturação o que confere
diferentes perfis de cores (Figura 03). Assim, frutos que completam o seu desenvolvimento e
atingem a plena maturação na planta apresentam um status antioxidante mais elevado devido a esses
compostos (STINTZING et al., 2005; CASTELLAR et al., 2012; DANTAS et al., 2014b). Após a
colheita, esses frutos geralmente apresentam comportamento respiratório tipo não-climatérico como
reportado para Opuntia ficus-indica (SILVA et al., 2009).
Figura 3 –Estádios de maturação de frutos de palma 'Gigante' (Opuntia fícus-indica),
palma 'Redonda' (Opuntia sp.) e a palma 'Miúda' ou 'Doce' (Nopalea cochenillifera).

Imagens: DM, Brito Primo (2008).

Os frutos de cactáceas, por sua vez, apresentam variações acentuadas na maturação, onde
ocorre a síntese da maior parte dos compostos de interesse funcional, havendo retardamento quando
a temperatura de cultivo é menor que 15 °C e rápida maturação para temperaturas acima de 25 °C
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 351

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
(INGLESE et al., 2010).Esses compostos são sintetizados tanto na casca quanto na polpa, não sendo
esse comportamento obrigatório, e apresentam diversas propriedades com aplicação como aditivo
na indústria de alimentos, ação antioxidante por modular o estresse oxidativo resultando em efeito
anti-inflamatório, podendo contribuir no tratamento de doenças crônicas e degenerativas
(ALLEGRA et al., 2014).
Levemente adocicado e com baixa acidez, foi verificado noutro trabalho o quipá acumula
com a maturação carotenoides e betalaínas, estando muito mais presente na casca que na polpa.
Entretanto, foi na polpa que se observou incremento contínuo de compostos fenólicos (de 11,21
para 29,84 mg EAG.100g-1), sobretudo estádios de maturação com a casca mais pigmentada. Além
disso, nessa fase a porção do mesocarpo tem consideráveis propriedades antioxidantes e antiinflamatórias (Dantas, 2015).
Independentemente

desses

aspectos,

os

frutos

apresentam

baixa

tolerância

ao

armazenamento sob baixas temperaturas, exibindo danos pelo frio que, além de afetar a aparência,
reduz a vida útil, afetando a qualidade dos frutos. Contudo, algumas estratégias são utilizadas para
propiciar, além da tolerância ao frio, a conservação da qualidade. O uso da atmosfera modificada
associada a refrigeração apropriada (DIMITRIS et al., 2005), biorreguladores (DEAQUIZ;
ÁLVAREZ-HERRERA; FISCHER, 2014) leva a redução significativa dos efeitos da baixa
temperatura e da incidência de fitopatógenos. Entretanto, pouco ainda se sabe a respeito de como o
estresse pelo frio afeta síntese e/ou degradação de metabólitos secundários em frutos de cactáceas
seja durante o processo de maturação ou durante o armazenamento.
POTENCIAL INEXPLORADO DOS FRUTOS
Em quase toda sua totalidade, os cultivos de cactáceas na região da Caatinga se destinam
para a alimentação animal, sendo predominantemente cultivadas a palma 'Gigante' (Opuntia fícusindica), palma 'Redonda' (Opuntia sp.) e a palma 'Miúda' ou 'Doce' (Nopalea cochenillifera) que
são espécies exóticas, mas que se fazem presentes nesse bioma (BRITO PRIMO, 2008) (Figura 3).
Contudo, embora seja relatado o consumo dos frutos frescos ou processados (LUCENA et al.,
2013), poucas são as informações acerca de índices de qualidade e colheita dos mesmos. Torres et
al. (2009) avaliaram a qualidade de frutos de palma 'Gigante' no início da maturação. Foi observado
conteúdos distintos para sólidos solúveis, acidez e sobretudo, ácido ascórbico que esteve presente
em considerável concentração na porção comestível do fruto. No entanto, tais diferenças nessa
variedade muda conforme o local de produção e o estádio de maturação (BRITO PRIMO, 2008).
Diante das informações disponíveis, faz-se necessário um aprofundamento quanto à
identificação dos compostos presentes em diferentes porções dos frutos, bem como estabelecimento
de protocolos de extração visando o maior rendimento possível dos metabólitos de interesse. Nesse
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sentido, Sanchez-Gonzalez et al. (2013) desenvolveram um procedimento de extração de betalaínas
de frutos de Opuntia joconostle avaliando concentração do solvente, temperatura e tempo de
extração, além do efeito da temperatura e pH na estabilidade. A encapsulação de compostos
betalaínicos de frutos de Opuntia ficus-indica vem sendo estudada quanto à adequação da matriz de
polissacarídeo para garantir maior estabilidade dos pigmentos (SAÉNZ et al., 2009), sendo
importante a definição de fluxogramas de extração para obtenção de extratos puros.
Além disso, as sementes de diversos frutos de cactáceas apresentam conteúdos de ácidos
graxos que podem ter aplicação como aditivo alimentar e/ou aplicação farmacêutica, Além de
apresentarem notável quantidade de compostos fenólicos (CHOUGUI et al., 2013).
Outro aspecto quanto a vir a se tornar alimento funcional, diz respeito à presença de
oligossacarídeos não digestivos, sobretudo na casca e nas camadas abaixo desta que se configuram
como pré-bióticos. Carboidratos presentes em frutos de Opuntia ficus-indica apresentam
considerável capacidade de sequestro de radicai libres e inibição da peroxidarão lipídica em
microssomas de fígado de ratos e de galinha (ZHONG et al., 2010). Essas evidências chamam a
atenção para as possibilidades de utilização das frutas de cactáceas subutilizadas no Nordeste.
Antes de atingir o patamar de uso em que algumas variedades de pitaya e de Opuntia fícusindica estão atualmente há um longo caminho a ser percorrido, sobretudo na direção da
identificação e quantificação de compostos funcionais que dê suporte aos possíveis usos nas áreas
de farmácia, cosmética e medicina. Além disso, estudo recente confirma que a administração de
placebo de fibras de Opuntia ficus-indica resultou em aumentos significativos na eliminação de
gordura, confirmando a hipótese de que o seu efeito na perda de peso é conseguida através da
redução da absorção da gordura da dieta, tendo efeito hipolipemiante (UEBELHACK et al., 2014).
Mesmo assim, alguns estudos têm contribuído para o conhecimento dos aspectos da
qualidade e do potencial antioxidante de alguns frutos de cactáceas nativas subutilizadas. O
mandacaru (Cereus jamacaru) é uma das espécies nativas da vegetação da Caatinga que tem sido
objeto de estudo de alguns grupos de pesquisa. Amplamente encontrado por toda a Caatinga, os
frutos do mandacaru apresentam uma casca espessa, com aspecto coriáceo, apresentando uma
variação na coloração durante a sua maturação de verde a vermelho-rosado e sua polpa com
sementes tem coloração branca, semelhante ao aspecto das pitayas (TORRES et al., 2009). Embora
apresente semelhanças com a espécie Cereus peruvianus (Koubo), a Cereus brasileira não tem o
mesmo sabor agradável reportado para frutos daquela produzida nas áreas semiáridas de Israel já
com domesticação bem avançada (MIZRAHI, 2014).
Estudo recente mostrou que extratos metanólicos de frutos sobremaduros de mandacaru têm
notáveis propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, sobretudo extratos obtidos da casca e da
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semente, destacando-se dentre extratos obtidos de diferentes porções de frutos de Tacinga
inamoena e Opuntia stricta (DANTAS, 2015).
Entretanto, é importante mencionar que há uma grande variabilidade entre plantas quanto as
características biométricas dos frutos, havendo comumente diferenças também entre os segmentos
da planta. Devido ao ambiente no qual estão inseridas, essas plantas são predominantemente
condicionadas à limitação hídrica que, entre outros efeitos, limita o crescimento dos frutos e leva a
alterações fisiológicas que são direta ou indiretamente responsáveis pelas diferenças na composição
química dos frutos (INGLESE et al., 2009) além do grau de domesticação como mencionado
anteriormente. Isto também deve ser observado para outras espécies frutíferas de cactáceas como a
Tacinga inamoena (quipá), Pilosocereus gounellei (xique-xique) e a Pilosocereus chrysostele
(facheiro).
Frutos de Tacinga inamoena têm maturação caracterizada quanto a coloração pela variação
de verde a amarelo-alaranjado, sendo notado que em estádios mais avançados, frutos de diferentes
localidades desenvolvem a coloração parcialmente rosada (SILVA et al., 2009). Levemente
adocicado e com baixa acidez, o quipá acumula com a maturação carotenoides e betalaínas, estando
muito mais presente na casca que na polpa. Entretanto, foi na polpa que se observou incremento
contínuo de compostos fenólicos (de 11,21 para 29,84 mg EAG.100g-1), sobretudo estádios de
maturação com a casca mais pigmentada.
Além disso, nessa fase a porção do mesocarpo tem consideráveis propriedades antioxidantes
e anti-inflamatórias (DANTAS, 2015). Comparativamente a frutos de Opuntia stricta e Opuntia
ficus-indica, extratos hidro alcóolicos desse fruto apresentam quantidades bem inferiores de
betalaínas. Contudo, tal diferença não se repetiu quanto a atividade antioxidante (método do
DPPH•) (DANTAS et al. (2014a).
Comumente encontrada compondo a paisagem de ambientes rurais como cerca-viva, a
Opuntia stricta (palma-de-cerca) é responsável pela produção de frutos com elevada concentração
de betalaínas, sobretudo da classe das betacianinas. Nesses frutos, a biossíntese de tais pigmentos se
intensifica à medida em que a maturação avança (CASTELLAR; SOLANO; OBÓN, 2012;
DANTAS et al., 2014b), havendo um aumento na capacidade antioxidante, resultando também do
incremento nos conteúdos de ácido ascórbico e compostos fenólicos. Esse mesma tendência e
aumento nos conteúdos de pigmentos betalaínicos tanto na casca quanto na polpa tem sido
reportado para frutos de Opuntia megacantha cuja predominância de coloração é amarelo e/ou
laranja atribuída às betaxantinas. Contudo, a ação de sequestro de radicais sintéticos (DPPH• e
ABTS+•) esteve fortemente associada a presença do ácido ascórbico e compostos fenólicos
(CAYUPÁN; OCHOA; NAZARENO, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As espécies de cactáceas endêmicas da Caatinga, despertam cada vez mais o interesse não
somente quanto ao consumo dos frutos na forma fresca, como relatado em estudos etnobotânicos
em regiões ligadas às práticas de comunidades rurais, sobretudo associado a hábitos da medicina
tradicional. Isso tem contribuído para que um novo olhar seja direcionado para essas espécies, como
fonte de compostos de interesse não apenas para a medicina, mas para a cosmética e indústria de
alimentos.
As propriedades funcionais atribuídas aos frutos de cactáceas se devem à presença de
compostos secundários chave, os quais vêm sendo profundamente estudados quanto às propriedades
antioxidantes e anti-inflamatórias, havendo um fino aporte quanto aos procedimentos de isolamento
e estabilidade de compostos betalaínicos e fenólicos para espécies tradicionais como a Opuntia
fícus-indica. A partir dessas informações, abre-se precedentes para que avancem os estudos na
caracterização do frutos nativos da Caatinga. A composição química qualiquantitativa desses frutos
é dependente de fatores varietais, condições efadoclimáticas aspectos fisiológicos associados à
biossíntese de compostos chave. A maturação é um desses fatores que contribuem sobremaneira
para as modificações no perfil bioquímico dos frutos tanto na polpa, casca e sementes.
Por outro lado, para que se fomente a ideia do consumo desses frutos, como fruta fresca, a
exemplo do quipá e do mandacaru, há a necessidade de esforços com trabalhos em áreas como
melhoramento vegetal, tecnologia e fisiologia pós-colheita que permitam um melhor entendimento
desses frutos bem como avaliar a dimensão do potencial alegado. O acesso a esses materiais via
extrativismo, como é observado, por exemplo, para o umbu (Spondias tuberosa L.) só se justifica se
o uso pretendido tiver retorno financeiro e aconteça de forma sustentável, uma vez que em muitas
regiões a ocorrência dessas espécies é em plena Caatinga fechada, tornando mais difícil o
extrativismo. Desse modo, a agregação de valor aos frutos de cactáceas desse bioma implica
também no fortalecimento de práticas de conservação por se tratar de espécies não domesticadas em
sua maioria.
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RESUMO
O carbono armazenado na matéria orgânica do solo é duas vezes maior que o carbono encontrado
na atmosfera, na forma de CO2. Diante disso, este trabalho tem por objetivo caracterizar fisicamente
e avaliar o efluxo de C-CO2 do solo ao longo de uma encosta com pastagem, sob diferentes
posições (ombro, meia encosta e pedimento) em meses secos e chuvosos. O experimento foi
realizado na microbacia hidrográfica de Vaca Brava, localizada entre os municípios de Areia/PB e
Remígio/PB. Foram realizadas coletas para quantificação de CO2 emitido, assim como amostras de
solo para realização de análises físicas para cada posição. Realizou-se, também, o registro de dados
pluviométricos dos referidos meses de coleta, para associação dos dados. O efluxo foi determinado
pela quantificação do CO2 capturado na superfície do solo, por meio da emissão do dióxido de
carbono (CO2) dentro de câmaras estáticas, através de 40 ml de uma solução de hidróxido de sódio
(NaOH) a 1 Mol L-1 dispostas dentro de um recipiente num período de 24 horas. A encosta sob
pastagem de 20 anos apresentou as maiores emissões na posição do pedimento em todos os meses
que apresentaram as maiores precipitações. Concluiu-se que entre as posições da encosta, a que
apresentou os maiores valores de emissão de C-CO2 foi o pedimento, e que as emissões de carbono
do solo são diretamente proporcionais a precipitação pluvial e a porosidade do solo, e isto
independe da posição da encosta e da idade da pastagem.
Palavras-chave: Características físicas do solo; Estoques de carbono; Posições do relevo;
Precipitação pluvial.
ABSTRACT
The carbon stored in the organic matter of the soil is twice as large as the carbon found in the
atmosphere, in the form of CO2. In view of this, this work aims to physically characterize and
evaluate the efflux of C-CO2 of the soil along a hillside with pasture, under different positions
(shoulder, half slope and request) in dry and rainy months. The experiment was performed in the
hydrographic Basin of Brava Cow, located between the municipalities of Areia/PB and
Remígio/PB. Collected for quantification of CO2 emitted, as well as soil samples to perform
physical analysis for each position were carried out. There was also the registration of rainfall data
of the abovementioned months of collection, for the association of the data. The efflux was
determined by the quantification of the CO2 captured on the surface of the soil, by emission of
carbon dioxide (CO2) within static chambers, through 40 ml of a sodium hydroxide solution
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(NaOH) to 1 Mol L-1 arranged within a container in a Period of 24 hours. The hillside under
pasture of 20 years presented the highest emissions in the position of the request in all months that
presented the biggest precipitations. It was concluded that among the positions of the hillside, which
presented the highest emission values of C-CO2 was the request, and that the carbon emissions of
the soil are directly proportional rainfall and the porosity of the soil, and this is independent of the
position of the Hillside and the age of the pasture.
Keywords: Physical characteristics of the soil; Carbon stocks; Relief positions; Rainfall
precipitation.

INTRODUÇÃO
O CO2 é produzido naturalmente na superfície do solo, através de um processo mediado por
microrganismos durante a decomposição aeróbica da matéria orgânica e respiração do sistema
radicular das plantas (D’Andréa et al., 2010). O efluxo de CO2 proveniente da respiração do solo é
um dos principais componentes do ciclo global do carbono contribuindo com cerca de 50% do
carbono que compõe a respiração total do ecossistema (Roberts, 2000). O efluxo de CO2 do solo,
também denominado de respiração do solo, resulta da respiração autotrófica e heterotrófica, onde
este corresponde ao principal fluxo de carbono de ecossistemas terrestres para a atmosfera (Ryan &
Law, 2005). Diversos fatores bióticos e abióticos controlam o efluxo de CO2 do solo, onde a
disponibilidade de água e a temperatura do solo são os principais controladores (Vincent et al.,
2006).
A quantificação do efluxo de CO2 do solo é feita a partir da avaliação da taxa respiratória ou
atividade microbiana, gerada pela evolução do CO2 proveniente da respiração de microrganismos
heterotróficos aeróbicos durante a oxidação de compostos orgânicos (Kennedy & Smith, 1995). O
fenômeno da difusividade também atua como controlador do efluxo de CO2 do solo e está
diretamente ligado a atividade microbiana e a respiração radicular, estes fortemente associados à
textura do solo e as variações meteorológicas ao longo do ano, principalmente, relacionados a
precipitação pluviométrica (La Scala Júnior et al., 2000; Xu & Qi, 2001; D’Andréa et al., 2011).
Em regiões semiáridas a disponibilidade de água no solo é o fator primário no controle do
fluxo de água (sobretudo da evapotranspiração), na assimilação de carbono e na respiração do
ecossistema (Hussain et al., 2011 apud Souza et al., 2015).

Além disso, nos ciclos de

umedecimento do solo o processo de mineralização de carbono é elevado, consequentemente,
elevando o efluxo de CO2 neste, devido à ligação com as variações da mineralização do carbono no
solo (Austin et al., 2004).
Nas encostas, além do peculiar efluxo de CO2, há também variações nos atributos físicos e
químicos do solo em função das distintas posições do relevo, decorrente da maior susceptibilidade
aos efeitos da erosão hídrica que carreiam sedimentos das posições mais altas para as posições mais
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baixas do relevo, pela diminuição da taxa de infiltração e aumento da velocidade de escoamento
superficial da água (Santos et al., 2009; Santos & Salcedo, 2010). Onde o relevo é um fator
determinante que apresenta forte influência nos valores da emissão de CO2 do solo (Brito et al.,
2009; Konda et al., 2010), bem como, a cultura que está implantada.
As pastagens apresentam elevada importância na estabilização de carbono, pois possuem um
sistema radicular bem desenvolvido, abundante em carbono orgânico, e são importantes na fixação
do CO2 (Frank et al., 2002). Dentre os diferentes ecossistemas, as pastagens são consideradas
fundamentais no sequestro de carbono atmosférico, pois compõem grandes áreas plantadas no
território nacional.
Diante disso, este trabalho objetivou determinar o efluxo de CO2 do solo ao longo de uma
encosta sob pastagem, em diferentes posições (ombro, meia encosta e pedimento).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O experimento foi conduzido na microbacia hidrográfica de Vaca Brava situada a 06º57’48”
e 06º59’43” de latitude S e 35º44’03” e 35º45’59” de longitude O (Santos & Salcedo, 2010), com
predominância para dois tipos de uso do solo, uma área de reserva ecológica e uma área de
agropecuária familiar (794 ha), ocupando uma superfície de 1.500 ha distribuídos entre os
municípios de Areia/PB e Remígio/PB.
A maior parte da microbacia, incluindo a reserva ecológica, está localizada no município de
Areia/PB, com clima tropical chuvoso pluviosidade média anual de 1.200 mm, apresentando um
déficit hídrico entre os meses de Setembro a Janeiro, um relevo considerado ondulado a fortemente
ondulado, e solos predominantemente Argilosos. A parte da área pertencente ao município de
Remígio/PB compreende características edafoclimáticas de transição, solos arenosos, relevo suave
ondulado e marcante declínio na pluviosidade média anual, 820 mm, com déficit hídrico entre os
meses de Setembro a Fevereiro. A área é usada para a atividade voltada a criação extensiva de
animais (Santos et al., 2002), em qualquer suporte técnico.
Classificação da Encosta
A encosta possui uma gramínea formadora de pasto, a espécie Urochloa decumbens,
introduzida a aproximadamente 20 anos, com processos de escarificação para descompactação do
solo, seguida de uma aração para planeamento, não havendo semeadura de novas sementes, onde o
seu estabelecimento se origina da germinação das sementes já presentes no pasto, estando
incorporada ao solo.
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A encosta possui solo de textura argilosa e foi demarcada com as seguintes posições: topo,
ombro, meia encosta, pedimento e várzea (Figura 1), sendo estabelecidos três pontos de coleta,
ombro, meia encosta e pedimento.
Figura 1. Posições do relevo na topossequência

Fonte: Santos et al., 2002.

Efluxo de CO2
O método consiste na captura do dióxido de carbono (CO2) dentro de câmaras estáticas, que
possuem 40 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 1 Mol L-1 contidos dentro de um
recipiente num período de 24 horas (Santos & Salcedo, 2010). As câmaras estáticas são compostas
de um recipiente circular de material plástico (bacia com diâmetro e altura de 22,3 e 8 cm,
respectivamente) ocupando uma área de 0,0391 m2, com suas bordas voltadas para o solo,
protegendo o NaOH no recipiente e do CO2 presente na atmosfera. Os recipientes contendo a
solução NaOH tem área de 0,0154 m2 e estão envoltos pela câmara estática (Figura 2).
Figura 2. Instalação de câmaras para capturação de CO2.

Fonte: Os Autores, 2018.

O processo para determinação do efluxo de CO2, é feito usando 3 repetições e um branco em
cada posição de coleta. O método é composto de alguns processos: 1) Corte da parte aérea das
plantas no local exato da coleta, com auxílio de tesoura; 2) Dispor do recipiente com a solução sob
o solo; 3) Cobrir o recipiente com a câmara estática (bacia); 4) Fixar com uma haste de ferro as
bordas laterais das bacias a fim de evitar que os animais retirem as mesmas do lugar; 5) Cobrir as
bordas laterais da bacia com solo, para evitar o fluxo de CO2 da câmara para atmosfera; apenas no
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tratamento controle (branco) o recipiente fica tampado e protegido durante as 24 h em um saco
plástica fechado, no entanto, o recipiente tem que ser exposto ao ar atmosférico pelo mesmo
período dos demais tratamentos durante a colocação ( 5 segundos) e retirada ( 4 segundos) do
recipiente.
Completadas as 24 h, os recipientes foram retirados, tampados, armazenadas, identificados e
transportadas até o Laboratório de Matéria Orgânica do Solo pertencente ao Departamento de Solos
e Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba
(CCA/UFPB), onde a solução de NaOH foi transferida para recipientes fechados e armazenados em
geladeira. O teor de C foi determinado por titulação potenciométrica com ácido clorídrico (HCl) a
0,05 N (Sampaio & Salcedo, 1982) e calculado usando a seguinte fórmula:
C-CO2 (mg m-2 h-1) = (((VGT - VGB)*0,05)*12) * (VCR / VUT) * (AB / TH)
Onde: VGT = Volume de HCl gasto na titulação da amostra; VGB = Volume de HCl gasto
na titulação do branco; 0,05 = Normalidade do HCl utilizado na titulação; 12 = Massa molecular do
carbono; VCR = Volume de NaOH contido no recipiente; VUT = Volume de NaOH titulado; AB =
Área da câmara estática (Bacia); TH = Tempo em horas da captura do C-CO2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise de variância verificou-se que não houve diferença significativa pelo teste
F para todas as os tratamentos e interação entre estes (Tabela 1). Evidenciando que não pode ter
ocorrido comportamento diferenciado nestes tratamentos. O Coeficiente de Variação foi de 7.94%,
considerado ótimo. Na experimentação agrícola, é normal que pesquisadores busquem medidas que
avaliem a precisão dos experimentos, onde esta pode ser expressa através dos valores dos
coeficientes de variação (CV) (Silva et al., 2014). Faria Filho et al., (2016) evidenciam que o CV é
uma medida de dispersão para validação dos resultados, onde quanto menor for o seu valor maior a
precisão do experimento.
Tabela 1. Resumo da Análise de Variância (Quadrados Médios, Média e Coeficiente de Variação
(CV %)) para quantificação de efluxo de C-CO2 para posição, coleta e interação entre estes.
FV
GL
QM
POS
2
11,27ns
COL
6
4,68ns
POS*COL
12
0,32ns
ERRO
42
0,08
Total
62
̅
3,58
CV (%)
7,94
ns
Não-significativo pelo teste F. POS – Posição; COL – Coleta.
Fonte: Os autores, 2018.
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De acordo com o teste Tuley, a 5% de probabilidade (Tabela 2.), foi possível realizar o
agrupamento dos tratamentos tanto para posição, quanto para os meses de coleta em diferentes
classes distintas, confirmando que houve diferença significativa entre as suas médias. Os
tratamentos apresentaram de 1 a 4 classes distintas.
Considerando as diferentes posições em relação aos meses de coleta foi possível observar a
formação de até 4 classes, valores variando dentre as três posições de 2,12 a 5,85. Foi possível
notificar destaque para o mês de Agosto para três posições avaliadas, ombro, meia encosta e
pedimento, apresentando as maiores quantificações de efluxo, com 4,88, 4,28 e 5,85,
respectivamente.
Considerando os meses de coleta com as três posições avaliadas, possibilitou-se a formação
de até 3 classes, diante do exposto foi possível observar destaque para a posição de pedimento
dentre os meses de coleta, formando apenas 1 classe, onde as médias não diferiram entre si,
apresentando os maiores valores para todos os meses. Destaque para o mês de Setembro
apresentando, também, maior efluxo na posição ombro (4,07), sendo o único, e o mês de Agosto
que apresentou menor valor para posição meia encosta (4,28). As médias para os outros meses não
diferiram entre si nas posições de meia encosta e ombro.
Tabela 2. Comparação entre médias para quantificação de efluxo de
C-CO2 para as diferentes posições e meses de coleta.
Ombro
Meia encosta
Pedimento
Avaliação mensal
Efluxo de C-CO2 (micromol m-2 s-1)
Junho
2.64dB*
2.88bB
4.27bA
Julho
2.84cdB
3.08bB
4.77bA
Agosto
4.88aB
4.28aC
5.85aA
Setembro
4.07bA
2.85bB
4.43bA
Outubro
3.40bcB
2.87bB
4.10bA
Novembro
3.13cdB
2.77bcB
4.26bA
Dezembro
2.66dAB
2.12cB
3.11cA
*Médias seguidas pela mesma letra na linha e coluna não diferem entre si pelo teste Tukey, a
5% de probabilidade.
POS – COLETA: Minúsculo
COLETA – POS: Maiúsculo
Fonte: Os autores, 2018.

As caracterizações físicas do solo, nas três posições estudadas, indicaram semelhanças entre
ombro e meia encosta (classe textural franco argiloso arenoso) e diferenças dessas em relação ao
pedimento (classe textural franco arenoso) (Tabela 3). O que indica que ombro e meia encosta
possuem mais teor de argila, menor teor de areia, e menor porosidade que no pedimento, sendo
esses fatores extremamente relacionados com a emissão de C-CO2 nos solos. Geralmente solos com
maior teor de areia apresentam mais poros que solos mais argilosos, e por isso apresentam maior
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emissão de gases, pois caso esses poros não estejam ocupados por água, ele estará ocupado por ar e
nesse fluído haverá CO2.
Tabela 3. Atributos físicos do solo, na camada de 0-20 cm de profundidade, nas posições
do ombro, meia encosta e pedimento em uma pastagem plantada há 20 anos.
AT

Silte

Argila

ADA

Ds

Dp

PT

Posição

Classificação Textural
------------g kg-1 -------------

-----g cm-3-----

%

Encosta sob pastagem com 20 anos
Ombro

652

71

277

19

1,59

2,59

39

Franco argilo arenoso

M. encosta

672

57

271

19

1,59

2,60

39

Franco argilo arenoso

Pedimento

777

67

157

13

1,52

2,58

41

Franco arenoso

AT = Areia total; ADA = Argila dispersa em água; Ds = Densidade do solo em campo (Método do anel);
Dp= densidade de partícula; PT = Porosidade total (1-(Ds/Dp)); Caracterização determinada pelo método da
Embrapa (1997).
Fonte: Os autores, 2018.

Tais resultados são corroborados pela caracterização física do solo nessas posições (Tabela
3), onde é possível verificar que ombro e meia encosta possuem a mesma classificação textural,
refletindo semelhanças na textura dessas duas posições e isso tem influência direta na difusão de
gás CO2. O que é comprovado nesse trabalho, isto é, ombro e pedimento, posições mais argilosas e
de mesma classe textural (Franco argilo arenosa), apresentam emissão de CO2 semelhante ao longo
do ano, com poucas diferenças (P≤0,05) mensais. Pedimento com classificação textural (Franco
arenosa) distinta das duas já citadas, menos argilosa e mais arenosa, com maior porosidade total, o
que induz a uma maior difusão de CO2 que se refletida nas maiores (P≤0,05) emissões de carbono,
nessa posição, ao longo do ano em relação às posições do ombro e pedimento.
Em um trabalho semelhante analisando emissões de CO2 do solo em diferentes posições
topográficas, Brito (2008) observou que a posição que apresentou maior macroporosidade e menor
densidade, foi a que apresentou as maiores emissões de CO2 do solo. De acordo com os resultados
encontrados por (Xu & Qi, 2001) o espaço poroso do solo é de fundamental importância no
processo de transporte de gases do solo para atmosfera, e principalmente para a atividade
microbiana.
Além das características físicas, outra variável que explica a emissão de carbono do solo é a
umidade desse. Para explicar esse aumento de emissão nas diferentes posições foi realizada a coleta
dos dados pluviométricos dos meses em que foram realizadas as coletas. Pode-se verificar na Figura
3, que a chuva precipitada foi bem distribuída ao longo do ano, sendo que os meses mais chuvosos,
no ano de 2017, foram de Maio a Abril, outra característica importante, é a de que houveram chuvas
em todos os meses do ano, característica muito peculiar do clima de brejo de altitude. As menores
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emissões de C-CO2 nos meses de Novembro e Dezembro (Tabela 2) ocorre porque esses são os
meses com menor precipitação (Figura 3) o que incide em menos água disponível para a atividade
autotrófica (raízes do solo) e heterotrófica (microrganismos do solo), diminuindo a atividade
metabólica.
Figura 3. Precipitação pluviométrica na encosta durante os meses de coleta.

Fonte: Os autores, 2018.

Nunes (2003) realizou um trabalho semelhante onde foi observado um aumento das
emissões de CO2 com a ocorrência das chuvas em área de pastagem, este mesmo autor, atribuiu ao
fator chuva o aumento da atividade microbiana do solo, explicando a dinâmica verificada neste
trabalho. Dias (2015) também encontrou resultados semelhantes aos resultados encontrados nesse
trabalho, onde nos meses em que a umidade do solo encontrava-se baixa consequentemente havia
uma redução nos valores do efluxo de CO2. De acordo com Severino et al., (2004) a medida que a
precipitação aumenta ocorre o aumento da atividade microbiana e o crescimento radicular e
consequentemente maior efluxo de C-CO2, esta dinâmica ocorre devido ao favorecimento da
melhor atividade microbiana em decorrência da maior umidade do solo proporcionada pela
precipitação local. Segundo Lal (2009) o conteúdo de água presente no solo pode estimular a
atividade microbiana e a difusão de gases, presentes no solo, para a atmosfera. Porém vale salientar
que há um limite de aumento de atividade com o aumento da umidade, se essa umidade no solo,
saturar os poros com água, haverá queda na emissão de carbono.
Podemos visualizar nos gráficos (Figura 4) de cada posição que os picos de precipitação
coincidem com os de produção de CO2, porém em alguns meses de chuvas fortes a emissão pode
diminuir. De acordo com Chavez (2008) a umidade do solo pode tanto beneficiar como impedir a
produção de CO2, existindo uma umidade ótima que maximiza a respiração. Segundo Lal, (2009) o
conteúdo de água presente no solo pode estimular a atividade microbiana e a difusão de gases,
presentes no solo, para a atmosfera.
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Figura 4. Efluxo de CO2 e precipitação nas diferentes posições da encosta.

Fonte: Os autores, 2018.

Pode se verificar na figura 4 (ombro, meia encosta e pedimento), que as maiores
precipitações pluviométricas, inibiram o efluxo de C-CO2, provavelmente devido a saturação do
solo, o que acarreta na ocupação dos espaços porosos do solo, por água, expulsando todo fluído
gasoso, presente naqueles espaços, antes da saturação, além disso, mesmo que haja gás em parte dos
poros esses não poderiam sair do solo, devido ao preenchimento desses poros por água na superfície
do solo. Então o que controla o aumento ou diminuição da emissão de CO2 é a quantidade de chuva
precipitada ao longo do ano.
Na Figura 4, independentemente da posição topográfica, verificou-se que quando a
quantificação da precipitação pluvial 7 dias antes da coleta, foi acima de 40 mm (meses de junho e
julho), houve redução na emissão de CO2 para a atmosfera. Indicando que, provavelmente, o solo se
satura a partir desses valores de precipitação, o que inibe a atividade de raízes e microorganismos.
Em 70 mm de chuva 7 dias antes da coleta há completa inibição da atividade heterotrófica e
autotrófica, ou seja o excesso de água, induz a emissão a valores idênticos a emissão quando o solo
está seco, que é um reflexo das condições adversas à atividade aeróbicas nessas duas condições.
Estes resultados se assemelham aos encontrados por Pinto-Junior et al., (2009), onde os
autores encontraram em área de pastagem valores de efluxo de CO2 mínimo de 1,44 μmolm-2s-1 na
estação seca, e máximo de 8,27 μmolm-2s-1 na transição chuvosa-seca, indicando assim que no
período mais seco do ano o solo encontra-se com uma baixa umidade e consequentemente há uma
menor atividade da biota do solo, o que reflete diretamente nos menores valores de emissão de CO 2
do solo.
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Foi analisado também que os teores de argila diferenciavam-se de acordo com as posições
(Tabela 4), sendo o pedimento a posição com menos teor de argila.
Tabela 4. Atributos físicos do solo, na camada de 0-0,10 m de profundidade,
nas posições do ombro, meia encosta e pedimento.
AT

Silte

Argila

ADA

Ds

Dp

PT

Posição

Classificação Textural
--------------g kg-1 ---------------

----g cm-3----

%

Encosta sob pastagem com 20 anos
Ombro

698

72

230

25,1

1,61

2,56

37

Franco argilo arenoso

M. encosta

696

58

246

25,1

1,61

2,58

38

Franco argilo arenoso

Pedimento

763

63

174

12,5

1,59

2,57

38

Franco arenoso

AT = Areia total; ADA = Argila dispersa em água; Ds = Densidade do solo em campo (Método do anel);
Dp= densidade de partícula; PT = Porosidade total (1-(Ds/Dp))x100; Caracterização determinada pelo
método da Embrapa (1997).
Fonte: Os autores, 2018.

Em um trabalho semelhante analisando emissões de CO2 do solo em diferentes posições
topográficas, Brito (2008) observou que a posição que apresentou maior macroporosidade e menor
densidade, foi a que apresentou as maiores emissões de CO2 do solo.
De acordo com os resultados encontrados por (Xu & Qi, 2001) o espaço poroso do solo é de
fundamental importância no processo de transporte de gases do solo para atmosfera, e
principalmente para a atividade microbiana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste trabalho observou-se que na posição do pedimento, onde há
quantidade de areia e maior porosidade total, as emissões de CO2 foram mais elevadas quando
comparadas às outras posições, mais argilosas e onde a porosidade total é menor. Nas posições de
ombro e meia encosta, os valores de emissão se assemelharam, na maior parte do ano, e ambas
diferem do pedimento. Há queda na emissão de CO2 no período seco devido a falta de umidade no
solo que favoreça a atividade biológica, porém em quantidades de água muito elevadas às quedas
também são significativas, e com valores de emissão praticamente iguais; entre excesso de água e
falta de água, indicando que os dois fenômenos limitam a aerobiose.
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RESUMO
A alteração dos fatores abióticos e criação de microhabitates podem proporcionar alterações na
estrutura das populações e plasticidade das plantas, podendo influenciar tanto na densidade, riqueza
quanto na distribuição das espécies de um determinado local. Com isso, esta breve revisão tem
como objetivo demonstrar o conhecimento sobre a influência dos microhabitates nas espécies
herbáceas estabelecidas em florestas tropicais secas, dando destaque às variações de luminosidade.
Entre os anos de 2011 e 2013, os artigos publicados em revistas científicas encontrados através da
combinação de palavras-chaves: microhabitates ou microambientes, tropical seca ou floresta seca,
luminosidade, caatinga e/ou herbáceas foram selecionados para a presente revisão literária. De
maneira geral, os tipos de microambiente em que as espécies herbáceas se estabelecem com sucesso
ou demonstram redução na natalidade, incremento ou sobrevivência são bastante diversos. A
literatura aponta manchas de solo com diferentes quantidades de nutrientes, locais com poda e sem
poda, paisagem vulcânica com diferentes condições abióticas e bióticas, diferentes condições e
composição do solo e de luminosidade como uma diversidade de microhabitates existentes em
determinado local. Foi constatado que cada tipo de microhabitat exerce de forma diferenciada
influencia sobre o desenvolvimento das plantas herbáceas.
Palavras-chaves: revisão, caatinga, ervas, luz, microambientes.
ABSTRACT
The alteration of the abiotic factors and creation of microhabitates can provide alterations in the
structure of the populations and plasticity of the plants, being able to influence both the density,
richness and the distribution of the species of a certain place. Thus, this brief review aims to
demonstrate knowledge about the influence of microhabitates on herbaceous species established in
dry tropical forests, highlighting the luminosity variations. Between the years 2011 and 2013,
articles published in scientific journals found through the combination of keywords: microhabitates
or microenvironments, tropical dry or dry forest, luminosity, caatinga and / or herbaceous were
selected for the present literary review. In general, the types of microenvironment in which the
herbaceous species establish successfully or demonstrate reduction in the birth rate, increment or
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 372

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
survival are quite diverse. The literature indicates soil patches with different amounts of nutrients,
places with pruning and without pruning, volcanic landscape with different abiotic and biotic
conditions, different conditions and composition of the soil and luminosity as a diversity of
microhabitates existing in a certain place. It was found that each type of microhabitat exerts a
differentiated influence on the development of herbaceous plants.
Keywords: review, caatinga, herbs, light, microenvironments.

INTRODUÇÃO
As populações de plantas herbáceas são influenciadas por diversos fatores bióticos e
abióticos. Entre os fatores abióticos os mais estudados são: variações nos totais pluviométricos,
heterogeneidade de sítios de estabelecimento das plântulas e sombreamento (ANDRADE et. al.,
2007; KOLB et al., 2007; LIMA et al., 2007). Muitos trabalhos abordam a forma que os
microhabitates influenciam as plantas devido à existência de diversos microsítios em uma
determinada área proporcionando tanto o aumento da riqueza florística quanto atuar como condição
limitante para o estabelecimento de outras espécies (AGUILERA; LAUENROTH, 1995; ARAÚJO
et al., 2005a; BROOKS, 1999; ROY; SINGH, 1994; TITUS; TSUYUZAKI, 2003). Além do mais,
as constantes alterações antrópicas que as florestas tropicais secas sofrem proporcionam a formação
de novos microhabitates, como: áreas abertas expostas à luz solar, áreas sombreadas pelo dossel
tanto de árvores como de arbustos, mudança na composição do solo ou até mesmo a existência de
solos com diferentes níveis de nutrientes disponíveis (BROOKS, 1999; GOMÉZ-APARICIO et al.,
2005; TITUS; TSUYUZAKI, 2003).
Uma vez que a alteração dos fatores abióticos e criação de microhabitates podem
proporcionar alterações na estrutura das populações e plasticidade das plantas, podendo influenciar
tanto na densidade, riqueza e distribuição das espécies em determinado local (KOSTRAKIEWICZ,
2009; YU et al., 2008), esta breve revisão tem como objetivo demonstrar o conhecimento sobre a
influência dos microhabitates nas espécies herbáceas estabelecidas em florestas tropicais secas,
dando destaque às variações de luminosidade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Seleção dos estudos para a revisão – Pesquisamos regularmente entre os anos de 2011 e
2013, artigos publicados em revistas científicas disponíveis nos sites dos Periódicos Capes e Google
Acadêmico. Foi usada uma combinação de palavras-chaves: microhabitates ou microambientes,
tropical seca ou floresta seca, luminosidade, caatinga e/ou herbáceas. As palavras-chaves foram
escritas tanto em português quanto em inglês a fim de abranger a pesquisa.
Critérios de seleção – Após a busca dos artigos com as palavras-chaves supracitadas, foram
selecionados para a construção desta breve revisão literária apenas as pesquisam que foram
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realizadas em florestas tropicais secas de qualquer lugar do mundo e que abordassem espécies de
hábito herbáceo.
Tipos de Microhabitats e sua Influência no Componente Herbáceo
Após o levantamento bibliográfico seguindo todos os critérios descritos na metodologia,
foram contabilizados 32 artigos. Os tipos de microambiente em que as espécies herbáceas se
estabelecem com sucesso ou demonstram redução na natalidade, incremento ou sobrevivência
analisados nas pesquisas são bastante diversos (Tabelas 1 e 2). Foi considerado como condições de
microhabitates: manchas de solo com diferentes quantidades de nutrientes (BROOKS, 1999; ROY;
SINGH, 1994), locais com poda e sem poda (AGUILERA; LAUENROTH, 1995), paisagem
vulcânica com diferentes condições abióticas e bióticas (TITUS; TSUYUZAKI, 2003) e diferentes
condições e composição do solo (ANDRADE et al., 2007; ARAÚJO et al., 2005a; REIS et al.,
2006, SANTOS et al., 2007).
Brooks (1999) estudando uma área de deserto estabeleceu como microhabitates os diferentes
níveis de nutrientes encontrados no solo e avaliou o poder de dominância e riqueza de espécies de
gramíneas exóticas (Bromus trinii, Bromus rubens e Schismus spp) sob essas condições. A maior
riqueza e dominância foram observadas nos microhabitates com maior nível de nutrientes, as
espécies de Bromus foram dominantes neste microhabitat durante os dois anos do trabalho.
Uma pesquisa realizada na Índia, onde foram considerados dois tipos de microhabitates:
áreas de planície e de vale, os autores avaliaram se a disponibilidade de nutrientes nos diferentes
microhabitates alteraria a quantidade de biomassa das espécies herbáceas. Foi verificado que nas
valas onde ocorria uma maior deposição de serrapilheira e consequentemente proporcionava uma
maior disponibilidade de nutrientes, houve um aumento da biomassa herbácea (ROY; SINGH,
1994).
A erva Bouteloua gracilis (Poaceae) foi estudada durante dois anos no semiárido americano,
os autores estabeleceram a seguinte situação amostral na área de estudo (no primeiro ano): parcelas
controle (rega sem herbicida) e parcelas que receberam rega com herbicida e cada uma dessas
parcelas ainda era subdividida em dois micrositios: áreas com solo nu e áreas com cobertura
vegetal. Os autores registraram um maior numero de emergência nas parcelas controles no
microhabitat de solo nu. Já no segundo ano do estudo, foram mantidas essas parcelas e
acrescentadas outras, essas outras foram parcelas sombreadas e parcelas que recebiam poda
semanal. No geral, os micrositios de solo nu apresentaram no final do estudo um maior número de
plântulas do que nos micrositios com plântulas (AGUILERA; LAUENROTH, 1995).
No Japão, Titus e Tsuyuzaki (2003) tiveram como objetivo estudar a relação entre os
micrositios e o estabelecimento de plantas herbáceas numa paisagem vulcânica recém-formada.
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Após a área ser devastada pelas lavas do vulcão, o local foi dividido em vários microsítios podendo
esses ser de origem abiótica ou biótica: Abióticos (Perto da rocha, rocha, riacho, fendas fundas e
fendas rasas) e Bióticos (manchas de Campanulas, moitas de Carex, manchas de Gautheria,
manchas de Penstemon, manchas de Polyonum e manchas de Salix). Foi visto que as maiores
densidades foram encontradas no microhabitat abiótico “perto da rocha”, nos microhabitates
bióticos os indivíduos apresentaram-se distribuídos mais uniformemente.
Microhabitates formados por terrenos com diferentes composições de solo, são citados nos
trabalhos de Araújo et al. (2005a), Reis et al. (2006), Andrade et al. (2007), Santos et al. (2007) e
Silva (2009), os autores estudando uma área semiárida do Brasil, inserida na Caatinga observaram a
existência de três microhabitates, sendo eles: microhabitat plano, caracterizado por áreas de solo
bem formado sem maiores depressões, microhabitat rochoso, que seriam locais com afloramentos
rochosos que ocorriam como manchas dentro do microhabitat plano e microhabitat ciliar
correspondente a uma faixa de terreno com leve inclinação e uma distância de até 5 metros do
riacho Olaria. Os autores supracitados concluíram que a heterogeneidade de condições de
estabelecimento das plantas (microhabitates) pode limitar a ocorrência e o tamanho das populações,
e em alguns casos certas espécies podem apresentar preferências por determinadas condições de
microhabitates. Consequentemente, cada tipo de microhabitat exerce de forma diferenciada
influencia sobre o desenvolvimento das plantas, ver mais detalhes na tabela 1.
Outros trabalhos estudando a Caatinga verificaram que o tipo de microhabitat também
influencia a riqueza e a densidade do banco de sementes do solo, explicando 7% da riqueza e 31%
da densidade de sementes de florestas maduras da vegetação da caatinga (SANTOS et al., 2013).
Como a Luminosidade Afeta as Ervas Estabelecidas nas Florestas Tropicais?
Dentre os diversos trabalhos que abordam os tipos de microhabitates e a forma que as
espécies vegetais se adaptam a cada um deles, existem os que têm seu enfoque voltado para os
microhabitates que diferenciam o ambiente em relação às condições de luminosidade, ou seja, as
diferentes condições de luz que podem existir em uma única área.
As áreas naturais que têm sua cobertura vegetal removida estão sujeitas a ter seu microclima
alterado, pois o solo ficará exposto à luz e grandes clareiras serão formadas. E mesmo estando
sujeitas a variações de luz no ambiente natural, usualmente encontrada sob o dossel, as espécies
vegetais possuem seu limite de tolerância à luz e quando em alguns casos esse limite é ultrapassado
observam-se alterações no ciclo de vida do vegetal. Com isso, muitos trabalhos sobre a influência
de diferentes condições de luz na dinâmica de populações herbáceas estão sendo realizados em
diferentes partes do planeta (Tabela 2).
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Crozier e Boerner (1984) analisaram o papel do dossel das árvores na formação e
manutenção de diferentes microhabitates sob o componente herbáceo. Foram estabelecidas 54
parcelas circulares dispostas abaixo do dossel das árvores e em locais distantes da influencia do
dossel. Em um subconjunto dessas parcelas foram medidas a umidade e níveis de nutrientes do solo,
profundidade da serrapilheira e intensidade da luz. De maneira geral as espécies apresentaram
abundância semelhante abaixo do dossel das árvores e à distância das árvores, apresentando
preferência de ocupação abaixo do dossel de espécies arbóreas específicas devido à maior
concentração de íons de cálcio e um pH um pouco mais baixo do encontrado nesses locais de maior
concentração nas proximidades desses indivíduos lenhosos. Os autores concluíram que a
manutenção dos solos atrelada à heterogeneidade espacial e as diferentes espécies de árvores
formando o dossel das florestas, podem ser importantes na manutenção da diversidade do
componente herbáceo.
O trabalho realizado por Gomez-Aparicio et al. (2005) na Espanha (ambiente seco),
encontrou resultados diferentes do trabalho de Crozier e Boerner (1984). Analisando a emergência e
o estabelecimento de plântulas sob três tipos de microhabitates (dossel de árvores, dossel de
arbustos e áreas abertas), verificou-se que a emergência das plântulas era maior sob o dossel das
árvores e arbustos e as espécies estabelecidas nas áreas abertas apresentaram uma menor
emergência e sobrevivência dos indivíduos. Sendo visto que as espécies estabelecidas abaixo do
dossel tanto de árvores quanto de arbustos apresentaram um melhor crescimento.
Para avaliar a plasticidade fenotípica expressa como resposta a fatores bióticos e abióticos,
Kostrakiewicz (2009) estudou a espécie Trollius europaeus L. sob condições ambientais
sombreadas e não sombreadas. O autor verificou que a espécie, quando encontrada sob sombra,
apresenta características morfológicas diferentes de quando encontrada sob condição de nãosombra. As características morfológicas modificadas (indivíduos mais altos, maior número de flores
por broto e presença de pecíolos mais longos que a média) são estratégias da espécie para uma boa
adaptação à condição em que ela se encontra. Devido a plasticidade observada, o autor concluiu que
Trollius europaeus poderia se adaptar a novas condições ambientais.
O efeito positivo da cobertura do dossel arbóreo na produção do estrato herbáceo é
geralmente associado com savanas abertas, onde a densidade de árvores é baixa, e com zonas mais
áridas onde a água é o principal fator limitante na produção primária (GROUZIS; AKPO, 1997). No
entanto, alguns estudos contradizem essa interação positiva e apontam que as árvores têm um
impacto negativo no estrato herbáceo em termos de diversidade e biomassa produzida
(MORDELET; MENAUT, 1995; KESSLER, 1992).
Vários estudos sugerem que nas savanas a sombra das árvores aumenta a produtividade do
sub-bosque herbáceo em virtude da redução de temperatura e evapotranspiração. Isto foi atribuído à
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adaptação fisiológica à sombra de espécies de plantas particular, que consiste na sua capacidade de
reduzir suas aberturas estomáticas e conservar a umidade em baixos níveis de luz (AMUNDSON et
al., 1995).
Belsky (1994) não conseguiu estabelecer claramente se o microclima ou enriquecimento de
nutrientes no solo foi responsável pelo aumento da produtividade das ervas sob as árvores,
entretanto se a condutância estomática é o principal responsável pelo aumento de produtividade em
locais abertos, é de se esperar que as culturas agrícolas (especialmente culturas de plantas C 4) que
são geralmente adaptados às condições de plena luz, não poderiam beneficiar-se significativamente
a partir de locais com intensidade de luz reduzida. Por sua vez, níveis mais elevados de nutrientes
do solo pode ser a vantagem dominante de espécies vegetais para produção agrícola.
Em um experimento realizado na recuperação de áreas degradadas em Etbaica, na Etiópia,
observou-se que o crescimento e o estabelecimento de plântulas de Acácia, introduzida em meio a
uma população da gramínea Hyparrenia hirta (L.) Stapf., foram severamente comprometidos
(FETENE, 2003).
O aumento da produção do estrato herbáceo sob copas de árvores pode ser também devido a
uma resposta adaptativa de algumas espécies herbáceas sob condições de dossel. Grouzis et al.
(1991) demonstraram que gramíneas em áreas sombreadas apresentaram características
ecofisiológicas específicas, como por exemplo, maior condutância estomática foliar, elevado
potencial hídrico e aumento da biomassa na sombra relacionado à capacidade de otimização na
utilização da luz de menor intensidade.
Um estudo experimental foi realizado por Grouzis e Akpo (1997) em um complexo sistema
ecológico da região semiárida do Sahel, no Senegal, para avaliar os efeitos da cobertura florestal na
fitomassa aérea e subterrânea do estrato herbáceo, onde os resultados mostraram que a produção
aérea foi de 1,5 a 4 vezes maior e que a fitomassa das raízes foi de cerca de duas vezes maior sob a
copa das árvores. Esse aumento de produtividade da camada herbácea foi atribuído às melhores
condições climáticas e maior fertilidade do solo nas zonas de copa.
De acordo com Riginos et al. (2009), os estudos dos efeitos que a cobertura das árvores tem
sobre o estrato herbáceo têm-se centrado em duas diferentes escalas espaciais. Na escala individual,
vários estudos têm demonstrado efeitos líquidos positivos nas concentrações de nutrientes e no
aumento da biomassa das ervas. Na escala da paisagem, outros estudos têm mostrado os efeitos
negativos da alta densidade de árvores sobre a produtividade das ervas. Os autores realizaram um
estudo examinando os efeitos das árvores sobre gramíneas em ambas as escalas espaciais, onde
foram quantificados a biomassa das ervas, a composição de espécies e a concentração de nutrientes
nesses diferentes contextos em uma área de savana em Laikipia, no Quênia. Eles concluíram que
poucas árvores isoladas podem ter efeitos positivos sobre as populações locais de gramíneas, mas
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em áreas de alta densidade de árvores os efeitos negativos à escala da paisagem podem ser
superiores a estes efeitos positivos. Para os pesquisadores muitos sistemas de savanas do mundo
todo estão sofrendo marcante aumento da densidade e cobertura de espécies lenhosas, enquanto
outros (principalmente na África) estão experimentando quedas na densidade arbórea. Assim sendo,
as tentativas de prever e minimizar as consequências dessas mudanças nesses ecossistemas
dependerá da nossa compreensão acerca das interações locais também em escala individual e não
somente à escala da paisagem.
Zhang et al. (2006) ao examinarem os efeitos da camada arbórea sobre o padrão espacial e
as características morfológicas de comunidades do estrato herbáceo na região de Ningxia Hui,
China, constataram que a camada herbácea sofre alterações em seus padrões espaciais e nas suas
características morfológicas não apenas pelo sombreamento do dossel, mas também por outras
causas, como padrões de distribuição das raízes. Fuller (1999), no entanto, ao estudar a fenologia de
algumas espécies em áreas de savana da Zâmbia, constatou que o sombreamento proporcionado
pelas copas das árvores e a serrapilheira proveniente da queda das folhas das árvores na estação
seca possibilitava uma interação positiva que favorecia o crescimento das ervas., por disponibilizar
maior quantidade de nutrientes e por evitar a perda excessiva de água.
São poucos os estudos específicos sobre o efeito do sombreamento natural da cobertura
arbórea sobre o componente herbáceo na literatura brasileira e os atualmente descritos tratam
apenas da interação entre árvores e algumas espécies herbáceas (gramíneas) em áreas sub-úmidas.
Paciullo et al. (2008) avaliaram o crescimento de folhas e colmos, assim como as taxas de acúmulo
de matéria seca da Brachiaria decumbens cv. Basilisk, cultivada em ambiente de luminosidade
reduzida por árvores (sistema silvipastoril) e em condições de radiação solar plena no município de
Coronel Pacheco, MG. Neste trabalho os autores observaram que o sombreamento eleva as taxas de
alongamento e de acúmulo de matéria seca de folhas e colmos, assim como o comprimento final das
lâminas foliares. Trabalhos desse tipo para áreas semiáridas da Caatinga são inexistentes, mas
necessários para o entendimento dos aspectos ecofisiológicos da interação entre árvores e ervas.
Estudos sobre o efeito do sombreamento natural que as espécies arbóreas e arbustivas
exercem na estrutura e dinâmica das espécies herbáceas são raros e, geralmente, apenas algumas
observações à respeito deste tipo de interação são citados em trabalhos específicos sobre florística,
fitossociologia e fenologia destes estratos na Caatinga (FULLER, 1999; SILVA et al., 2009).
Feitoza (2004), ao estudar o efeito do sombreamento sobre na interação entre plantas
arbórea/arbustivas e herbáceas, concluiu que na área não sombreada pelas plantas lenhosas a
vegetação apresentava uma fisionomia da Caatinga herbácea aberta, de aglomerados de lenhosas,
arbustivo/arbóreas, entremeados de grandes espaços apenas cobertos por ervas, mostrando que o
manto herbáceo da Caatinga é exigente quanto à presença da luz. Silva et al. (2009) estudando a
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influencia da luz no componente herbáceo da caatinga observaram que trechos não sombreados
apresentavam populações herbáceas mais numerosas, conferindo maior recobrimento ao solo.
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Tabela 1. Lista dos tipos de microhabitates e sua influência sob as espécies vegetais de porte herbáceo nas florestas tropicais secas.

Tipo de Microhabitat

Local do
estudo

Clima da área
do estudo

Hábito das
espécies

Diferentes níveis de nutrientes no solo (alto,
médio e baixo)

Estados
Unidos

Semiárido

erva

Maior dominância e riqueza das espécies no
microhabitat com alto nível de nutriente.

Brooks, 1999

Locais fertilizados e não fertilizados

Estados
Unidos

Semiárido

erva

Raízes com crescimento dez vezes maior em
microhabitat fertilizado.

Eissenstat
Caldwell, 1988

Diferenças no relevo (planície e vale)

Índia

Tropical seco

erva

Aumento da biomassa herbácea no microhabitat
formado pelas valas.

Roy e Singh, 1994

Manchas abertas entre arbustos, bosque de
arbustos e trilhas com perturbações antrópicas

Israel

Semiárido

erva e
arbusto

Maior riqueza e abundância de espécies no
microhabitat representado pelas manchas abertas
entre os arbusto.

Plano, rochoso e ciliar

Brasil

Tropical seco

erva

Plano, rochoso e ciliar

Parcelas de solo nu, parcelas com cobertura
vegetal

Abióticos (Perto da rocha, rocha, riacho, fendas
fundas e fendas rasas) e Bióticos (manchas de
Campanulas, moitas de Carex, manchas de
Gautheria, manchas de Penstemon, manchas de
Polyonum e manchas de Salix)

Brasil

Tropical seco

erva

Estados
Unidos

Semiárido

erva

Japão

Temperado

erva

Influência dos Microhabitates nas Espécies

Microhabitat rochoso
densidade e riqueza

apresentou

uma

maior

Microhabitat ciliar formou um grupo mais isolado
quanto a florística e estrutura das populações, quando
comparado com os demais microhabitates.

Referência

e

Yu et al. (2008)

Araújo et al. (2005)

Reis et al. (2006)

As parcelas de solo nu apresentaram uma maior
emergência de plântulas

Aguilera
e
Lauenroth, 1995

Maior densidade no microhabitat abiótico “perto da
rocha”, nos microhabitates abióticos os indivíduos
apresentaram-se distribuídos mais uniformemente.

Titus e Tsuyuzaki,
2003

Fonte: Elaboração dos Autores, 2018
Tabela 2. Lista de artigos científicos que abordam a influência das diferentes condições de luminosidade sob as espécies herbáceas estabelecidas em florestas
tropicais.
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Clima do local

Influência das diferentes condições de luminosidade sob espécies herbáceas

Referência

Tropical

Maiores densidades nas parcelas sem influência do dossel

Tropical

O sombreamento atrelado ao padrão de distribuição das raízes das árvores alterou a distribuição
espacial e as características morfológicas das espécies herbáceas.

Tropical Seco

Áreas mais sombreadas apresentaram impacto negativo no estrato herbáceo em termos de
diversidade e biomassa produzida.

Semiárido

Impacto favorável sob a copa das árvores na diversidade, fenologia e produtividade. Maior número
de nascimentos nas áreas mais sombreadas.

Grouzis e Akpo (1997)

Semiárido

Em áreas sombreadas as gramíneas apresentaram melhor condutância estomática foliar, elevado
potencial hídrico e aumento da biomassa.

Grouzis et al. (1991)

Semiárido

O sombreamento causado por árvores isoladas podem ter efeito positivo, já o causado por uma alta
densidade de árvores afetam as populações herbáceas de forma negativa.

Riginos et al. (2009)

Semiárido

Maior produtividade de ervas em locais abertos.

Semiárido

O sombreamento favoreceu o crescimento das ervas.

Semiárido
(Caatinga)

Populações herbáceas mais numerosas em trechos não sombreados.

Semiárido
(Caatinga)

O sombreamento provocou alterações na composição florística e estrutura das populações herbáceas
e nos trechos não sombreados a presença de um manto herbáceo seco favoreceu a ocorrência de
ervas vivas.

Crozier e Boerner (1984)
Zhang et al. (2006)
Mordelet e Menaut (1995), Kessler
(1992)

Belsky (1994)
Fuller (1999)
Silva et al. (2009)

Feitoza (2004)

Fonte: Elaboração dos Autores, 2018
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RESUMO
A Clitoria fairchildiana R.A. Howard conhecida popularmente como sombreiro mexicano, pertence
à família Fabaceae e está inclusa na subfamília faboideae. É uma espécie arbórea que tem
preferência por solos férteis e úmidos, possuindo caráter rústico e de crescimento rápido, e que
apresenta boa produção de sementes e biomassa. O conhecimento da percentagem de saturação por
bases, bem como o teor de fósforo é de suma importância para conhecer o nível de fertilidade do
solo, visto que a disponibilidade e quantidades de nutrientes disponíveis para a planta estão
diretamente relacionadas com o desenvolvimento das mudas. Dessa forma, o presente trabalho teve
como objetivo de avaliar a influência de níveis de saturação por bases e doses de fósforo sobre o
crescimento da espécie Clitoria fairchildiana. Doses de calcário foram adicionadas nas amostras
visando aumentar o pH do solo e disponibilizar nutrientes, elevando a saturação por bases do solo
com valor obtido na amostra de 35,8% para 45%, 55% e 65%. Para o fosforo (P) foram aplicadas 4
doses distintas (onde nos tratamentos P0 não houve aplicação; P1 foi aplicado 1,2 g P 2O5; em P2
aplicou 2,4 g de P2O5; e em P3 aplicou-se 5,8 g de P2O5). Após o preparo do solo nos vasos, foi
realizado o transplantio das mudas e após 60 dias foi realizada a medição dos diâmetros e alturas de
todas as plantas. Os resultados concluíram que as mudas de sombreiro responderam positivamente a
interação da saturação de bases do solo com as diferentes doses de fósforo, com melhores resultados
nas saturações de 65% para o diâmetro, 55% para a altura e teores de 150 e 300 mg dm³ de fósforo,
respectivamente, evidenciando que as condições dos solos do recôncavo da Bahia, o crescimento da
espécie é limitado devido a presença do elemento alumínio e limitação nos teores de fósforo, tendo
a necessidade de correção e fertilização dos solos antes do plantio para a recuperação de áreas.
Palavras-chave: Produção de Mudas: Diâmetro; Altura; Massa Seca; Calagem.
ABSTRACT
The Clitoria fairchildiana R.A. Howard popularly known as Mexican sombrero, belongs to the
family Fabaceae and is included in the subfamily faboideae. It is a arboreal species that has
preference for fertile and humid soils, possessing a rustic character and fast growth, and that
presents good seed and biomass production. The knowledge of the percentage of saturation by bases
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as well as the content of phosphorus is of paramount importance to know the level of fertility of the
soil, since the availability and quantities of nutrients available to the plant are directly related to the
development of the seedlings. , the present work had as objective to evaluate the influence of
saturation levels by bases and doses of phosphorus on the growth of the species Clitoria
fairchildiana. Limestone doses were added in the samples to increase soil pH and to provide
nutrients, raising the soil base saturation with a value obtained in the sample from 35.8% to 45%,
55% and 65%. For the phosphorus (P), 4 different doses were applied (where in the treatments P0
there was no application, P1 was applied 1,2g, in P2 applied 2,4g and in P3 it was applied 5.8g).
After the soil preparation in the pots, the seedlings were transplanted and after 60 days the
diameters and heights of all the plants were measured. The results showed that the shade saplings
responded positively to the soil saturation interaction with the different phosphorus doses, with
better results in the saturation of 65% for the diameter, 55% for the height and contents of 150 and
300 mg. phosphorus dm-3, respectively, evidencing that the conditions of the soils of the Bahia
concave, the growth of the species is limited due to the presence of the aluminum element and
limitation in the phosphorus contents, having the need of correction and fertilization of the soils
before planting for the recovery of areas.
Keywords: Seedling Production; Diameter; Height; Dry mass; Liming.

INTRODUÇÃO
O conhecimento acerca do desenvolvimento de espécies arbóreas é de fundamental
importância nos estudos voltados para silvicultura, manejo e recuperação de áreas degradadas. Em
consequência da grande riqueza de espécies florestais existentes no Brasil, tornam-se fundamentais
estudos sobre tais espécies com potencialidade para programas de reflorestamento, seja este com
finalidade econômica ou conservacionista.
Dentre essas espécies florestais pode-se citar a Clitoria fairchildiana, que pertence a família
Fabaceae, conhecida popularmente como “sombreiro mexicano” que devido ao enorme tamanho e
espessura de sua copa, é usada na arborização urbana, uma vez que fornecem sombra e floração
vistosa e recuperação de áreas degradadas, devido ao rápido crescimento e cobertura do solo
(LORENZI, 2002).
A produção das mudas florestais em si, para a qualidade e quantidade final, é um fator
determinante, sendo este um dos mais importantes para que o desempenho da planta seja analisado
e selecionado de acordo com o melhor padrão de desempenho resultante da melhor percentagem de
sobrevivência, para que tenha uma prévia garantia de diminuição de tratos culturais e manutenção
em povoamento recém-implantado (HOPPE et al., 2004).
Sabendo-se que cada espécie florestal tem exigência particular para o seu desenvolvimento,
a germinação das sementes do sombreiro é regulada de acordo com a interação de condições
ambientais e fisiológicos ligados à disponibilidade de agua, luz, temperatura e profundidade de
semeadura o que contribui para a definição das características sucessionais da espécie
(CARVALHO e NAKAGAWA, 2012). Sabe-se que de acordo com as condições do solo, pode
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ocorrer uma grande quantidade de elementos minerais exigidos pela muda, com isso em solos
classificados como férteis, tem-se resultados de boas produções, bem como, a adubação balanceada
pode significar um progresso participativo no aumento da produção das mudas.
O conhecimento acerca da percentagem de saturação por bases é de suma importância para
conhecer o nível de fertilidade do solo, ou seja, um solo com maior conteúdo de Al³+ e H+ apresenta
baixa saturação por bases, com isso quantidades menores dos cátions básicos Ca²+, Mg²+ e K+, são
adsorvidos nos coloides do solo. O fosforo por sua vez, naturalmente disponível é de pouca
proporção no solo e quando há deficiência deste, as mudas mostram desenvolvimento irregular
tanto na parte área quanto nas raízes, acarretando perda de produção à depender da finalidade da
mesma (CARNEIRO, 1995).
No geral os solos da região do recôncavo da Bahia, local do estudo, são classificados como
Latossolo Amarelo (EMBRAPA, 2006) distrocoeso com altos teores de alumínio e baixa
disponibilidade de nutrientes como o fosforo, potássio e nitrogênio. Levando em consideração que
essa região possui parte do seu território com vegetação suprimida, oriunda pela utilização
desordenada das atividades de implantação de canaviais e pastagem, fatores no qual levaram a
degradação desses solos, necessitando então de utilização de práticas economicamente viáveis para
a recuperação ambiental, nesse caso a inserção de espécies florestais como cobertura do solo e
melhoria da qualidade deste. Logo, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a influência
de níveis de saturação por bases e doses de fósforo sobre o crescimento da espécie Clitoria
fairchildiana em Latossolo Amarelo da região de Cruz das Almas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Caracterização da área de estudo
O presente estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB) em casa de vegetação localizada no Campus Experimental município de Cruz das Almas –
BA. A área apresenta clima tropical quente com chuvas de inverno (As) segundo a classificação de
(KÖPPEN, 1948). O regime de chuvas possui uma média de 1224 mm por ano, sendo o período
entre março e junho de maior incidência de chuvas. Possui cerca de 80% de umidade relativa do ar e
temperatura média anual de 24,5ºC. O solo foi classificado de acordo com o sistema brasileiro de
classificação dos solos, como Latossolo Amarelo distrocoeso (EMBRAPA, 2006), cuja
caracterização química se encontra descrita na tabela 1.
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Tabela 1. Análise de química de um Latossolo Amarelo distrocoeso da região de Cruz das Almas, BA.
PH
Em água
5,2

P

K

Ca

Mg

-----------------------------mg dm-3-------------------5

36

0,8

0,5

Al

Na

H+Al

-------------------cmolc dm-3----------0,1

0,04

2,56

Fonte: Os Autores, 2018.

Coleta e tratamento das sementes
Foram utilizadas sementes da espécie Clitoria fairchildiana, conhecida como sombreiro
mexicano, nas quais foram coletadas em três matrizes distintas localizadas na UFRB. Devido à
dormência presente e seguindo recomendações bibliográficas, as mesmas foram inseridas em
solução ácida para realizar a quebra da dormência, logo após foram postas para germinar em areia
lavada dispostas em sementeiras e após 20 dias foram transplantadas em vasos de 1,5 dm³.
Tratamentos e variáveis analisadas
Foram avaliados 4 níveis de saturações por base, sendo: V1= 35,8% que corresponde ao
nível de saturação natural do solo (testemunha); V2= 45%, V3= 55% e V4= 65%), sendo esta
ultima o valor indicado para espécies florestais (PASSOS, 1994).
A quantidade de calcário com PRNT de 90% recomendado para cada saturação foi aplicado
em vasos de (1,5 dm³), incorporado e deixado por um período de incubação por 60 dias após a
aplicação com umidade próximo a capacidade de campo.
Além da correção da acidez do solo feita através de diferentes saturações por bases, foi
realizada a adição básica de 100 mg dm³ de nitrogênio (divididas em três aplicações iguais), 100 mg
dm³ de potássio e micronutrientes (Zn, Co, Mn, Zn), respectivamente nas doses de 4,0 mg.dm -³,
3,66 mg.dm-³, 1,33 mg.dm-³, 0,81 mg.dm-³, valores recomendados para espécies florestais proposta
por (PASSOS, 1994).
Para o fósforo foram adicionadas 4 doses que também constituíram os tratamentos, sendo: 0,
150, 300 e 600 mg dm³ de P2O5 sendo as doses recomendadas expressas na tabela 2. Vale ressaltar
que os adubos fosfatados, por lei devem possuir o teor de fósforo em % de P2O5. A adubação foi
realizada com o adubo Superfosfato triplo (SFT) com recomendação de 45% de P2O5.
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Tabela 2. Recomendação de fósforo em diferentes doses.
Transformações para recomendação
de adubação

Doses de P

Unidades

Dose de fosfato (P)

0

150

300

600

mg dm-³ P

Recomendação de P2O5

0

343

687

1374

mg dm-³ P2O5

Fonte: Os autores, 2018.

Após a correção e adubação do solo, as mudas foram transplantadas, conduzindo o
experimento a partir de 4 diferentes níveis de saturação de bases em função de 4 diferentes doses de
fósforo, durante 60 dias em viveiro.
Delineamento experimental e análise de dados
Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com esquema fatorial 4x4,
onde os tratamentos foram constituídos por 4 saturações por bases e 4 doses de P 2O5 distribuídos
em 16 tratamentos com 4 repetições em cada tratamento resultando em 64 unidades experimentais
(Tabela 3).
Tabela 3. Esquema de distribuição experimental dos diferentes níveis
de saturação em função de variados níveis de fósforo.
Saturação/níveis de P

V1

V2

V3

V4

P0

TRAT 1

TRAT5

TRAT9

TRAT13

P150

TRAT 2

TRAT6

TRAT10

TRAT14

P300

TRAT 3

TRAT7

TRAT11

TRAT15

P600

TRAT 4

TRAT8

TRAT12

TRAT16

Legenda: V1= 35,8%; V2= 45%; V3= 55%; V4= 65%; P0= Sem adição de fósforo; P150= 150 mg.dm-3;
P300= 300 mg.dm-3; P600= 600 mg.dm-3.
Fonte: Os autores, 2018.

Após 60 dias de condução do experimento, foi determinado para cada tratamento os valores
da altura, diâmetro e massa seca da parte aérea. Para a medir variável altura utilizou-se uma régua,
para o diâmetro utilizou-se o paquímetro, já a massa seca foi determinada através do método
utilizando balança de precisão e estufa de secagem. Com posse dos dados, foram determinadas as
curvas de crescimento das variáveis estudadas em função das diferentes doses de fósforo e
saturação de bases do solo. O software Excel foi utilizado para a confecção de gráficos e
determinação das curvas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O crescimento em diâmetro foi afetado de forma significativa com a elevação da saturação
por bases. Pôde-se observar que os níveis de fósforo obtiveram resultados significativos entre a
dose de 150 e 300 mg dm-3, porém doses superiores afetam de forma negativa no crescimento em
diâmetro e altura da espécie, com redução dos incrementos da variáveis, (Figuras 1, 2 e 3)
respectivamente.
Os melhores resultados para a variável diâmetro foram obtidos na saturação por bases igual
65% e dose de fósforo igual a 150mg dm-3 (Tabela 1). Souza et al., (2008) também observaram
aumento no incremento em diâmetro em Mimosa nictitans e Mimosa caesalpinifolia, em função da
elevação da saturação por bases, essa resposta das plantas isso ocorre porque a calagem aumenta a
eficiência de utilização do P para a produção (MAEDA e BOGNOLA, 2012). Além disso, a
calagem aumenta a disponibilidade dos demais macronutrientes e melhora as condições de
crescimento do sistema radicular, facilitando a absorção de nutrientes. Porém doses maiores que
300 mg dm-3 podem causar toxidez, inibindo o crescimento e a disponibilidade de outros nutrientes.
Os menores crescimentos em diâmetro e altura foram visualizados na saturação por bases
nas condições naturais do solo, com V igual 35.8% (Figura 1), devido à acidez presente. A
saturação por bases para a variável diâmetro que obteve os resultados mais significativos foi a
elevação até 65%, com resultados superiores a 7 mm para o melhor tratamento, nesse caso (V4;
P150), evidenciando que o aumento da saturação influencia diretamente na maior absorção dos
nutrientes pelas plantas influenciando em maiores incrementos em crescimento.
Figura 1. Crescimento em diâmetro de mudas de sombreiro em diferentes saturações e
doses de fósforo no solo em Latossolo Amarelo da região de Cruz das Almas - BA.
7,5
7

Diâmetro (mm)

6,5
6

V1:35.8%
V2:45%

5,5

V3:55%
V4:65%

5
4,5
4
P0

P150

P300

P600

Doses de fósforo
-3

Legenda: P0= 0mg dm de P2O5, P150= 150mg dm-3 de P2O5, P300= 300mg dm-3 de
P2O5, P600= 600mg dm-3 de P2O5.
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Fonte: Os Autores, 2018.

O crescimento em altura também foi crescente de forma significativa com o aumento das
doses do corretivo no solo e níveis de fósforo. Diferentemente do variável diâmetro, os resultados
mais expressivos para a variável altura foram obtidos nas saturações por base de 55% e teor de
fósforo igual a 300 mg dm-3 (Figura 2). Souza et al., (2008) observaram maior crescimento em
altura das mudas de M. nictitans, após a aplicação de calcário ao solo. Novais, (1979) também
observou o ofeito significativo da correção do solo no aumento do crescimento em altura da espécie
Eucalyptus Grandis.
Os resultados menos expressivos para a variável altura foram observados nos tratamentos
com saturação por bases igual 38,5% e com os níveis de fósforo natural do solo e 600mg dm-3 de
P2O5 (Figura 2). Isso pode ser explicado devido a acidez presente no solo sem correção que torna a
disponibilidade baixa de fósforo, mesmo com aplicação elevada de P2O5, ou devido a elevada
disponibilidade de fósforo que inibe a disponibilidade de outros nutrientes, atrapalhando o
crescimento das variáveis dendrométricas.
Figura 2. Crescimento em altura de mudas de sombreiro em diferentes saturações e doses
de fósforo no solo em Latossolo Amarelo da região de Cruz das Almas - BA.
24
23
22

Altura (cm)

21
20

V1:35.8%

19

V2:45%

18

V3:55%

17

V4:65%

16
15
14
P0

P150

P300

P600

Doses de fósforo

Legenda: P0= 0mg dm-3 de P2O5, P150= 150mg dm-3 de P2O5, P300= 300mg dm-3 de
P2O5, P600= 600mg dm-3 de P2O5.
Fonte: Os autores, 2018.

A produção de massa seca das plantas é uma variável com respostas positivas na avaliação
da qualidade de mudas, pois relaciona o vigor e a capacidade fotossintética da planta, sendo
desejável para essas variáveis se encontrarem no seu máximo (CRUZ et al., 2010). Os melhores
resultados foram obtidos na saturação por bases de 65% e doses de fósforo de P150= 150mg dm-3 (
Figura 3), porém com o aumento das doses de fósforo houve a redução da massa seca das mudas.
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No qual pode ser explicado devido ao excesso do nutriente na solução do solo no qual influenciou
diretamente na assimilação de outros elementos essenciais, reduzindo a eficácia dos demais.
Figura 3. Massa seca parte áerea de mudas de sombreiro em diferentes saturações e doses
de fósforo no solo em Latossolo Amarelo da região de Cruz das Almas - BA.
Massa seca parte áerea (g)

7
6
5
V1:35.8%

4

V2:45%

3

V3:55%

2

V4:65%

1
P0

P150

P300

P600

Doses de fósforo

Legenda: P0= 0mg dm-3 de P2O5, P150= 150mg dm-3 de P2O5, P300= 300mg dm-3 de P2O5,
P600= 600mg dm-3 de P2O5.
Fonte: Os autores, 2018.

Vale ressaltar que para as condições naturais no solo, o crescimento da espécie ocorre de
forma limitada devido às condições de acidez e deficiência em fósforo disponível. Como objetivo
de recuperação de áreas degradadas, devem-se realizar processos principalmente de correção e
posterior adubação mineral ou orgânica nesses solos, visando ganho significativo no crescimento da
espécie e melhoria da qualidade do solo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudas de Clitoria fairchildiana responderam positivamente a saturação por bases, tendo
à saturação de 65% proporcionado maior diâmetro e 55% maior altura das plantas, indicando a
calagem como alternativa na melhoria das variáveis dendrométricas para a espécie em solos da
região do recôncavo da Bahia.
As doses de fosforo influenciaram diretamente nas variáveis diâmetro, altura e massa seca
das mudas de sombreiro, onde o teores de 150 e 300 mgdm-3 de P2O5 foram os mais adequados para
as variáveis estudadas.
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ABSTRACT
Pedofunctions were developed based on neural network (NN) to predict field capacity (FC),
permanent wilting point (PWP) and available water content (AWC). Data sets from Santa Catarina
State, Brazil, had 57 soil types. Two models (1 and 2) were developed. Model 1 had clay, silt,
coarse and fine sand, organic matter content, bulk density and particle density as input. Model 2 had
clay, silt, fine sand, organic matter content, bulk density, total porosity and micro porosity as input.
In order to evaluate the models, root mean square error (RMSE) and determination coefficient (R2)
were used. For model 1 the RMSE varied for the three estimated water contents from 0.03 to
0.05 m3 m-3 and R2 varied from 0.79 to 0.82. Model 2 had RMSE of 0.01, 0.03 and 0.03 m3 m-3,
respectively, for FC, PWP and AWC and R2 varied from 0.83 to 0.99. Results showed that neural
network had better result for tropical soils when microporosity was included as input. From these
results, it is possible to develop a program that uses these PTFs to provide these values of soil
water, and is therefore a useful tool for studies about soil water retention and availability.
Keywords: pedotransfer function; matric potential; soil water availability; hydraulic models.
RESUMO
Foram desenvolvidadas pedofunções com base em redes neurais (NN) para prever capacidade de
campo (FC), ponto de murcha permanente (PWP) e teor de água disponível (AWC). Banco de
dados do Estado de Santa Catarina, Brasil, possuía 57 tipos de solo. Dois modelos (1 e 2) foram
desenvolvidos. O modelo 1 utilizou argila, silte, areia grossa e fina, teor de matéria orgânica,
densidade aparente e densidade de partículas como insumo. O modelo 2 utilizou argila, silte, areia
fina, teor de matéria orgânica, densidade do solo, porosidade total e micro porosidade como entrada.
Para avaliar os modelos, foram utilizados o erro quadrático médio (RMSE) e o coeficiente de
determinação (R2). Para o modelo 1 o RMSE variou para os três teores estimados de água de 0,03 a
0,05 m3 m-3 e R2 variou de 0,79 a 0,82. O modelo 2 apresentou RMSE de 0,01, 0,03 e 0,03 m 3 m-3,
respectivamente, para FC, PWP e AWC e R2 variou de 0,83 a 0,99. Os resultados mostraram que a
rede neural apresentou melhor resultado para solos tropicais quando a microporosidade foi incluída
como insumo. A partir desses resultados, é possível desenvolver um programa que utiliza esses
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PTFs para fornecer esses valores de água no solo, sendo, portanto, uma ferramenta útil para estudos
sobre a retenção e disponibilidade de água no solo.
Palavras-chave: funções de pedotransferência; potencial matricial; disponilidade de água no solo;
modelos hidraulicos.

INTRODUCTION
Knowledge on soil water storage in the soil rooting zone during an agricultural crop cycle is
essential for water and soil management for distinct factors (Rocha Junior et al., 2016; Xue et al.,
2016). Field capacity (FC) and permanent wilting point (PWP) are among the most important soil
properties that are required in soil databases (Hillel, 2004). In regions with water stress, irrigation
methods that optimize water application to the crops are required for agricultural production. FC is
the maximum water content in a soil two or three days after being wetted and free drainage is
negligible, while PWP is the soil water content where leaves of sunflower plants wilt continuously
(Hillel, 2004). Soil water contents at FC and PWP are used to calculate the water depth that should
be applied by irrigation and to determine water availability, which is a crucial factor in assessing the
aptness of a land area for producing a given crop, as in sandy soils (Ibrahim et al., 2012; ValdiviaCea, et al., 2017).
Soil water retention curves (SWRC) are indispensable when studying water flow processes
and modeling water through an unsaturated soil or when calculating the water availability for crops.
Every single curve gives the matric suction and water content in each point of the curve, which is
fundamental data on sustainable water management. Unfortunately, measuring SWRC is
troublesome, time-consuming and expensive.
Amer (2012) says that mathematical models have become increasingly popular in the
research and management of soil water flow and transport processes. Of this before, alternative
approaches called pedotransfer functions (PTFs) have been continuously developed by researchers
in the world (Bouma and van Lanen, 1987). The PTFs describe the soil water retention relationship
for a range of matric potential, or to predict the water content at certain matric potential, for the
predictions of the soil hydraulic parameters based on other soil properties (such as particle-size
distribution). Most of them are empirical and often use simple linear multiple regression equations
(Rawls et al., 1982), but they can also be constructed with artificial neural networks (ANN). One of
the advantages of neural networks compared to traditional regression PTFs is that they do not
require a priori regression model (Schaap and Leij, 1998; Mermoud and Xu, 2006). The neural
network that were used in this research consist of an input, hidden and output layer, all containing
simple autonomous processing elements (neuron, nodes, units) which are connected by adaptable
communication paths called connectors (Minasny et al., 2004). Each connector is parameterized
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with a numeric value (weights) which indicated the strength of the connection between the
connected neurons and ability to pass signals (Kralish et al., 2003). The number of hidden neurons
can be varied freely but the optimal number depends on uncertainty and complexity of the modeling
problem (Nemes et al., 2002).
In Santa Catarina, this study using ANN to estimate soil properties is a pioneer, so there are
still several gaps to be filled through studies. Several studies have reported on the use of different
levels of input variables to predict soil hydraulic properties (Rawls et al., 1982; Schaap and Bouten,
1996). Especially the addition of one or two water retention points to soil textural data improved the
predictability of water retention (Rawls et al., 1982).
Tamari et al. (1996) reviewed the ANN application in the soil science particularly in
predicting soil hydraulic properties. As verified by Allahyari Pour and Fazli (2011) ANN can be
used for simulation saturated hydraulic conductivity (Schaap and Leij, 1998; Minasny et al., 2004),
water retention curve (Schapp and Leij, 1998), soil loss and runoff (Licznar and Nearing, 2003),
soil particle size distribution (Nemes et al., 2002), soil dielectric constant (Persson et al., 2002) and
rainfall erosivity (Moreira et al., 2016).
The present study was carried out with the objective to develop and evaluate PTFs using
ANN models, emphasizing the combined effects of soil textural and structural data (based on
available soil data from Santa Catarina State, Brazil), in estimating FC, PWP and AWC in the soils.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Data collection and soil sample analysis
After results found by Costa et al. (2013) the data set used in this study covered only A
horizon, thus, 108 soil samples were collected from different A horizons of 57 soil profiles located
in Santa Catarina State, South of Brazil. Based on soil taxonomy, the soils were classified in:
Acrisols, Cambisols, Chernozems, Ferralsols, Leptosols, Arenosols and Nitisols (Soil Survey Staff,
2014).
Measured soil properties included texture, organic carbon, bulk density and soil particle
density (EMBRAPA, 2011). The moisture content at 1, 6 and 10 kPa was determined using sand
column and 33, 100, 300, 500, 1.000 and 1.500 kPa, using Richards’ chambers (Gardner, 1986) to
determine SWRC.
Artificial neural networks
Since several textbooks on neural networks are available, this study gives only a brief
summary of the neural network approach. It was used a back-propagation neural network with one
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hidden layer. This type of neural network is a nonlinear data transformation structure consisting of
input and output nodes connected to a number of “hidden nodes” by adaptable coefficients
“weights”. The number of input and output nodes corresponds to the number of input and output
variables. After Schaap and Bouten (1996) it was used six hidden nodes in the hidden layer, also
used in this work. The hidden nodes contain sigmoidal transfer functions that provide the ANN with
nonlinear capabilities. The stratified 10-fold cross-validation was used to test and validated the
dataset, to guarantee that each class is properly represented in both training and test sets.
By repeating the whole process, training and testing, several times with different random
samples, any bias caused by the particular sample chosen for holdout can be mitigate. In each
iteration a certain proportion - say two-thirds - of the data is randomly selected for training, possibly
with stratification, and the remainder used for testing. The data is split into three approximately
equal partitions, some being used for testing and the remainder is used for training. That is, use twothirds for training and one-third for testing and repeat the procedure three times so that, in the end,
every instance has been used exactly once for testing. Extensive tests on numerous datasets, with
different learning techniques, have shown that 10 is about the right number of folds to get the best
estimate of error, and there is also some theoretical evidence that backs this up (Witten and Frank,
2005).
Neural network models were calibrated to predict FC, PWP and AWC parameters of SWRC
from soil texture, organic matter (OM), bulk density (BD), particle density (PD), total (TP) and
micro (MP) porosity. Two levels of input variables were used: (Model 1) silt (0.002-0.053 mm),
clay (<0.002 mm), coarse sand (0.25-2.0 mm) and fine sand (according Brazilian classification;
0.053-0.25 mm), OM, BD and PD; (Model 2) silt, clay, fine class sand (according American
classification; 0.106-0.25 mm), OM, BD, TP and MP. The TP and MP were included as input of
model 2 based on the results of Schaap and Leij (1998), Minasny et al. (2004) and Sarmadian et al.
(2009).
The usage of more input variables is expected to improve the predictions. The hierarchical
approach followed here thus adds a degree of flexibility in estimating soil hydraulic properties.
Because the particle size information is based on only three classes, the models can predict only
mono-modal pore size distributions (Schaap and Leij, 1998).
The combined neural network-10-fold cross-validation analysis was performed by the open
source software WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), version 3.9 of the
University of Waikato, Hamilton, New Zealand (WEKA, 2016). We used the MultiLayerPerceptron
(MLP), and the backpropagation algorithm for neural network training, with learning rate of 0.03,
moment of 0.2 and training time of 1500.
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Evaluation criteria
Accuracy of the ANN for derivation of PTFs was evaluated using R2 and RMSE between
the measured and predicted values. The statistical analyses for all soil properties presented in this
study was performed with the free software WEKA.
RESULTS AND DISCUTION
Data summary of inputs are presented in Table 1. Some soil parameters including: clay, silt,
sand, total porosity and bulk density were input variables for prediction of FC, PWP and AWC.
The data used in this study has a wide range of soil particle size distribution, with clay
content ranging from 14 to 789 g kg-1 contemplating various textural classes with the exception of
sandy clay and silt classes. Also, differ in the content of organic matter, from 4 to 70 g kg-1, and
bulk density, from 0.72 to 1.54 g cm-3. This variability is due to differences in the parent material,
rate of decomposition of organic matter and structure of the soils.
Table 1 – Minimum and maximum values, mean and standard deviation of 108 soil
samples properties from 57 soil profiles of Santa Catarina state.
Properties

Min

Max

Mean

Std Dev

Sand

17

973

256

275

Silt

12

572

276

125

Clay

14

789

466

211

OC

4

70

23

11

BD

0.72

1.54

1.10

0.15

PD

2.12

2.95

2.50

0.16

TP

0.50

0.83

0.65

0.06

FC

0.12

0.73

0.44

0.11

PWP

0.04

0.55

0.31

0.10

AWC

0.04

0.25

0.12

-1

0.03
-3

Sand, silt, clay and OC content g kg ; Bulk density (BD) and Particle density (PD) g cm ; Total porosity
(TP), Field capacity (FC), Permanent wilting point (PWP), Available water content (AWC) m3 m-3.
Source: by the author, 2018.

Figure 1 shows the distributions of the samples in USDA textural triangle for the entire 108
sample data set that covers only the A horizons of the soils. Despite the great variability of the soils
in this study, soils with high clay content are predominant; however, there are few soils with silt
content above 500 g kg-1 (Figure 1). In Santa Catarina State predominates basalt and rhyodacite,
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both of Serra Geral Formation, which originate soils with clayey texture (Costa et al., 2013). In
addition to this, there are extensive areas under the influence of sedimentary rocks which originate
soils with varying texture.
Figure 1 – Textural distribution of the data set S: sand, lS: loamy sand, C: clay, Si:
silt, L: loam, s: sandy, c: clayey, si: silty, l: loamy.
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For model 1 the RMSE varied from 0.03 to 0.05 m3 m-3, and R2 varied from 0.79 (PWP)
to 0.82 (AWC) and for model 2 the RMSE varied from 0.01 to 0.03 m3 m-3, and R2 varied
from 0.83 (AWC) to 0.99 (FC) (Figure 2).
Source: by the author, 2018.

Figure 2 shows predicted water content as a function of measured water content.
Comparison of models 1 and 2 showed that model 2 performed better than model 1. The main
difference between neural networks model 2 and model 1 is that model 2 employ the water content
measured at 6 kPa as input variable.
By analyzing Figure 2, field capacity and permanent wilting point can be estimated using
soil texture, but including one retention point, the estimation increases. For example, the usage of
water retention at 6 kPa (microporosity) as input improves the accuracy of the pedotransfer
functions prediction. As the accuracy of ANN models is related to the quality of the data used, the
model may give little weight to input variables that are not expressed properly or show little
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discriminatory power, such as PD as input. In high matric potentials, soil moisture content has
strong dependency with the value of clay content in the soil. The maximum values of R² were
obtained for FC. The reason is that in this matric potential, the soil moisture content is near the
water retention at 6 kPa which is one of the inputs of the proposed ANN model 2. The soil moisture
content will increase by increasing clay content and by decreasing sand content of the soil, and soils
with high clay content are predominant in this study (Figure 1). Furthermore, the results showed
that PTFs originate in this study can be used to predict FC and PWP with high accuracy, for any
soils with varying texture.
Schaap and Leij (1998) showed that the addition of bulk density or one retention point
improved the prediction of soil hydraulic conductivity, whereas using two retention points instead
of one decreased the RMSE by only a small margin. They found that RMSE values for all three
investigated unsaturated conductivity functions were larger than those for the saturated hydraulic
conductivity, reflecting the high error margin with which hydraulic conductivity measurements are
commonly made. Same result for hydraulic conductivity was found by Amer (2012). He showed
that the flow of water under saturated conditions is a function of the effective pore size and the
continuity of water films in the conducting pores. Some studies report on the use of different levels
of input variables to predict soil hydraulic properties (Rawls et al., 1982; Schaap and Bouten, 1996).
In addition to the soil particle size, the inclusion of water retention of a specific matric
potential increases the predictability of the entire water retention curve (Rawls et al., 1982; Schaap
and Leij, 1998; Leij and van Genuchten, 2001; Sarmadian et al., 2009). For the available water
content, the addition of microporosity as input variable not contributed to the predictability. Results
for AWC were not as good as for FC and PWP in model 1 compared to model 2, however were
better than those reported by Costa et al. (2013), Nascimento et al. (2010) and Salter et al. (1966).
Despite the increase of input variables in model 2, the results showed that the variables used to
predict AWC are not useful. According to results found by Salter et al. (1966), it would be difficult
obtained a highly accurate method for predicting AWC just based on its textural composition,
unless a quantitative method for measuring the effects of structure can be obtained, which would
allow the incorporation of this propertie. This fact emphasizes the need to include input variables to
increase accuracy of the models, factors such as structure, OM, micro aggregation and clay
mineralogy.
Until now, the data set used in this work does not have information of clay mineralogy and
soil structure. New studies are being conducted to complete the data set, so more input variables can
be incorporated to the model to predict AWC, for example the specific surface area. The flexibility
of neural networks allows us to investigate and implement PTFs that use limited or more expanded
sets of input variables to predict hydraulic properties.
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Figure 2 – Training results for Field capacity (FC), permanent wilting point (PWP) and available water
content (AWC) measured and estimated by pedotransfer functions (PTFs) of 57 soil profiles.
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FINAL CONSIDERATIONS
Increasing the database improves the estimation of the retention and availability of water.
However, the choice of the input variable is important. For example, the inclusion of one or more
matric potentials (total porosity and micro porosity) slightly improves the estimate of the
availability of water and more clearly estimated water retention at field capacity and permanent
wilting point for soils of Santa Catarina State.
From these results, it is possible to develop a program that uses these PTFs generated to
provide these values of soil water retention, and is therefore a useful tool for studies about soil
water retention and availability.
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RESUMO
Foram determinadas a composição florística e a estrutura da vegetação arbustivo-arbórea em área
de Cerrado Rupestre localizada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), Goiás,
através do método RAPELD de levantamento da diversidade biológica. Foram registradas 35
espécies, 31 gêneros e 20 famílias. As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae (4
espécies), Malpighiaceae (4), Myrtaceae (3) e Vochysiaceae (3). A flora foi representada por
espécies de Cerrado Sentido Restrito sobre solos profundos e espécies consideradas habitat
especialistas de Cerrado Rupestre, além de duas espécies de monocotiledôneas. Considerando as
monocotiledôneas, a vegetação inventariada apresentou densidade (853 ind.ha-1) e área basal (7,87
m².ha1) dentro dos intervalos comumente encontrado em Cerrado Sentido Restrito no Brasil
Central. Os índices de diversidade de Shannon (H’ = 2,29) e Pielou (J’= 0,64) foram inferiores aos
valores encontrados em vegetação savânica do Cerrado. Sem as monocotiledôneas a densidade e
área basal reduziu e os índices de Shannon e Pielou aumentaram. O aumento da riqueza, densidade
e área basal, bem como a redução dos índices de diversidade e equabilidade indicaram elevada
importância da espécie Vellozia squamata, espécie com maior valor de cobertura na área.
Palavras-Chave: fitossociologia, Cerrado Sentido Restrito, diversidade.
ABSTRACT
The floristic composition and structure of the shrub-tree vegetation in the Cerrado area in the
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás, were determined through RAPELD surveying
method of biological diversity. We found 35 species, 31 genera and 20 families. The families with
the largest number of species were Fabaceae (4 species), Malpighiaceae (4), Myrtaceae (3) and
Vochysiaceae (3). The flora was represented both by species commonly found on areas with deep
soils and species considered habitat specialists of areas with rocky out-crop (Cerrado Rupestre),
including two species of monocots. Considering the monocots, vegetation density (853 ind.ha-1)
and basal area (7,87 m².ha-1) were found to be within the ranges of commonly observed values in
other areas of Cerrado Sentido Restrito in Central Brazil. Shannon diversity (H' = 2.29) and Pielou
index (J' = 0,64) were lower than those reported in savanna vegetation of Cerrado. When monocots
are no considered density and basal area decreased, and H' and J' increased. Increased richness,
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density and basal area, as well as the reduction of diversity and evenness indices indicated the high
importance of Vellozia squamata, the species with the highest coverage in the area.
Keywords: fitossociology, Cerrado Sentido Restrito, diversity.

INTRODUÇÃO
O Cerrado, localizado essencialmente no Planalto Central brasileiro, é a savana tropical de
maior diversidade vegetal, com cerca de 12 mil espécies (Mendonça et al. 2008) e endemismo de
plantas vasculares em torno de 44% (Myers et al. 2000), onde estão presentes aproximadamente 5%
da biodiversidade do planeta (MMA, 2009). Porém, apesar dessa elevada diversidade, apenas
2,48% de sua extensão está protegida por unidades de conservação de proteção integral e 0,03% por
unidades de uso sustentável (Arruda et al. 2008). Além disso, o Cerrado vem sendo degradado de
forma acelerada ao longo das últimas décadas, sendo considerado um dos 34 hotspots mundiais para
conservação da biodiversidade do planeta (Mittermeier et al. 2005). Como consequência desta
degradação é registrada, para todo o bioma, perda da biodiversidade, modificações no balanço
hídrico e na ciclagem de nutrientes, crescimento dos processos erosivos e invasão de gramíneas
exóticas (Klink & Machado 2005).
De acordo com Mitermeier et al. (2005), apenas 20% da área original do Cerrado encontrase em seu estado original e mais de 67% é considerado altamente modificado. Sano et al. (2009),
mapearam a cobertura vegetal natural e antrópica do bioma Cerrado e estimaram que o bioma
possui 60,5% de cobertura vegetal natural o que corresponde a 123,7 milhões de hectares. Vale
ressaltar que os resultados encontrados nesse estudo se devem a inclusão de pastagem nativa na
categoria de vegetação nativa. Se essas áreas forem consideradas como sendo áreas antrópicas, a
porcentagem de cobertura vegetal natural reduziria para 46,74% (MMA 2007). Sano et al. (2009)
também concluíram que as áreas mais extensas desmatadas ocorrem na região sul do Cerrado,
enquanto as áreas mais extensas com cobertura vegetal natural ocorrem na porção norte do bioma.
A vegetação savânica do Cerrado é caracterizada pela presença de árvores e arbustos sobre
estrato graminoso, sem formação de dossel contínuo (Ribeiro & Walter 2008). Entre essas
formações destaca-se o Cerrado Sentido Restrito, que ocupa cerca de 75 milhões de hectares (Sano
et al. 2009). Ribeiro & Walter (2008) subdividem essa fitofisionomia com base na densidade de
cobertura de dossel e nas propriedades do substrato em: Cerrado Denso, Típico, Ralo e Rupestre.
No geral, o Cerrado Sentido Restrito encontra-se sobre solos bem drenados e relevo suave a suave
ondulado (Ribeiro & Walter 2008), o que o torna o principal alvo para implantação de pastagens e
culturas agrícolas, restando hoje apenas fragmentos de diferentes tamanhos e níveis de perturbação
(Felfili et al. 2005a). Ao passo que o Cerrado Rupestre, por ocorrer na presença de afloramentos
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rochosos, geralmente em regiões inóspitas para a atividade agropecuária, pode representar
naturalmente importante área para a conservação da biodiversidade do Cerrado (Pinto et al. 2009).
Nos últimos anos pesquisadores aumentaram o conhecimento sobre a composição florística
e a estrutura da vegetação lenhosa, principalmente em áreas de Cerrado Sentido Restrito sobre
Latossolos (Fonseca & Silva Júnior 2004; Balduino et al. 2005). Por outro lado, pouca ênfase tem
sido dada às áreas sobre solos rasos localizados sobre afloramentos rochosos em elevadas altitudes
(Pinto et al. 2009). Os levantamentos fitossociológicos, usados para analisar a vegetação, são uma
das alternativas para se conhecer as variações florísticas, fisionômicas e estruturais que as
comunidades vegetais estão sujeitas ao longo do tempo e espaço (Silva et al. 2002).
Segundo Scolforo (2006), a interpretação da estrutura da vegetação possibilita compreender
informações importantes sobre as espécies, qual a sua distribuição espacial e importância na
comunidade. Giehl & Budke (2011) afirmam que a fitossociologia é uma ciência que já produziu
resultados significativos em vários anos de história. Assim, estudos dessa natureza mostram-se
como ferramentas para a determinação da riqueza e diversidade locais e regionais, além de
permitirem comparações entre áreas distintas com a mesma fitofisionomia, ou distintas
fitofisionomias numa mesma área (Martins 1991). O objetivo do presente estudo é descrever a
composição florística e a estrutura do Cerrado Rupestre, através do método RAPELD de
levantamento da diversidade biológica.
MATERIAL E MÉTODOS
Localização e caracterização da área de estudo
O estudo foi realizado em área de Cerrado Rupestre no PNCV, criado pelo Decreto nº
49.875 de 11 de janeiro de 1961. Atualmente o PNCV possui área de 65.514 hectares, entre as
coordenadas 13º50’ a 14º12’S e 47º24’ a 47º58’W (Figura 1), e está localizado entre os municípios
de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Terezina de Goiás e Colinas do Sul, com altitude variando de
620 m a 1.650 m (Felfili et al. 2007).
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Figura 1. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localização da área de estudo

Fonte: Google imagens, 2018.

O clima da região do estudo corresponde à categoria Aw, na classificação de Köppen, sendo
caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. No Parque predominam solos rasos com baixa
disponibilidade de nutrientes, classificados como Neossolos litólicos, Cambissolos ou Plintossolos
(Haridasan 2007).
A vegetação varia de Campo Limpo a Cerrado Sentido Restrito, com encraves de Matas de
Galeria, sendo que os Campos Rupestre são abundantes no Parque (Felfili et al. 2007). Além disso,
a região da Chapada dos Veadeiros possui alto grau de endemismo e uma das maiores riquezas de
espécies lenhosas do Cerrado, sendo considerada de extrema importância biológica e altamente
insubstituível (Simon & Proença 2000; Mendonça et al. 2007).
Desenho amostral e critérios de inclusão
A parcela amostrada no presente estudo possui 250 x 40 m e foram instaladas ao longo dos
250 m, duas faixas de 20 m de largura dispostas de cada lado, totalizando 1 ha, como recomendado
pelo protocolo para amostragem da vegetação lenhosa nos Módulos RAPELD no Cerrado (Sanchez
s.d.).
Cada faixa de 20 m foi dividida ao meio, totalizando quatro faixas de 10 m de largura por
250 de comprimento. Nas duas faixas mais próximas da trilha central foram amostrados todos os
indivíduos arbustivo-arbóreos vivos com diâmetro a 30 cm do solo (Db30cm) ≥ 5 cm. Nas outras
duas faixas foram amostrados todos os indivíduos arbustivo-arbóreos vivos com diâmetro a 30 cm
do solo (Db30cm) ≥ 10 cm.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 407

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Amostragem da vegetação
Todos os indivíduos mensurados foram etiquetados com plaquetas de alumínio numeradas,
fixadas com arame no caule e foram registrados os respectivos valores de diâmetro Db30cm e altura
total. Os indivíduos bifurcados, abaixo de 30 cm do solo, foram incluídos na amostragem desde que
a soma quadrática dos seus caules atendesse ao critério de inclusão. Assim, foram medidos os
diâmetros de todas 12 as ramificações e gerados valores únicos de diâmetro para cada indivíduo,
calculado conforme sugerido por Moro et al. (2011).
Suficiência amostral
A suficiência amostral foi analisada a partir do estimador de riqueza Jackknife I (Magurran,
2004). Além disso, foi utilizada a análise visual da curva de rarefação (Gotelli & Colwell, 2001)
utilizando-se as estimativas geradas pelo índice Jackknife I. A curva de rarefação é produzida pelo
contínuo sorteio aleatório da ordem das parcelas ou indivíduos e pelo cálculo do número de
espécies acumulado, sendo possível calcular a precisão das estimativas por meio de limites de
confiança e probabilidade (Kersten & Galvão 2011).
Diversidade e equabilidade de espécies
A diversidade alfa da comunidade, que se refere a uma amostra específica (Felfili et al.
2005), foi avaliada por meio do índice de diversidade de Shannon (H´) (Magurran 2004). O H´
consiste em índice não paramétrico que atribui maior valor às espécies raras, seus valores
geralmente se situam entre 1,5 e 3,5 (Felfili & Rezende 2003). Já o índice de equabilidade de Pielou
(J’) expressa a uniformidade da distribuição de indivíduos entre todas as espécies existentes e
assume valores entre 0 e 1 (Magurran 1988).
Parâmetros fitossociológicos
Para analisar a estrutura horizontal da vegetação foram avaliados os parâmetros
fitossociológicos clássicos de acordo com Müeller-Dombois & Ellenberg (1974). Porém como a
amostragem foi composta de parcela única (250 x 40 m), não foi possível calcular a frequência das
espécies e, consequentemente, o índice de valor de importância, sendo avaliada a posição
fitossociológica das espécies através do índice de valor de cobertura (IVC), calculado através da
soma dos valores de Densidade Relativa (DR) e Dominância Relativa (DoR).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As 35 espécies registradas contemplaram aproximadamente 85,37% do número potencial
estimado pelo índice Jackknife I (41 espécies). Adicionalmente, observa-se que a curva de rarefação
(Figura 2) apresentou tendência à estabilização quando 64,01% dos indivíduos (546) foram
amostrados e 91,43% das espécies (32) foram registradas. Assim, podemos assumir que a
variabilidade florística do Cerrado Rupestre estudado foi bem representada pelo método de
amostragem e esforço adotado, uma vez que o resultado obtido é significantemente igual ao
estimado pelo índice de Jackknife. Os 15% restantes para que a suficiência amostral fosse igual a
100%, podem ser das espécies fora do critério de inclusão de ≥ 5cm e ≥ 10cm.
Figura 2. Curvas de rarefação com base nas espécies amostradas (•) e estimadas por Jackknife 1 (º), com seus
intervalos de confiança, para os indivíduos arbustivos-arbóreos (Db30cm ≥ 5cm) amostrados em área de
Cerrado Rupestre, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás.

Fonte: A autora, 2018.

As 35 espécies amostradas estão distribuídas em 31 gêneros e 20 famílias. Os valores
encontrados de riqueza (com e sem as monocotiledôneas) estão abaixo dos encontrados em outros
estudos realizados em áreas de Cerrado Rupestre, que utilizaram esforço amostral de 1 ha, com 10
parcelas de 20 x 50 m (Lima et al. 2010; Moura et al. 2006). Lenza et al. (2011), por exemplo,
mesmo excluindo as monocotiledôneas no cômputo da riqueza, encontrou o dobro de espécies em
estudo também realizado na região da Chapada dos Veadeiros.
A baixa riqueza encontrada no presente estudo pode estar relacionada ao tipo de amostragem
utilizado. Felfili et al.2011 afirmam que unidade amostral única representa apenas o espaço que ela
ocupa e não a vegetação da região. Portanto, é preferível a utilização de unidades amostrais
distribuídas na área, para amostrar a riqueza de espécies em formação heterogênea, como as
formações savânicas, do que unidades amostrais concentradas em um único ponto da área (Felfili
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et al. 2005). Além disso, a amostragem realizada com indivíduos com Db30cm ≥ 5 cm de apenas
0,5 ha, o que pode ter diminuído o número de indivíduos e, provavelmente quantidade de espécies
amostradas. Outro fator que explica o baixo número de espécies arbustivo-arbóreas na área é
presença dominante da espécie Vellozia squamata.
O índice de diversidade de Shannon (H’), incluindo as monocotiledôneas foi de 2,29
desconsiderando-as, o valor de H’ aumenta para 2,72. O valor de H’ encontrado, quando se
considera as monocotiledôneas, é inferior ao encontrado em outros estudos realizados em áreas de
Cerrado Rupestre no Brasil Central, e abaixo do limite inferior da faixa de variação de (3,4
a 3,7 nats.ind.-1) registrada por Felfili & Silva Júnior (2001) para áreas de Cerrado Sentido
Restrito do Planalto Central brasileiro. O valor mais próximo ao H’ encontrado no presente estudo
foi obtido por Lenza et al. (2011) H’ = 2,81 nats.ind.-1. Retirando as monocotiledôneas, a diferença
foi ainda maior entre o valor de H’ do presente estudo e o trabalho de Lenza et al. (2011), quando
estes também excluíram as monocotiledôneas das análises, H’ = 3,63 nats.ind.-1. Além disso, o
valor de H’ continuou inferior aos estudos comparados.
O baixo valor de H’, quando comparado a outros estudos, ocorreu pelo reduzido número de
espécies encontradas com distribuição pouco equitativa, o que pode ser consequência do tipo de
amostragem utilizada. Dessa forma, a utilização de parcela contínua amostrou apenas um fragmento
restrito de Cerrado Rupestre dentro do PNCV. Esse fragmento possuiu grande dominância da
espécie Vellozia squamata, o que dificulta a colonização das demais espécies e também suas
distribuições no espaço, característico de área em estágio inicial de sucessão ecológica.
A densidade total registrada, incluindo-se as duas espécies de monocotiledôneas, foi de 853
ind.ha-1 e área basal total de 7,87 m².ha-1. Excluindo-se essas duas espécies das análises, os valores
de densidade e área basal reduzem para 468 ind.ha-1 e 5,60 m².ha-1, respectivamente. Observa-se
que a inclusão dos indivíduos dessas espécies refletiu em mudanças nos parâmetros estruturais da
vegetação do Cerrado Rupestre estudado, principalmente em termos de densidade (redução de
28,84%). Dessa forma, considerando Vellozia squamata e Syagros flexuosa, os valores de densidade
e área basal estão dentro do intervalo comumente encontrado em Cerrado Sentido Restrito no Brasil
Central que variam de 607 a 3.766 ind.ha-1 e 3,59 a 15,72 m².ha-1 para áreas de Cerrado Rupestre.
Por outro lado, quando essas duas espécies são desconsideradas, a densidade é inferior aos valores
registrados em outros trabalhos, confirmando a dominância de Vellozia squamata na área de
Cerrado Rupestre investigado.
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Tabela 1. Parâmetros fitossociológicos considerando as monocotiledôneas, em ordem decrescente de
IVC, da vegetação arbustivo-arbórea (Db30cm ≥ 5 cm) amostrada em área de Cerrado Rupestre, no
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás. NI= Número de indivíduos; DR = densidade
reativa; DoR = dominância relativa e IVC = Índice de Valor de Cobertura.
Espécie

Família

NI

DR

DoR

IVC

Velloziaceae

360

42,20

27,49

34,85

Chamaecrista pachyclada (Harms) H.S Irwin & Fabaceae
Barneby

100

11,72

10,49

11,11

Qualea parviflora Mart

Vochysiaceae

69

8,09

11,19

9,64

Callisthene mollissima Warm.

Vochysiaceae

30

3,52

8,42

5,97

Aspidosperma multiflorum A.DC.

Apocynaceae

43

5,04

6,79

5,91

Wunderlichia cruelsiana Taub.

Asteraceae

30

3,52

6,48

5,00

Norantea adamantium Cambess.

Marcgraviaceae

19

2,23

5,83

4,03

Pouteria ramiflora (Mart.) ex Hayne.

Sapotaceae

8

0,94

4,15

2,54

Vochysia gardneri Warm.

Vochysiaceae

28

3,28

1,62

2,45

Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.

Arecaceae

25

2,93

1,32

2,13

Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Malpighiaceae

22

2,58

1,59

2,09

Wunderlichia mirabilis Riedel ex Baker

Asteraceae

14

1,64

1,34

1,49

NI2

NI2

7

0,82

1,63

1,22

Emmotum nitens (Benth.) Miers

Icacinaceae

7

0,82

1,28

1,05

Bauhinia pulchella Benth.

Fabaceae

9

1,06

1,02

1,04

Terminalia fagifolia Mart.

Combretaceae

4

0,47

1,17

0,82

Byrsonima fagifolia Nied.

Malpighiaceae

6

0,70

0,79

0,75

Macairea radula (Bonpl.) DC.

Melastomataceae

5

0,59

0,31

0,45

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.

Myrtaceae

5

0,59

0,24

0,42

Kielmeyera rubriflora Cambess.

Calophyllaceae

3

0,35

0,43

0,39

Ouratea floribunda (A.St.-Hil.) Engl.

Ochnaceae

3

0,35

0,27

0,31

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth.

Chrysobalanaceae

3

0,35

0,27

0,31

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.

Malpighiaceae

2

0,23

0,35

0,29

Hancornia speciosa Gomes

Apocynaceae

3

0,35

0,20

0,27

Byrsonima coccolobifolia Kunth
Eugenia dysenterica (Mart.) DC.

Malpighiaceae
Myrtaceae

3
1

0,35
0,12

0,17
0,40

0,26
0,26

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt)Lundell

Nyctaginaceae

2

0,23

0,15

0,19

Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G.Don

Celastraceae

1

0,12

0,26

0,19

NI1

NI1

2

0,23

0,13

0,18

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil

Erythroxylaceae

2

0,23

0,07

0,15

NI3

NI3

2

0,23

0,06

0,15

Plenckia populnea Reissek

Celastraceae

1

0,12

0,10

0,11

Mimosa sp.

Fabaceae

1

0,12

0,09

0,10

Palicourea rigida Kunth

Rubiaceae

1

0,12

0,03

0,07

853

100

100

100

Vellozia squamata Pohl

Total
Fonte: A autora, 2018.
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Chamaecrista pachyclada (100 ind.ha-1), Qualea parviflora (69 ind.ha-1), Aspidosperma
multiflorum (43 ind.ha-1) e Pouteria ramiflora (32 ind.ha-1) destacaram-se em densidade
absoluta e representam 52,14% da densidade relativa. Vellozia squamatase destacou em
densidade e representa sozinha, 42,20% da densidade relativa. A densidade expressa a habilidade
das espécies em colonizar o ambiente (Ratter et al. 2000), considera-se, portanto, que essas espécies
obtiveram sucesso na ocupação da área de Cerrado Rupestre estudado, provavelmente em função
das condições ambientais locais serem adequadas para o estabelecimento dessas espécies. Por outro
lado, 18 espécies (51,43% do total) apresentaram no máximo 5 ind.ha-1. Além disso, cinco espécies
(15,15% do total) foram amostradas com apenas um indivíduo, sendo consideradas raras (Martins
1979), são elas: Eugenia dysenterica, Salacia crassiflora, Plenkia polpunea, Mimosa sp. e
Palicourea rigida. A grande quantidade de espécies com poucos indivíduos confirma a baixa
equabilidade apontada pelos valores dos índices de diversidade de Shannon e equabilidade de
Pielou.
As quatro espécies que se destacaram em área basal, além da Vellozia squamata (2,163
m²/ha), foram: Qualea

parviflora (0,88

m²/ha), Chamaecrista pachyclada (0,83

m²/ha),

Callisthene mollissima (0,66 m²/ha) e Aspidosperma multiflorum (0,53 m²/ha) e representam
51,82% da dominância relativa. Essas espécies obtiveram altos valores de dominância pela grande
quantidade de indivíduos, e, além disso, apresentaram porte elevado, indicando a capacidade de
se estabelecerem na área apesar das limitações físicas do substrato. Por outro lado, 17 espécies
(51,52% do total) apresentaram área basal inferior a 0,03 m²/ha, somando apenas 4,95% da
dominância relativa e 6,75% do IVC total. Esse fato se deve a grande quantidade de espécies
que foram registradas com indivíduos de pequeno porte.
As quatro espécies com maior valor de cobertura na área (12,12% da riqueza total), além de
Vellozia squamata, em ordem decrescente, são: Chamaecrista pachyclada, Qualea parviflora,
Aspidosperma multiflorum e Callisthene mollissima. Essas espécies juntas representam 51,76% do
IVC total e podem ser consideradas responsáveis pela estrutura da vegetação estudada. Esse padrão
é característico de Cerrado Sentido Restrito, verificado em outros estudos no Brasil Central, onde
poucas espécies expressam a maior parte da estrutura da comunidade (Felfili et al. 2004; Haridasan
2005). As outras 29 espécies amostradas, portanto, contribuem mais para a riqueza e diversidade de
espécies do que para a estrutura fitossociológica da vegetação estudada.
Analisando as espécies com maior valor de cobertura, percebe-se diferentes comportamentos
na estruturação da vegetação, o que reflete mudanças no desempenho individual em termos de
densidade e dominância das populações. A espécie Chamecrista pachyclada representou 18,05% do
IVC total e sua importância na área se deve, principalmente, pelo elevado número de indivíduos
registrados. Essa espécie também foi importante em valores de dominância, apresentando a segunda
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maior dominância relativa, porém esse fato se deve mais ao grande número de indivíduos do que a
área basal individual de cada indivíduo, visto que os indivíduos dessa espécie apresentam pequeno
porte, o que pode ser observado pela altura e diâmetro médios da espécie (2,66 m e 9,54 cm,
respectivamente).
A espécie Callisthene mollissima representou 9,12% do IVC total, desconsiderando-se as
monocotiledôneas, e se posiciona entre as mais importantes, predominantemente, pelo elevado valor
de dominância relativa. Apesar de ser apenas a sexta espécie com o maior número de indivíduos é a
terceira em dominância relativa. O que pode ser explicado pelo número de indivíduos de grande
porte dessa espécie, pois, além de possuir o indivíduo maior diâmetro da área (34,38 cm), possui
também altura e diâmetro médios elevados (3,04 m e 14 cm, respectivamente) na área estudada.
Desconsiderando-se as monocotiledôneas, Qualea parviflora e Aspidosperma multiflorum,
representam 15,23% e 9,36% do IVC total, respectivamente. Ambas as espécies se destacaram na
área por apresentarem valores altos de densidade e dominância relativos, porém sem a
predominância de nenhum desses parâmetros. Além disso, também apresentaram dimensões
significativas, com diâmetros médios de 12 cm para Qualea parviflora e 11,89 cm para
Aspidosperma multiflorum.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos baixos valores de riqueza, diversidade e equabilidade, o Cerrado Rupestre
estudado apresenta espécies típicas do bioma Cerrado e de ampla distribuição fitogeográfica, além
disso, foram encontradas na área espécies de habitat restrito a ambientes rochosos. Os valores totais
de densidade e área basal e a estrutura observada na área de estudo estão dentro do comumente
encontrado em áreas de Cerrado Sentido Restrito amostrados no Brasil Central. Por outro lado,
quando as espécies de monocotiledôneas são desconsideradas, os valores de área basal são
inferiores aos valores registrados em outros trabalhos comparados, confirmando a importância da
Vellozia squamata na estruturação deste ecossistema. Os resultados de composição, assim como os
de estrutura foram afetados pelo método de amostragem, devido ao critério de inclusão utilizado em
uma metade da parcela e a ausência de distribuição ampla e aleatória das parcelas no ambiente,
fator importante para o Cerrado que tem vegetação esparsa.
O método RAPELD parece promissor para monitoramentos da biodiversidade, pois
maximiza a probabilidade de amostrar adequadamente as comunidades biológicas, uma vez que seu
desenho requer unidades amostrais grandes e padronizadas, e, ao mesmo tempo, orienta suas
parcelas ao longo das curvas de nível do terreno, permitindo a comparação do mesmo grupo
biológico entre regiões, e de grupos diferentes na mesma região. Porém, para melhor compreensão
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da comunidade vegetal, deve-se considerar todo o módulo amostrado por região e não apenas as
parcelas contínuas de 1 ha.
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RESUMO
A exploração do carvão mineral é uma das principais fontes de renda da região Sul do Estado de
Santa Catarina. No entanto, o processo de mineração de carvão envolve severas modificações na
paisagem em todos os aspectos, físicos, químicos e biológicos e soluções que aliem a
sustentabilidade a este processo são necessárias. O objetivo deste estudo foi caracterizar a
macrofauna edáfica em diferentes áreas de recuperação pós-mineração de carvão no município de
Lauro Müller. Para amostragem da fauna utilizou-se o método Tropical Soil Biology and Fertility
(TSBF). Os dados obtidos para abundância foram convertidos em indivíduos por metro quadrado
(ind m-2). Foram identificados ao todo (inverno e verão) 5.464 indivíduos (87.424 ind m-2)
distribuídos em 13 ordens taxonômicas. A densidade dos grupos da macrofauna do solo variou entre
16 e 13.888 ind m-2 durante o inverno e de 16 a 7.552 ind m-2 no verão. Os organismos que
apresentaram as maiores densidades foram, Hemiptera, Oligochaeta, Formicidae, Diptera,
Coleoptera, Araneae e Isoptera. A frequência dos organismos variou com relação as épocas de
amostragem entre os tratamentos, sugerindo que a sazonalidade é um fator que contribui para
modificação e estruturação das comunidades edáficas. A riqueza de grupos taxonômicos nas áreas
variou drasticamente entre as épocas e tratamentos amostrados, observou-se que o monitoramento
da macrofauna edáfica, especialmente em áreas em processo de recuperação representa um grande
desafio no que diz respeito ao esforço amostral, tendo em vista a desestruturação das cadeias
tróficas em ambientes perturbados e precisa ser contínuo.
Palavras chave: Ecologia, Recuperação, Solo.
ABSTRACT
The coal mining is one of the largest source of income of the southern state of Santa Catarina.
However, the coal mining process involves severe changes in the landscape in all aspects, physical,
chemical and biological and solutions aim at that sustainability are necessary. The objective of this
study was to characterize the soil macrofauna in different areas after coal mining recovery in the
municipality of Lauro Müller. For sampling of animals was used the method Tropical Soil Biology
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and Fertility (TSBF).. The data obtained were converted to abundance in individuals per square
meter (ind m-2). They identified a whole (winter and summer) 5,464 individuals (87,424 ind m-2)
distributed in 13 taxonomic orders. The density of the soil macrofaunal groups ranged between 16
and 13,888 m ind-2 during the winter and 16-7,552 ind m-2 in the summer. The agencies with the
highest densities were, Hemiptera, Oligochaeta, Formicidae, Diptera, Coleoptera, Araneae and
Isoptera. The frequency of organisms varied regarding the sampling periods between treatments,
suggesting that seasonality is a factor that contributes to modification and structuring of soil
communities. The wealth of taxonomic groups in the areas varied dramatically among the sampled
times and treatments, it was observed that monitoring of soil macrofauna, especially in recovery
process in areas is a major challenge with regard to the sampling effort, given the disruption food
chains in disturbed environments and needs to be continued.
Keywords: Ecology,recovery,soil.

INTRODUÇÃO
A exploração de carvão mineral é uma das principais fontes de renda da região Sul do
Estado de Santa Catarina, conhecida como região carbonífera (LUNARD-NETO et.al., 2008) e o
carvão mineral é uma importante matéria-prima para a produção de energia. De acordo com os
dados da Associação Brasileira de Carvão Mineral (ABCM), em 2013, Santa Catarina foi
responsável por 39,3% da produção de carvão energético no Brasil (WEILER et al.,2016).
As principais atividades de mineração de carvão (exploração, desenvolvimento, extração,
concentração, processamento, refino e desativação) têm uma variedade de impactos diretos e
indiretos de diferentes naturezas sobre a área em exploração e seu entorno. Os impactos sobre o
solo, a vegetação e os recursos hídricos presentes no sistema são observados na forma de alterações
estéticas, físicas, químicas e biológicas (MOSHINI-CARLOS et.al.,2012, LONGO et. al.,2011). Os
reflexos destas transformações no ambiente levam a contaminação que ultrapassam os limites das
minas pois afetam tanto pequenas áreas quanto as áreas localizadas a quilômetros de distância
devido a possibilidade de os rejeitos atingirem o curso das águas (KUMMER et. al., 2011) além de
atingirem a fauna e a flora.
No processo de extração de carvão a céu aberto, diversas são as modificações nos horizontes
pedogenéticos, (horizontes A, B e C) e nas conformações do solo em si (INDA et. al, 2010)
trazendo sérios problemas de drenagem ácida e liberação de metais pesados no solo como As, Cd,
Co, Cr, Cu, Ni e Pb (COMPANER e LUIZ-SILVA, 2009; SILVA et. al 2011; 2013).
Os organismos vivos do solo dependem deste ambiente para sua sobrevivência. Ambientes
perturbados podem trazer efeitos negativos na composição da fauna edáfica e, sobretudo nas
funções que esta desempenha no solo (Van Der Putter et al.,2013)
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Os organismos do solo desempenham funções importantes, como acelerar o processo de
mineralização e humificação da matéria orgânica do solo, disponibilizando nutrientes para as
plantas, além de ajudarem na estruturação do solo ( LIMA et. al., 2010; BERUDE et. al.,2015) neste
sentido a fauna edáfica exerce função chave nos processos de fluxo de energia nos ecossistemas,
sendo sensíveis às modificações ambientais, estes organismos podem ser utilizados como
indicadores de qualidade do solo. Nas áreas recuperadas após mineração de carvão, onde o ecossistema
sofreu alterações severas que suprimiram componentes essenciais para manutenção de suas funções
ecológicas, o retorno da fauna edáfica constitui-se um importante mecanismo para avaliação do
processo de recuperação ecológica.
Assim, este estudo teve por objetivo caracterizar a fauna edáfica em áreas submetidas a
recuperação com construção do solo após mineração de carvão no município de Lauro Müller,
Santa Catarina utilizando duas áreas naturais como referência.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi conduzido em quatro áreas, sendo três áreas (A, B, C) localizadas em Lauro
Müller (UTM 655947N e 6852570E) e uma área (área D), em Siderópolis, (UTM 654709N e
6837052E) todas pertencentes à Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC e
mais duas áreas consideradas testemunhas, sendo uma no município de Siderópolis (TSD) e uma no
município de Lauro Müller (TLM).
De modo geral as atividades de recuperação das áreas incluíram basicamente, a remoção de
rejeitos piritosos e deposição de uma camada de argilito, posteriormente a adição de calcário para
correção de acidez do solo, adição de turfa com cama de aves para composição do substrato e a
implantação da vegetação inicial com o plantio de gramíneas tais como: Brachiaria spp., Melinis
minutiflora P. Beauv., Avena sativa L. ou Lolium multiflorum Lam.Predominam nesses Municípios,
solos classificados como um Argissolo Vermelho-Amarelo alítico (CAMPOS et.al., 2003). A
cobertura vegetal original nessa região do estado é representada pela Floresta Ombrófila Densa,
cuja composição florística varia com a mudança nas cotas altimétricas, sendo que as áreas
amostradas pertencem a formação florestal Submontana (30 a 400 m) (VELOSO e GOES FILHO,
1982; TEIXEIRA et. al., 1986).
A Área A (UTM 6.852.950 N 657.100E) no município de Lauro Müller – SC. Possui uma
área total de 89.665 m2 sendo enquadrada como área de mata ciliar caracterizando uma Área de
Preservação Permanente (APP). A atividade de impacto nessa área foi devido à deposição de rejeito
da Mineração de Carvão. As atividades de recuperação ambiental iniciaram em 2010 e foi
estabelecido um plano de ação conforme o Protocolo FATMA n.º 4.648 de 20/11/2009, que incluiu
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além da remoção do rejeito, a reconstrução topográfica através da mistura de turfa e cama de aviário
e finalizando com a implantação de gramínea exótica perene e o plantio de mudas florestais nativas.
A Área B (UTM 6.852.014 N 655.101 E), em Lauro Müller- SC e possui 5.820 m² de
extensão de APP. As primeiras ações para recuperação da área foram em 2010. No Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), realizou-se a remoção da porção dos resíduos piritosos.
O processo de construção topográfica e impermeabilização da área de mata ciliar foram precedidos
de limpeza da faixa situada junto à margem da drenagem local, com um afastamento de 15 m. O
material impermeabilizante aplicado possuía uma composição síltico argiloso, extraído em terreno
adjacente a esta área. Para selamento da área, aplicou-se argila com espessura mínima de 25 cm
seguido de compactação. Para cobertura final, utilizou-se turfa, na espessura média de 7 cm e
introduziu-se gramíneas exóticas anuais e mudas de espécies florestais nativas.
A Área C (UTM 6.858.752N 655.003E), no município de Lauro Müller-SC, foi utilizada
para lavra a céu aberto carvão mineral. As atividades de recuperação iniciaram em 2010, com a
reconstrução topográfica da área, recobrimento com argila para cobertura dos rejeitos, com no
mínimo 50 cm de espessura, sendo que, nos primeiros 20 cm a argila foi compactada. E finalizou-se
com a introdução de espécies herbáceas e posteriormente arbustivas nativas.
A Área D (UTM 6.836.914 N 654.468 E), no município de Siderópolis-SC possui 3.360 m²
de APP e as atividades de recuperação iniciaram no ano de 2004. Possuía em sua área lagoas ácidas
e depósitos de rejeitos de beneficiamento de carvão a céu aberto. A atividade de construção do solo
iniciou com a remoção e confinamento dos rejeitos carbonosos, remodelagem topográfica do relevo,
com suavização de suas declividades e cobertura com solo para suporte da cobertura vegetal.
Adição de calcário aos estéreis, o uso da adubação orgânica com cama de aves e também utilização
de turfa para criação de um substrato. Na seqüência, foram cobertos com solo argiloso, seguindo-se
adubação química e orgânica e a introdução da vegetação herbácia e arbórea na área.
Como referência à avaliação das duas áreas com vegetação natural (testemunhas) foram
avaliados dois remanescentes florestais nativos. Uma área próxima a área D no Município de
Siderópolis denominada de TSD nas coordenadas geográficas (X 6836902,07 Y 656122,25) com
3.360 m² e uma área próxima a área B no Município de Lauro Muller com 5.820 m² denominada de
TLM podendo assim, avaliar os aspectos de similaridade ou dissimilaridade em termos de
composição de fauna entre as recuperadas e naturais
As áreas naturais constituem um aspecto vegetacional típico de Mata Atlântica. A vegetação
existente nessa região das testemunhas (TSD e TLM), pertence a Floresta Ombrófila Densa
Submontana e apresenta diferentes estádios de regeneração natural. A TSD apresenta um estrato
arbóreo bem desenvolvido e diversos agrupamentos com estádios sucessionais de plantas bastante
diversificados. Apresentam árvores de grande porte e banco de plântulas distribuído por toda a área.
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Ainda, a TSD1 é caracterizada por ser relativamente plana, com um solo bem estruturado
caracterizado por coloração uniforme, escuro, úmido e pegajoso.
Na área TLM os aspectos vegetacionais são bastante similares, apresentando uma cobertura
arbórea densa, contínua e um estádio sucessional próximo do clímax. A topografia é bastante
diferente da TSD, pois apresenta uma estrutura íngreme e possivelmente com uma declividade de
no mínimo 45°. As árvores presentes na área TLM são de grande porte e o banco de plântulas
apresenta uma distribuição desuniforme. O solo da TLM é de coloração uniforme, clara e pouco
pegajosa e estrutura variável conforme a variação declividade.
Amostragem da macrofauna edáfica
O presente trabalho foi realizado em duas épocas contrastantes (inverno e verão) em áreas de
mata ciliar que sofreram recuperação. Para a coleta da macrofauna do solo foi utilizado o método
TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility) (Anderson & Ingram, 1993). Para cada área foram
coletadas no mínimo 12 amostras (áreas B e D), sendo que as áreas consideradas testemunhas (TSD
e TLM), foram coletadas 30 amostras e para as demais áreas (A e C) foram coletadas 20 amostras.
Os monólitos de 25x25x20 cm, coletados, foram ensacados e levados até o laboratório de Ecologia
do Solo da UDESC/CAV onde foram triados manualmente com auxílio de iluminação artificial,
totalizando 240 pontos amostrais (inverno + verão). Todos os organismos encontrados foram
fixados em álcool 80%, posteriormente identificados em grandes grupos taxonômicos e
quantificados. Os dados obtidos para abundância foram convertidos em indivíduos por metro
quadrado (ind m-2).
A partir dos dados de abundância, foram calculadas as frequências relativas entre as épocas
de amostragem. Os índices de diversidade (Shannon-Wiener) e equitabilidade (Pielou) e a análise
de Cluster foram obtidas através da biblioteca Vegan (OKASASEN et. al., 2009), presente no
programa estatístico R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2009).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados ao todo (inverno e verão) 5.464 indivíduos distribuídos em 13 ordens
taxonômicas. A densidade dos grupos da macrofauna do solo variou entre 16 e 13.888 ind. m-2
durante o inverno e de 16 a 7.552 ind. m-2 no verão. Lima et. al. (2010) reportou alteração na
composição da fauna com relação a época de amostragem em agroecossistemas no estado do Piauí,
encontrando densidades maiores nas épocas mais úmidas. Gonçalves da Rosa et al. (2015) também
encontraram variações na densidade de organismos em solos do Planalto sul Catarinense,
observando densidades maiores no verão que no inverno. Marques et al. (2014) avaliando a
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macrofauna edáfica em diferentes coberturas vegetais também encontraram variação na densidade
de organismos, especialmente durante o inverno.
A riqueza de grupos taxonômicos nas áreas variou drasticamente entre as épocas e
tratamentos amostrados (Figura 1). A área A apresentou 6 táxons distintos durante o inverno e 12
durante o verão; a área B 7 táxons no inverno e 8 no verão; em C 8 no inverno e 10 no verão; em D,
10 no inverno e 12 no verão as maiores riquezas foram encontradas nas áreas testemunha (TSD e
TLM) com 12 e 10 táxons para o inverno respectivamente e para o verão 13 grupos taxonômicos
para ambas áreas.
Figura 1. Riqueza de grupos da macrofauna nas áreas em processo de recuperação
(A, B, C e D) e áreas naturais (TSD e TLM) em duas épocas distintas de
amostragem.
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Fonte: Dors et.al.,(2018)

Foram calculados os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’) para as duas épocas,
onde pode-se observar o seguinte gradiente durante o verão TSD (H’ 1,55) > A (H’ 1,44) > TLM
(H’1,38) > B (H’ 1,22) > D (H’ 1.00) > C (H’ 0,96) ao passo que durante as amostragens de inverno
a diversidade obedeceu a seguinte ordem TLM (H’ 1,56) > A (H’ 1,23) > B (H’ 0,92) > TSD (H’
0,73) > D (H’ 0,57) > C (H’ 0,47) ( figuras 2-A e 2-B).
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Figura 2 – Diversidade de Shannon-Wiener. Área A (HA1); Área B (HAB); Área C (HAC); Área D (HAD);
Testemunha Lauro Mullër (HTLM); Testemunha Síderópolis (HTSD). 2-A (Verão) e 2- B (inverno).
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Fonte: Dors et.al.,(2018)

A frequência dos organismos variou com relação as épocas de amostragem entre os
tratamentos, sugerindo que a sazonalidade é um fator que contribui para modificação e estruturação
das comunidades edáficas (figura Os “engenheiros do ecossistema” (minhocas, cupins e formigas)
apresentaram flutuações consideráveis entre as épocas, ocorrendo a maior frequência de minhocas
(Oligochaeta) na área A durante o inverno (64,2%) e durante o verão o mesmo grupo apresentou
maior frequência na área C (38,5%), Silva et al. (2006) estudando populações de minhocas em
diferentes sistemas de manejo do solo, também encontrou variações na densidade de oligoquetas
entre as épocas de amostragem, sugerindo que a sazonalidade é um fator importante para a
avaliação desse grupo, outros autores também reportaram variação na frequência de minhocas entre
as épocas de amostragem ( BARETA et al., 2010).
Para formigas (Formicidae) a área C apresentou as maiores frequências para o inverno e
verão (46% e 38,5% respectivamente). Para cupins (Isoptera) durante o inverno apenas a área de
referência TSD apresentou incidência desse grupo, no entanto, durante o verão foram registradas
presença desse grupo nas áreas D, TSD e TLM com frequência de 55,7%, 39,0% e 5,3%
respectivamente, corroborando com os resultados obtidos por Calvi et al. (2010). A família
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Formicidae, constitui o grupo taxonômico dominante em boa parte dos ecossistemas. Sua riqueza de
espécies está correlacionada com o tipo e a variedade das plantas de cobertura, sendo que o
aumento na complexidade da vegetação garante aumento na sua diversidade (SOUZA et. al., 1998;
WINK et.al., 2005; MARTINS, 2011).
Para aranhas (Araneae) observou-se uma frequência maior durante o inverno quando
comparado ao verão, ocorrendo em todos os tratamentos (A, B, C, D, TSD e TLM). Outros grupos
taxonômicos tiveram presença registrada somente em uma das épocas, talvez explicada em parte
pelas condições de microclima. O grupo Araneae apresenta grande sensibilidade a alterações
ambientais, como estrutura da vegetação, disponibilidade de alimentos e predadores, fatores físicos
(temperatura, ventos, intensidade luminosa, umidade), logo, tais fatores podem afetar a densidade e
riqueza das espécies ( FERNANDES et.al.,2008).
Observou-se que a frequência da ordem Diptera foi distinta entre as épocas de amostragem,
assim como nas áreas amostradas. Para as áreas controle (TSD e TLM) a densidade deste grupo no
inverno foi inferior (224 ind. m2) quando comparada ao verão (368 ind. m2) ao passo que para as
áreas em processo de recuperação (A, B, C e D) o inverno apresentou maior densidade destes
organismos (576 ind. m2) em comparação ao verão (276 ind. m2). Tal comportamento deste grupo
reflete a estruturação e a complexidade dos ecossistemas, que dada a sua estabilidade acabam tendo
menos interferência de fatores externos. A variação sazonal dos grupos da macrofauna também é
reportada por Moço et. al. (2005); Santos et.al .(2008).
Figura 3. Frequência de organismos para as áreas A, B, C, D, TSD e TLM. Hemiptera (Hemi), Oligo
(Oligochaeta), Form (Formicidae), Dipt (Diptera), Coleop (Coleoptera), Ara (Araneae), Blat (Blattodea),
Dipl (Diplopoda), Mol (Mollusca), Chil (Chilopoda), Isop (Isopoda), Derm (Dermaptera), Hyme
(Hymenoptera), Hyru (Hyrudinea), Isopt (Isoptera). A (Inverno); B (Verão)
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Fonte: Dors et.al.,(2018)
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Outros grupos taxonômicos mais abundantes tiveram o mesmo padrão de distribuição entre
épocas que díptera, a exemplo de Coleoptera. Esse grupo é amplamente distribuído, possui uma
enorme diversidade taxonômica e funcional. Existe em torno de 30% de espécies descritas
(RAFAEL et. al.,2012). A exploração de recursos por esse táxon está diretamente ligada ao estádio
sucessional do habitat que estão inseridos (MARIONI, 2001). Algumas espécies de Coleoptera são
especialistas e, portanto, sensíveis às modificações no ambiente, sendo possível sua utilização como
indicadores de qualidade ambiental (SILVA et.al., 2009) sendo necessário maior aprofundamento
no campo da taxonomia deste grupo para este estudo, afim de estabelecer relações mais concretas
sobre o processo de colonização em áreas de recuperação pós mineração de carvão.
Na análise de agrupamentos (Figura 4-A e 4-B) podem ser verificados os dendrogramas,
onde o eixo horizontal corresponde as áreas estudadas e o eixo vertical a distância euclidiana entre
os agrupamentos. Observa-se que durante o verão as áreas naturais (TSD e TLM) ficaram muito
próximas da área D (similaridade) e as áreas A, B e C formam grupos distintos em relação à
similaridade. Durante o inverno a área D apresentou mais similaridade com a área TLM, a área TSD
não teve similaridade com as demais áreas e as áreas A, B e C novamente formaram grupos
distintos, sugerindo que, do ponto de vista da fauna edáfica, as flutuações nas populações de
organismos do solo sofrem influência não somente pelo uso do solo mas também pelas condições
climatológicas. Observou-se que as áreas A, B e C formam grupos distintos em ambas as épocas,
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talvez pelo tempo que estas áreas estejam sob o processo de recuperação (~3 anos), já a área D
submetida a recuperação a 9 anos apresentou maior similaridade a área considerada referência (mais
estável), podendo ser considerado um indicativo de sucesso do processo de restauração ecológica.
A diferença entre as áreas amostradas pode estar ligada ao tempo em que estão submetidas à
recuperação assim como as condições de estádio sucessional da vegetação. Sabe-se, portanto que
os números de espécies a diversidade aumentam de forma linear Gould (1969). Alguns modelos de
sucessão ecológica, demonstram que apenas algumas espécies são adaptadas para colonizarem
ambientes recém expostos, como áreas que passaram pelo processo de mineração a céu aberto
(CONNEL e SLAYTER, 1977; CORREA et. al., 2007).
Os processos de recuperação incluem além da reconstrução do solo, a inclusão de espécies
arbóreo-arbustivas de proteger a superfície do solo, através da parte aérea das plantas ou pela
serapilheira acumulada, ambos se contrapondo a ação erosiva da chuva (VOLK e COGO, 2008). A
vegetação arbustiva liga as camadas do solo fazendo um reforço mecânico do solo pelas raízes
(SYOKES et .al.,2008). No entanto a evolução da vegetação desencadeia uma teia complexa de
interações com as variáveis, radiação, temperatura do solo, temperatura do ambiente e umidade
relativa do ar, que ao longo do processo sucessional refletem em melhores condições
microclimáticas (AUMOND et. al., 2012) favorecendo a recolonização dos organismos edáficos ao
mesmo tempo que a vegetação também é beneficiada (LIUX. et al.,2011).
O monitoramento da macrofauna edáfica representa é uma tarefa de suma importância,
especialmente em áreas em processo de recuperação, pois o grau de estresse das comunidades ante a
restauração da área impactada tende de ser maior quando comparada com áreas menos perturbadas,
além do mais a mobilidade destes organismos representa um grande desafio no que diz respeito ao
esforço amostral, tendo em vista a desestruturação das cadeias tróficas em ambientes perturbados.
Figura 4. Dendrograma apresentando a distância de ligação em diferentes áreas submetidas a
recuperação após mineração (A, B, C e D) e áreas naturais (TLM e TSD). (A) verão; (B) Inverno.
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CONCLUSÕES
Houve modificações nas frequências e densidade dos organismos edáficos entre as áreas
recuperadas e as áreas naturais;
A sazonalidade promoveu flutuações entre os grupos da macrofauna do solo;
Observou-se também que os processos de recuperação de áreas pós-mineração de carvão
precisam de um monitoramento contínuo ao longo dos anos, contudo o tempo de recuperação
(estabilização do ambiente) parece ser um fator determinante para a recolonizarão dos organismos
edáficos.
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RESUMO
A espécie Annacardium occidentale L. possui lugar de destaque na agricultura mundial, com
produção de pseudofrutos de aproximadamente 2,7 milhões de toneladas/ano. O estudo do grau de
herbivoria na espécie se torna relevante, já que promove déficit na taxa fotossintética, afetando
diretamente a produtividade do fruto e pseudofruto. Este trabalho objetivou verificar o índice de
herbivoria em indivíduos de Anacardium occidentale, bem como analisar as diferenças desta entre
os três estratos da copa. Foram coletadas 24 folhas sorteadas aleatoriamente, de três estratos da copa
de 10 indivíduos situados no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não houve
diferença significativa no grau de herbivorismo entre os estratos da copa e em um mesmo estrato.
Infere-se que quanto maior a área da copa, maior grau de herbivorismo, pois se tornam maiores as
chances de ataque. Percebe-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre outros fatores que
podem influenciar no índice de herbivoria, que podem afetar negativamente a taxa fotossintética da
planta, tais como podas drásticas e os possíveis predadores da espécie estudada.
Palavras-chave: Herbivorismo; cajueiro; dano foliar; fotossíntese.
ABSTRACT
Annacardium occidentale L. is a species with prominent position in world agriculture, with a
pseudofruit production of approximately 2.7 million tons/year. Studying herbivory on this species
becomes a matter of relevance, since it promotes a deficit of photosynthetic rate, directly affecting
fruit and pseudofruit productivity. This study aimed to verify herbivory index in Annacardium
occidentale individuals, as well as analyze differences in herbivory comparing three canopy strata.
24 leaves were randomly selected and collected from three canopy strata of 10 individuals located
at Federal University of Rio Grande do Norte. There was no significant difference on herbivory rate
between strata, as well as comparing a same stratum. It is inferred that the bigger the canopy, the
highest is the herbivorism rate, because chances of attack increase. It is perceived a need of more
advanced studies on other factors that can influence herbivory index, which may negatively affect
the plant photosynthetic rate, such as drastic pruning and the possible predators of the studied
species.
Keywords: Herbivorism; cashew tree; foliar damage; photosynthesis.
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INTRODUÇÃO
O cajueiro (Anacardium occidentale L.), pertencente à família Anacardiaceae é uma planta
tropical originária do Brasil, dispersa em quase todo o seu território (SOUSA et al. 2007). Possui
porte arbóreo, seu pedúnculo superdesenvolvido é muito apreciado pela suculência e
frequentemente confundido com o fruto, quando na verdade se trata do pseudofruto, cientiﬁcamente
denominado de pedúnculo ﬂoral, com coloração variante entre o amarelo e o vermelho
(MAZZETTO et al. 2009).
O cajueiro (Anacardium occidentale L.) tem se tornado uma cultura de grande importância,
tanto do ponto de vista social, quanto econômico (ARAÚJO, 1990). Freire e Barguil (2001)
afirmam que no nordeste brasileiro a cajucultura é responsável por gerar em média 100.000
empregos diretos e indiretos beneficiando muitos agricultores familiares. A colheita do fruto
(aquênio com a castanha) e do pseudofruto do caju ocorre na entressafra de outras culturas, gerando
renda aos agricultores em meio a um período de restrição de lucro, contribuindo com a minimização
da desigualdade social no campo (ARAUJO et. al., 2008). Além disso, o caju apresenta-se como
uma fonte de alimento rico em nutrientes como, ácido fólico, fibras, vitaminas e minerais
(SANCHO et. al., 2007; CRISÓSTOMO e NAUMOV, 2009) e serve como alimento principalmente
para populações carentes.
A amêndoa (castanha) do caju é o produto de maior importância, segundo Pimentel (1993) o
cultivo da castanha apresenta um grande valor comercial, que é responsável por 99% da produção
nacional; de acordo com Freire e Barguil (2001), a cultura do caju arrecada cerca de 200 milhões de
dólares por ano. O caju também oferece alternativa de renda, aos pequenos produtores e artesãos,
pois pode ser consumido de forma in natura, ou através de produtos caseiros e industrializados,
como polpas, doces e compotas, refrigerante, barra de cereal e espumante (CARTILHA DO CAJU,
2013; LIMA et. al., 2007; ABREU, 2006).
O resíduo do caju também pode ser reaproveitado transformando-o em uma farinha rica em
nutrientes podendo ser utilizada de diversas formas (PINHO et. al., 2011). Apresenta, ainda, outras
aplicações, tais como a formulação de cosméticos, efeito antibacteriano (GONÇALVES; GOBBO,
2012), e propriedades tóxicas às larvas de mosquitos, dentre eles o Aedes aegypti, um vetor de
doenças tão difundidas na atualidade (PORTO et al., 2013).
A cajucultura no nordeste apresenta-se como fonte de renda para muitas famílias. Segundo
Câmara (2009) em um trabalho realizado no município de Serra do Mel/ RN 100% dos
entrevistados, pessoas que trabalham na agricultura familiar, informaram que a principal renda era
proveniente da cajucultura.
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Devido à alta participação do mercado norte-americano no comércio de amêndoas do caju,
com 46 % em 2006, o Brasil tornou-se regulador dos preços no mercado mundial EMBRAPA
(2006). Em 2013 a produção brasileira da castanha do caju foi de 261.748 toneladas com um
rendimento médio 369 quilogramas por hectare (IBGE, 2013), sendo que em setembro de 2014 o
Brasil exportou 1.449 toneladas de amêndoas. Dentre os principais importadores destas amêndoas
produzidas do Brasil destacam-se EUA (35,67%), Países Baixos (18,37%), Canadá (10,71%) e
outros (35,25%) (IBGE apud CONAB 2014).
A área total de cajueiros plantados no país em fevereiro de 2015 foi de 636.265 hectares
(IBGE, apud CONAB, 2015). Em 2016 a produção foi de 75548 em toneladas e 567547 de área
plantada em hectares (FAO 2018). A cajucultura comercial no Brasil está concentrada no Nordeste
do país, tendo sido implantada na década de 1970 com apoio da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (FREITAS, et al, 2014). Um dos Estados brasileiros que se destaca
no cultivo de caju é o Rio Grande do Norte, sendo que os dados mais recentes datam de 2012, onde
a área plantada de cajueiro no referido estado foi de 141.099 hectares (IBGE apud Sindifrutas,
2013).
Nesse contexto, um desafio para a produção do caju é a herbivoria, definida como o
consumo de partes vegetais por animais. Pode ser tratada como uma importante força seletiva para
as plantas, pois tem efeitos ecológicos fortes, alterando a estrutura das comunidades vegetais
(SERRA, et al., 2012). Segundo Coley & Barone (1996) existem vários tipos de herbivoria,
destacando-se a folivoria, sendo a mais evidente por apresentar-se na lâmina foliar, onde,
dependendo do grau de predação, pode induzir a morte da planta. BRAGA et al. (2007)
caracterizaram a herbivoria por mastigação, aquela que se dá pela remoção de áreas próximas as
margens e do limbo foliar.
A herbivoria pode trazer algumas implicações às espécies vegetais, dentre elas ressalta-se a
perda de tecidos, resultante da ação de herbívoros, implicando na diminuição do desempenho
fisiológico da planta (SARGERS; COLEY, 1995). Pode ser apontada ainda, como um limitante do
crescimento foliar, (BRAGA et al 2007), além de influenciar a dinâmica das populações vegetais,
modificando a frequência, abundância e a taxa de crescimento das espécies, bem como a produção
de sementes e grãos de pólen, comprometendo o tamanho das raízes e dos indivíduos. (LIMARIBEIRO, 2007).
Partindo desses pressupostos, o presente trabalho teve como objetivo verificar o índice de
herbivoria em indivíduos de Anacardium occidentale L., bem como as diferenças na predação entre
os três estratos da copa, inferior, médio e superior e diferenças dentro do mesmo estrato.
MATERIAL E MÉTODOS
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Caracterização da área de estudo
Os estudos e coletas de Anacardium occidentale L. foram feitos na área de restinga do
campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Figura 1) situado na cidade de Natal/RN.
Figura 1: Mapa do Campus Universitário

Fonte: Google maps, 2018

O campus apresenta 59 indivíduos adultos da espécie estudada, os quais foram identificados
e posteriormente numerados. Foram sorteados aleatoriamente 10 indivíduos para coleta, dos quais
foram dimensionados a altura, diâmetro maior e diâmetro menor da copa.
Posteriormente, a copa de cada indivíduo foi dividida, com duas linhas imaginárias
horizontais, em três partes simétricas: uma partindo da base da copa e outra da altura máxima,
resultando em três estratos de mesma altura (inferior, médio e superior). Cada estrato, por sua vez,
foi subdividido com linhas imaginárias longitudinais em quatro partes formando quatro subunidades
iguais. Em cada subunidade foram coletadas duas folhas somando um total de oito folhas por estrato
e 24 por indivíduo, totalizando 240 folhas analisadas, as quais foram acondicionadas em sacos
plásticos devidamente identificados.
Em seguida foi medido o grau de herbivoria de cada folha por meio de uma escala semi
quantitativa proposta por Dominguez e Dirzo (1989), na qual: 0 = ausência de danos, 1 = 1-6% da
área foliar danificada, 2 = 6-12%, 3 = 12-25%, 4 = 25-50%, e 5 = mais de 50% da área foliar

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 436

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
danificada. Partindo dos dados obtidos, calculou-se o Índice de Dano Foliar (IDF) para cada
indivíduo, dado pela fórmula:

Em que: ni é o número de folhas em cada categoria, Ci é a mediana correspondente a cada
categoria, (C0 = 0%, C1 = 3,5%, C2 = 9%, C3 = 18,5 %, C4 = 37,5%, C5 = 75%) e N é o número total
de folhas na planta. Os dados obtidos foram correlacionados por meio de regressão linear
(altura/IDF e copa/IDF). A porcentagem de área foliar danificada foi feita visualmente por uma
única pessoa, para minimizar possíveis erros na tomada de dados.
A variação da herbivoria entre os estratos foi testada estatisticamente por meio de do teste
ANOVA, com o auxílio do programa estatístico “R”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se que o grau de herbivoria aumenta de acordo com o tamanho da copa (r =
0,1461); através da equação: y = 17,22 + 0,18642 x, sendo que a cada m² ocorre um aumento de
0,18 no grau de herbivoria, obtido com uma regressão linear (Figura 2). Percebe-se uma tendência
de copas maiores serem mais predadas. Avaliando-se uma copa com 118 m² verificou-se dano foliar
de aproximadamente 25%, comparando-se com outra copa de 2,5 m², constatou-se dano foliar
reduzido a um total de 6%. Possivelmente a maior área superficial da copa do cajueiro oferece uma
maior área receptiva aos diversos herbívoros. Para copas menores, verificou-se variação no grau de
herbivoria, apresentando menor predação, fato que pode ser relacionado com a realização de podas
observadas nos indivíduos analisados.
Figura 2: Índice de dano foliar em relação a área da copa de Anacardium occidentale L. y = 17,22 + 0,18642
x; y: índice de dano foliar (%); x: área da copa (m²).
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Fonte: arquivo próprio, 2018

Folhas maduras tendem a possuir crescente grau de predação quando comparadas às folhas
mais jovens. As podas estimulam a produção de novas folhas que se distribuem perifericamente,
tendo maior concentração nos dois terços inferiores da copa (BARROS et al., 1993). Quando
podado, o cajueiro renova a produção de folhas jovens na periferia da copa dificultando a
herbivoria, uma vez que estas folhas apresentam taxa fotossintética e metabólica muito maior do
que as maduras, resultando em grande produção de compostos secundários de defesa, diminuindo
com a idade foliar (SERRA et al., 2012). O investimento da planta em compostos estruturais que
conferem maior resistência ao tecido foliar e, portanto, maior dureza à folha, representa uma das
formas mais comuns de defesa contra herbivoria em folhas jovens (DYER et al., 2001), tal
característica é facilmente verificada no cajueiro. Ácidos anacárdicos, os 1,3-diidroxi-5alquilbenzenos, conhecidos como lipídios resorcinólicos (cardol), ocorrem naturalmente em no
cajueiro e em pequenas proporções em outras espécies da família (CORREIA et al., 2006).
No que corresponde à relação entre dano foliar médio e os diferentes estratos da copa
(Figura 3), não houve diferença significante entre os três estratos horizontais avaliados, Bañuelo et
al (2004) observou que os níveis de dano foliar causado por herbívoros variam dentro do arbusto e
entre as folhas do mesmo. Tal resultado contrapõe ao esperado, onde os índices de herbivoria em
Anacardium occcidentale apresentariam um padrão crescente do ápice (estrato superior) à região
basal (estrato inferior), uma vez que quanto mais próxima à copa do solo, mais acessível a um
maior número de herbívoros.
Figura 3: Dano foliar médio em relação aos diferentes estratos da copa de Anacardium occidentale L. Eixo y:
dano foliar médio; eixo x: estratos: A (superficial), B (médio), C (superior).
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Fonte: arquivo próprio, 2018

CONCLUSÃO
A homogeneidade do grau de herbivorismo em toda a copa dos cajueiros analisados
evidencia uma equilibrada ação predatória dos folívoros. O fator preponderante no índice de
herbivoria em Anacardium occcidentale foi relacionado ao tamanho e poda das copas. Seria
relevante que produtores extrativistas de caju atentassem para o fato de que as podas frequentes
podem ser importantes aliadas à cultura, uma vez que reduzem o índice de herbivorismo e
consequentemente podem favorecer a produção do fruto e pseudofruto.
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RESUMO
A macroalga Sargassum forma extensos bancos ao longo de toda a costa brasileira. Esta alga é de
extrema importância para a fauna e flora dos ecossistemas onde ocorre. Além de possuir
importância econômica. Diante disto o presente estudo teve como objetivo averiguar mudanças na
estrutura da biota associada ao gênero Sargassum presente na praia do Cabo Branco, onde foram
feitas coletas de amostras em três pontos aleatórios. Os resultados obtidos foram representantes dos
filos Porifera, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, e Chordata e com maior frequência
em todos os pontos coletados os filos Mollusca e Arthropoda. Tendo como densidade por área
coletada de aproximadamente dois indivíduos por grama de biomassa. Verificou-se também que os
fatores abióticos, principalmente a temperatura, exercem influência sobre o aumento relativo da
biomassa e o impacto ambiental causada pela ação antrópica.
Palavras chaves: Sargassum sp.; macroalga; biomassa; praia de Cabo Branco
ABSTRACT
Seaweed Sargassum form extensive banks all along the brazilian coast. This alga is very important
to the fauna and flora of the ecosystems where it occurs. Besides economic importance. This study
aimed to investigate changes in the structure of macrofauna associated with the genus Sargassum at
Cabo Branco beach, where samples were collected at three random points. The data obtained
resulted in phylum Arthropoda, Annelida, Echinodermata, Porifera, Chordata and more frequently
at all points collected the phylum Mollusca and Arthropoda. With density by área collected from
approximately two individuals per gram of biomass. It was also verified that the abiotic factors,
mainly the temperature, may determines the relative increase of algal biomass and the
environmental impact caused by anthropogenic action.
Keywords: Sargassum sp; seaweed ; biomass; Cabo Branco beach
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INTRODUÇÃO
Ambientes recifais apresentam grande importância biológica por serem sistemas marinhos
dotados de grande diversidade (Vasconcelos et al., 2011). São reconhecidos também por sua alta
produtividade, beleza e valor econômico, além de contribuírem para a economia dos países onde se
encontram a atuarem na estabilização e proteção das linhas costeiras (Koop et al., 2001).
No Brasil. os ecossistemas de recifes de coral distribuem-se por 2000 km de extensão, sendo
as únicas formações recifais do Atlântico sul, concentrando-se, principalmente, na região Nordeste
(Maida & Ferreira, 1997). Dentro desses limites, encontra-se o Estado da Paraíba, que possuem
formações recifais em toda a costa, com proximidades da praia em torno de 800m a 2 km, sendo de
fácil acesso para visitantes e banhistas (Costa et al. 2007).
Nesse ambiente as macroalgas têm grande importância ecológica, principalmente pela alta
produção primária e pelo fato de atuarem como formadores de habitats, fornecendo espaço, abrigo,
proteção e alimento para diversos organismos (Nyberg, 2009), sendo capazes de suportar diferentes
associações de indivíduos (Chemello & Milazzo, 2002).
Duffy e Hay (1994) também evidenciaram que diferentes espécies de algas abrigam a fauna
bêntica de formas distintas, dependendo de fatores como sua estrutura morfológica ou a presença de
defesa química. Por esta característica, a associação de macrofauna a macroalgas é um fator
determinante de estruturação da paisagem subaquática e das relações ecológicas resultantes (Duffy
& Hay, 2000).
Com o propósito de caracterizar a macrofauna associada a algas no litoral da Paraíba, várias
pesquisas abordaram o tema, estudando associações em Sargassum polyceratium (Eloy, 2002),
Lithothamnium (Batista, 2004), Ulva lactuca, Padina gymnospora, Gracilaria caudata e Hypnea
musciformis (Barbosa, 2000).
A família de algas pardas Sargassaceae compreende os gêneros Acystis, Anthophycus,
Carpacanthus, Carpophyllum, Cladophyllum, Halochloa, Hizikia, Nizamuddinia, Pterocaulon,
Sargassopsis, Sargassum e Turbinaria (Montes,R.C, 2012), sendo o gênero Sargassum, tema desta
pesquisa, estabelecido em 1820 por C. Agardh. As algas pardas são utilizadas como fonte de
alimento por diversos macroherbívoros (Mafra Jr.,L.L & S.R. Cunha, 2002), no entanto, a presença
e a distribuição dos animais que vivem em associação com a macroalga dependem de sua estrutura
e morfologia, uma vez que estas podem fornecer boas condições de habitat, e proteção contra o
hidrodinamismo (Jacobi & Langevin, 1996) formando, assim, vários nichos ecológicos (Leite et al.,
2009).
A sua importância ecológica justifica a necessidade de estudos sobre sua taxonomia,
biologia e autoecologia (Paula, 1988). Já a importância econômica está ligada aos produtos
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alimentícios, a produção de defesas químicas, principalmente de compostos fenólicos e a relevância
em estudos farmacológicos (Montes,R.C, 2012).
Em todo país verificamos uma evolução constante nos estudos de impacto ambiental isso se
dá graças a pesquisas em relação às mudanças climáticas, ilustrando novas tecnologias e
metodologias aplicadas ao controle da saúde ambiental, carecendo, entretanto de uma metodologia
totalmente eficaz (Motta; 2006 p. 27).
De maneira geral as razões de estudos ecológicos sobre o estresse e adaptação de espécies se
dão em decorrência das alterações humanas, pelas intensas explorações dos recursos naturais e da
degradação do meio ambiente. (Ricklefs, 2009, p.473).
O impacto ambiental e as ações antrópicas desde a Revolução Industrial vem modificando e
destruindo cadeias ecológicas, trazendo inúmeros prejuízos a natureza, carecendo de informações e
ferramentas de biomonitoramento para análises ambientais sendo de difícil obtenção e avaliação dos
efeitos da degradação do ambiente mostrando um grande desafio para a ciência atual (Silva; Vital;
Marco, 2007).
Com o objetivo de averiguar mudanças na estrutura da biota associada ao gênero Sargassum
presente na praia do Cabo Branco, e os impactos ambientais neste ecossistema, este estudo
comparou dados obtidos em coleta realizada em 2018, com dados de pesquisas anteriores realizadas
em 2001.
ÁREA DE ESTUDO
Localizado em João Pessoa, Paraíba, os ecossistemas recifais da praia do Cabo Branco
(7°9’6’’S, 34°47’35’’W) (Figura 1) estão adjacentes a uma falésia ativa, estendendo-se por uma
área de abrasão que, segundo SASSI (1987), tem formação arenítico-ferruginosa. O constante
processo erosivo da falésia fornece um considerável aporte de sedimento que, segundo Costa et al.
(2007), cria condições de estresse para a comunidade recifal que habita a região.

Figura 1. Ecossistema recifal da praia do Cabo Branco.
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Foto: Christinne Eloy, 2018.

MATERIAL E MÉTODOS
As coletas ocorreram no dia 07 de março de 2018, durante a maré baixa, em três pontos na
região infralitorânea da praia de Cabo Branco. Em cada ponto foi coletada uma amostra de
Sargassum sp. (Figura 2), sendo o material acondicionado em sacos plásticos contendo água do mar
para posterior triagem em laboratório (Figura 3).
Dados de temperatura e salinidade locais foram aferidos por meio de termômetro de
mercúrio e refratômetro, respectivamente.
Figura 2. Sargassum sp.

Foto: Christinne Eloy,2018.
Figura 3. Coleta das amostras.
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Foto: Priscila Santos, 2018.

Durante a triagem, todo o material coletado foi ambientado em bandejas com água do mar;
posteriormente todos os organismos foram triados com ajuda de pinças e pipeta
de pasteur (Figura 4).
Figura 4. Triagem das amostras em laboratório.

Foto: Daniel Angel, 2018.

A identificação dos espécimes foi feita sob microscopia estereoscópica, com base em
chaves sistemáticas clássicas (Chevreux & Fage, 1925; Barnard, 1969 a, 1969 b, 1969 c, 1972,
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1974; Griffiths, 1976; Barnard & Karaman, 1983; Myers, 1985; Barnard & Karaman, 1991) e nas
chaves sistemáticas, diagnoses e comparações com formas semelhantes descritas na literatura
(Wakabara, 1969, 1972; Lincoln, 1979. Tararam & Wakabara, 1981; Bellan-Santini et al., 1982;
Soares, 1986; Valério-Berardo & Miyagi, 2000; Serejo & Licínio, 2002).
Após a triagem dos organismos foi determinada a biomassa das algas. Para tanto, as algas
foram enxugadas e posteriormente colocadas na estufa a 50º C durante 24h, até atingir um peso
constante, e essa determinação do peso seco foi feita com a ajuda da balança de precisão (Metter).
Para o cálculo da densidade de indivíduos por amostra, dividimos o número total de
indivíduos encontrados em cada amostra pela biomassa da mesma. Os valores foram expressos em
número de indivíduos por grama (ind.g-1).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Salinidade e Temperatura
A salinidade apresentou pequena variação entre os três pontos amostrais, medindo 35 nos
pontos 1 e 2 e 36 no ponto 3. Em pesquisas anteriores, Eloy (2002) obteve uma variação de
salinidade entre 34,5 e 38, indicando que há bastante variação desse parâmetro ao londo dos
diferentes períodos climáticos característicos da região. Os valores verificados nesta pesquisa não
diferem, portanto, de valores encontrados em pesquisas anteriores.
A temperatura se manteve constante em todos os pontos, medindo 34°C. Valores de
temperatura da água do mar para essa região variam entre 27ºC e 31ºC (Eloy, 2002; ), com as mais
elevadas ocorrendo nos meses de estiagem (setembro a fevereiro). A temperatura encontrada no dia
de coleta, mesmo estando dentro dos limites para o local, estava bastante elevada para a época, já
que no mês de março tem início o período chuvoso para a região. A temperatura da água do mar é
um fator limitante para a sobrevivência de diversas espécies marinhas, afetando o ecossistema
recifal e levando à morte de várias espécies, principalmente de corais (Stone et al., 1999).

Biomassa e Densidade
A biomassa das macroalgas coletadas nos pontos amostrais P1, P2 e P3 foi de 15,69 g; 18,34
g e 8,4 g, respectivamente.
Na amostra P1 foram triados um total de 40 espécimes, em P2, 37 e em P3, 17. Esses
valores resultaram em densidade de 2,55 ind.g-1 para P1; 2,01 ind.g-1 para P2; e 2,02 ind.g-1 para P3.
As densidades não apresentaram grande variação, sugerindo certa uniformidade entre os três pontos
de coleta.
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Embora as densidades tenham sido semelhantes entre si, quando comparados com dados de
densidade de trabalhos feitos anteriormente para a mesma área, percebe-se uma diminuição no
número total de indivíduos por grama de alga (Barbosa, 2000; Eloy, 2002). Esse resultado pode
sugerir um alerta para o fato de que as populações de algumas espécies podem estar declinando. No
entanto, os dados não são suficientes para comparações mais precisas.
Foram encontrados representantes dos filos Porifera, Mollusca, Annelida, Arthropoda e
Echinodermata, além de dois espécimes de Chrodata (peixes) encontrados nas amostras P2 e P3.
Houve maior abundância de espécimes do filo Arthropoda, principalmente da Classe Malacostraca,
com maior abundância da Família Gamaridae nas amostras P2 (18 indivíduos) e P3 (13 indivíduos).
Os espécimes mais abundantes no P1 foram indivíduos do filo Mollusca, com uma
abundância relativa de 52,5%, seguido de Annelida (35%) e Arthropoda (10%) (Figura 5).
Já no P2, a maior abundância relativa ficou com o filo Arthropoda (62,2%), representado,
principalmente, pela família Gammaridae (anfípodas). Os outros filos mais abundantes no P2 foram
Annelida (13,5%), Mollusca (10,8%) e Echinodermata (8,1%).
No terceiro ponto amostral (P3), os filos mais abundantes foram Arthropoda (76,5%),
representado exclusivamente pela ordem Amphipoda; e Mollusca (17,6%), representado, em sua
maioria, por espécimes da classe Gastropoda.

Figura 5. Densidade relativa dos filos nas três amostras.
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Fonte: Rodrigo Santos, 2018.

A figura 6 mostra as ordens encontradas nos três pontos amostrais coletados, com maior
densidade de Amphipoda (Arthropoda) com 33 indivíduos, seguido de polichaetas (Annelida) com
19 indivíduos e, por último, decapoda (Arthropoda) com 7 indivíduos.
A figura 6 mostra os filos mais recorrentes no estudo; o filo Mollusca teve maior frequência
nos três pontos, seguido de Arthropoda, e depois Annelida.
Figura 6. Total de espécimes encontrados em cada filo.

Fonte: Rodrigo Santos, 2018.

Para verificar se quantidade da biomassa, influencia a riqueza taxonômica e densidade dos
organismos associados foi produzida uma tabela (tabela 1).

Tabela 1. Correlação entre biomassa, riqueza e densidade.
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Ponto

Peso da Biomassa

Riqueza / táxon

Densidade

1

15,69g

5 classes

2,54 ind.g-1

2

18,34g

7 classes

2 ind.g-1

3

8,4g

3 classes

2,2ind.g-1

Fonte: Gabriela Raulino, 2018.

Moluscos e artrópodes prevalecem nos fitais. Segundo (Masunari, 1982, 1983b, 1987;
Edgar, 1983b), a predominância de artrópodes e moluscos gastrópodes nos fitais tem sido
considerada como de ocorrência comum pelos autores.
Já entre os artrópodes, os mais significativos foram os anfípodas gamarídeos, seguido de
camarões . A partir disso, o estudo sobre a ecologia populacional de amphipoda realizado em vários
morfotipos de algas, Dubiaski-Silva & Masunari (1995) , que de modo geral, as algas ramificadas
abrigam um maior número desses indivíduos. Corroborando com Dubiaski-Silva & Silva (1995),
consideram que a forma da alga atua como fator determinante na distribuição da densidade de
amphipodas.
Além disso, no verão ocorre um aumento do teor de nutrientes favoráveis ao
desenvolvimento das algas, tais como fosfatos e nitratos (Sassi, 1991; Thurman, 1997).
Contrariamente ao esperado, não foi constatado um aumento da biomassa no período do
verão durante condições de maiores salinidades e temperaturas. De acordo com Cruz- Ayala et. al
(1998), a temperatura é um fator determinante na variação de biomassa das algas e que para
algumas espécies pode desencadear a reprodução.
Muitos autores descrevem espécies que se alimentam das comunidades fitais, e há poucas
informações sobre a atuação de predadores na estruturação dessas comunidades (Masunari, 1987).
Os bancos de algas correspondem áreas importantes para o crescimento de alevinos e de peixes
jovens (Mukai, 1971) e também para a manutenção de adultos (Dias, 2000).
Um estudo realizado sobre ictiofauna, na Praia de Cabo Branco, revela 44 espécies de
peixes, a sua maioria jovem, sendo considerado uma área de berçário para essas espécies (Rosa et
al., 1997).
A partir disso, muitas pesquisas vêm demonstrando que tais ecossistemas se encontram em
declínio em diversas regiões do planeta, sobretudo relacionado à exploração pesqueira, poluição
marinha, mudanças climáticas e acidificação dos oceanos (Pandolfi et al. 2003.). Com isso, a
descarga de esgotos em reservatórios, rios e/ou mar, são as causas poluidoras mais comuns de
ambientes aquáticos registradas no mundo inteiro (Constantinido, 1994). Tal contaminação origina
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dois relevantes problemas em saúde pública: riscos associados a banhos em locais contaminados e o
consumo de organismos aquáticos, como por exemplo, as ostras e os mexilhões. Logo, vem
surgindo a necessidade de políticas públicas que visem à proteção e conservação dos ambientes
marinhos (Claudet et al. 2008).
Com a erosão da falésia ocorre o aumento do aporte de sedimento no local, provocando
soterramento direto de vários organismos e, principalmente, reduzindo a penetração de luz, o que
compromete a fotossíntese, podendo levar à morte de produtores e de outros taxa como corais
(Freitas, et al., 2012). Além disso, um estresse pode durar tempo suficiente para levar à morte de
uma população de organismos, afetando a taxa de crescimento e reprodução e impedindo o
recrutamento de novas espécies, ela é então é capaz de alterar a estrutura de uma comunidade
(Guimarães Neto et al.2016).
Assim surge o conceito de bioindicadores que está associado a espécies que refletem a
situação do meio em que vivem. Devido ao seu hábito sedentário e alimentar, são mais propícios a
absorver contaminantes e por isso estão diretamente ligados ao monitoramento ambiental
(Guimarães Neto et al. 2016). Com o avanço das pesquisas, o uso de moluscos em testes
toxicológicos têm sido bastante recorrentes. Dessa forma, são empregados para avaliação da
toxicidade aguda e crônica dos mais diversos poluentes( Muller,M, 2004)
A princípio do ponto de vista teórico, podemos considerar os resultados iniciais também ao
fenômeno de ressaca em que o local de estudo foi exposto durante o período da coleta, onde se
observou um maior estado de agitação do mar e consequentemente o aumento do influxo de
sedimento, o que ocasiona um estresse aos organismos menos tolerantes. (Figura 7).
Em meio a este estresse em que o ambiente é exposto, alguns estudos argumentam que tanto
a diversidade como a abundância da macroinfauna na zona entremarés aumente a medida em que o
sedimento se torne mais fino e o perfil da praia mais plano. (Matthews-Cascon, H 2006).

Figura 7. Vista aérea da área de estudo no período de coleta.
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Fonte: https://www.clickpb.com.br.
CONCLUSÃO
No fital do gênero Sargassum sp (Figura 2), alga estudada, foram encontrados cinco filos,
ocorreram diferenças entres os três pontos estudados, comparativamente, os filos Mollusca e
Arthropoda foram numericamente mais expressivos.
Verificou-se também que os fatores abióticos, principalmente, a temperatura determina o
aumento relativo da biomassa.
Com isso, nosso trabalho corroborou com as literaturas comparadas. Assim, se faz
necessário políticas públicas, um plano de manejo e uma conscientização sobre a importância
desses ecossistemas.
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RESUMO
Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook e Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl são
espécies de elevado potencial socioeconômico e ambiental, sendo necessário, portanto, informações
sobre a produção de mudas destas espécies. Objetivou-se com esse trabalho analisar o crescimento e
a mortalidade de plântulas de T. aurea e T. impetiginosa. As sementes foram coletadas em
dezembro de 2017 de uma matriz adulta no município de Sumé. O trabalho foi realizado no
Laboratório de Ecologia e Botânica - LAEB/UFCG/CDSA sob condições de 50% de sombreamento
em bandejas de polietileno, contendo como substrato areia previamente peneirada e lavada. A
semeadura foi realizada em 31 de dezembro de 2017. Para o acompanhamento do quantitativo de
indivíduos que emergiram e mortalidade foram realizadas contagens diariamente e aos 30 dias de
avaliação foi realizado o crescimento em altura com auxílio de régua graduada. A emergência das
plântulas de T. aurea iniciou no oitavo dia após a semeadura e cessou no vigésimo sétimo dia,
totalizando 88% de emergência. Relacionado a emergência de T. impetiginosa, observou-se início
no quinto dia após a semeadura, e término no décimo quinto dia. T. impetiginosa apresentou maior
número de indivíduos mortos (4) em relação a T. aurea que apresentou apenas um indivíduo
durante o período de avaliação. T. impetiginosa apresentou-se distribuída em um menor quantitativo
de classes de altura em relação a T. aurea, assumindo assim, um padrão mais homogêneo nesse
parâmetro de avaliação. Portanto, o conhecimento da emergência e desenvolvimento dessas
espécies tornam-se fundamentais para o desenvolvimento sustentável regional.
Palavras-chave: Espécies Nativas; Produção Vegetal; Desenvolvimento Sustentável.
ABSTRACT
Tabebuia aurea (Manso) Benth. and Hook and Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex DC.) Standl are
species of high socioeconomic and environmental potential, therefore, information is needed on the
production of seedlings of these species. The objective of this work was to analyze the growth and
mortality of T. aurea and T. impetiginosa seedlings. The seeds were collected in December 2017
from an adult matrix in the municipality of Sumé. The work was carried out in the Laboratory of
Ecology and Botany - LAEB/UFCG/CDSA under conditions of 50% shading in polyethylene trays,
containing as substrate sand previously sieved and washed. Seeding was carried out on December

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 457

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
31, 2017. To follow the quantitative of individuals that emerged and mortality were counted daily
and at 30 days of evaluation was carried out the growth in height with the aid of graduated rule. The
emergence of T. aurea seedlings began on the eighth day after sowing and ceased on the twentyseventh day, totaling 88% of emergence. Regarding the emergence of T. impetiginosa, it was
observed beginning on the fifth day after sowing, and ending on the fifteenth day. T. impetiginosa
presented a higher number of dead individuals (4) than T. aurea that presented only one individual
during the evaluation period. T. impetiginosa was distributed in a smaller quantitative height class
in relation to T. aurea, thus assuming a more homogeneous pattern in this parameter of evaluation.
Therefore knowledge of the emergence and development of these species become essential for
regional sustainable development.
Keywords: Native Species; Vegetables production; Sustainable development.

INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios para a ciência brasileira atualmente é o estudo da dinâmica e
conservação da vasta diversidade biológica do Bioma Caatinga, desafio esse, justificado por Silva e
Tabarelli (2004), por se tratar da única grande região natural brasileira, cujos limites são
inteiramente restritos ao território nacional, embora seja a menos estudada, detendo apenas 2% do
seu território protegido por meio de unidades de conservação. Os autores acrescentam ainda que o
processo de alteração e deterioração ambiental, decorrente do uso contínuo e excessivo dos seus
recursos naturais são importantes fatores que tem contribuído para esse desafio.
Visando a preservação das áreas remanescentes, a sociedade tem se mobilizado com
intuito de fazer o replantio com espécies nativas em locais degradados. No Brasil, a
recomposição dessas áreas tem sido efetuada geralmente através de novos plantios, sendo
necessário o conhecimento dos aspectos nutricionais das espécies vegetais utilizadas
(FERNANDES et al., 2000). De acordo com Santos et al. (2000) as sementes apresentam
potencialidades genéticas que influenciam diretamente na qualidade de mudas, podendo pos suir
maior capacidade de resistência a condições adversas, normalmente no campo, produzindo
árvores com maior potencial de desenvolvimento e vigor.
As pesquisas voltadas para o processo de produção de mudas tem se mostrado insuficientes,
levando em consideração o suprimento da demanda por meio da produção (FREITAS, 2012),
principalmente quando se refere às informações sobre o potencial germinativo e o desenvolvimento
de espécies florestais nativas (AFONSO et al., 2012).
A família botânica Bignoniaceae é composta por sete tribos, cerca de 100 gêneros e 860
espécies (FISCHER et al., 2004), sendo o Brasil, o principal centro de diversidade da família,
reunido 33 gêneros e 406 espécies, incluindo muitos táxons endêmicos (02 gêneros e 193
espécies) (LOHMANN, 2018). As espécies desta família apresentam-se como importantes
componentes das florestas neotropicais (OLMSTEAD et al., 2009) e são encontradas
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principalmente em hábitats com muita umidade no interior das florestas, podendo ocorrer também
em florestas secas e de planícies, regiões com características montanhosas e afloramentos
rochosos, e em ambientes com condições de semiaridez (LOHMANN, 2004). O gênero Tabebuia
é o maior gênero desta família, sendo formado por cerca de 100 espécies, amplamente
reconhecidas pelo seu valor ornamental e madeireiro, sendo um importante grupo de plantas
neotropicais distribuídas desde o Sudoeste dos Estados Unidos até o Norte da Argentina e Chile
(GROSE; OLMSTEAD, 2007).
O Ipê Amarelo Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook, popularmente conhecido como
craibeira, caraíba, craiba, é uma árvore de porte arbóreo, que tem ocorrência nas regiões amazônica,
Nordeste, Centro-oeste e Sudeste (SOARES; OLIVEIRA, 2009). A sua madeira, possui elevado
valor econômico, com utilização voltada para confecção de diversos tipos de ferramentas, móveis,
caixotaria, artigos esportivos, construção civil e obras externas. Além disso é muito utilizada na
arborização e paisagismo de jardins, ruas e parques. É também muito utilizada também para fins de
reflorestamento e recuperação de áreas degradadas (LORENZI, 2008).
O Ipê Roxo Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl é uma espécie arbórea de tronco
reto e cilíndrico; casca relativamente lisa, acinzentada e levemente fissurada longitudinalmente com
ocorrência na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, em diferentes tipos de solos, principalmente os
mais férteis. (MATOS; QUEIROZ, 2009). É uma árvore extremamente ornamental (LIMA, 2011) e
segundo Lorenzi (2008) apresenta grande valor medicinal, sendo também muito utilizada na
recuperação de ambientes vegetais degradados.
Levando em consideração a relevante importância do gênero Tabebuia, objetivou-se com
este trabalho analisar o crescimento e a mortalidade de plântulas de T. aurea e T. impetiginosa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi realizado no município de Sumé, Cariri Ocidental paraibano. Seu clima é
caracterizado pela escassez de chuvas e temperaturas elevadas, acarretando acentuada evaporação.
O período seco é de junho a janeiro, sua temperatura média é de 24°C, tendo como índice de
insolação médio anual de 2.800 horas. A umidade relativa do ar é de cerca de 50% e as taxas médias
de evaporação são em torno de 2.000 mm/ano (NASCIMENTO; ALVES, 2008).
As sementes de T. aurea e T. impetiginosa foram coletadas em dezembro de 2017 de uma
matriz adulta no município de Sumé (07º40'18" S e 36º52'48" W e 532 m de altitude). As sementes
foram levadas para o Laboratório de Ecologia e Botânica - LAEB/UFCG/CDSA, onde foram triados
manualmente (Figura 1).
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Figura 1 – Imagem da triagem das sementes de T. aurea e T. impetiginosa no Laboratório de
Ecologia e Botânica -LAEB/UFCG/CDSA

Fonte: Acervo da Pesquisa, 2018.

O experimento foi conduzido no viveiro do Laboratório de Ecologia e Botânica do Centro
de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (7°39’34.84’’ S e 36°53’35.96’’ W; 538 m de
altitude) (Figura 2) sob 50% de sombreamento.
Figura 2 - Imagem da localização do Viveiro do Laboratório de Ecologia e Botânica, pertencente ao Centro
de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, no Município de Sumé, Cariri Ocidental paraibano
(7°39’36.56’’ S e 36°53’33.21’’ W; 540 m de altitude)

Fonte: Lima et al. (2018)

A semeadura foi realizada em 31 de dezembro de 2017 em bandejas de polietileno com 46
cm de comprimento, 31 cm de largura e 7 cm de profundidade, as mesmas foram perfuradas na base
para liberação do excesso de água durante a rega. O substrato utilizado foi areia, a qual foi
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previamente peneirada e lavada. Em cada bandeja foram dispostas 100 sementes de cada espécie a
1,5 cm de profundidade. Diariamente foi contabilizado o número de indivíduos que emergiam e 30
dias após a semeadura foi realizado a determinação da altura da parte aérea de cada indivíduo com
auxílio de uma régua graduada em centímetro, medindo a distância entre o colo e o ápice da muda.
Foi contabilizado também o quantitativo de indivíduos mortos de cada espécie.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A emergência das plântulas de T. aurea iniciou no oitavo dias após a semeadura e cessou no
vigésimo sétimo dia, totalizando 88% de emergência. O maior número de indivíduos surgiu no nono
dia após a semeadura (Figura 1 A). Relacionado a emergência de T. impetiginosa, observou-se
início no quinto dia após a semeadura, e término no décimo quinto dia. O maior número de
indivíduos germinados ocorreu no oitavo dia após a semeadura (Figura 1 B). T. impetiginosa
apresentou maior número de indivíduos mortos (4) em relação a T. aurea que apresentou apenas um
indivíduo durante o período de avaliação.
Figura 3 – Emergência de Tabebuia aurea (3A) e Tabebuia. Impetiginosa (3B) ao longo de 30 dias de
avaliação no Viveiro do Laboratório de Ecologia e Botânica, pertencente ao Centro de Desenvolvimento
Sustentável do Semiárido, no Município de Sumé, Cariri Ocidental paraibano
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Cabral et al. (2003) em condições de temperatura variando de 20°C a 40°C verificou que as
sementes de T. aurea alcançaram valores médios de germinação acima de 80%. Borges et al.,
(2014) em experimento com Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo, observou que a emergência das
plântulas iniciou no sétimo e oitavo dia após a semeadura em condições não controladas e
controladas respectivamente. O tempo de emergência após a semeadura para T. impetiginosa foi
inferior ao indicado por Lorenzi (2002) para T. heptaphylla, a qual inicia entre 10 e 12 dias.
Relacionado a causa da mortalidade nas sementes e plântulas florestais, Link e Costa (1982)
afirmam que a contaminação em sementes de inúmeras espécies florestais com fungos de origem
patogênica, podem causar a morte das sementes, antes de emergirem (tombamento de préemergência), ou destruindo as plântulas recém-emergidas (tombamento de pós-emergência).
Os níveis de altura de T. aurea variaram de 1,0 a 8,0 cm. A classe que apresentou maior
desenvolvimento da parte aérea correu no intervalo de 4,1 a 5,0 cm com 29 indivíduos. Seguido
pelas classes de intervalos variando entre 5,1 a 6,0 cm e 6,1 a 7,0 cm com 21 e 13 indivíduos
respectivamente. As demais classes apresentaram número de indivíduos inferior a 11, sendo a classe
que varia de 1,0 a 2,0 cm a que possui menor número de indivíduos (Figura 4).
Figura 4 – Classes de altura de T. aurea aos 30 dias de avaliação no Viveiro do Laboratório de
Ecologia e Botânica, pertencente ao Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, no
Município de Sumé, Cariri Ocidental paraibano.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.

Silva (2014) em experimento com a T. aurea, utilizando como substrato terra de subsolo,
areia e esterco caprino nas proporções 1:1:1 obteve maiores valores de altura da parte aérea das
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plantas aos 50 dias após a emergência, com uma média de 8,91 cm. Oliveira e Perez et al. (2012)
observaram que esta espécie apresenta adaptação a diferentes taxas de luminosidade. Os autores
observaram que aos 30 dias de avaliação em sombreamento de 45% esta espécie apresentou valores
médio de 13 cm de altura.
Para T. impetiginosa os dados da figura 5 apontam para uma variação de 1,0 a 5,0 cm de
altura. A classe que alcançou maior desenvolvimento em termos de parte aérea se deu no intervalo
de 3,1 a 4,0 cm com 83 indivíduos. Seguido pelas classes de intervalos variando entre 2,1 a 3,0 cm
com 31 indivíduos. As classes com intervalo de 1,0 a 2,0 cm e 4,1 a 5,0 cm obtiveram 3 e 2
indivíduos respectivamente.
Figura 5 – Classes de altura de T. impetiginosa aos 30 dias de avaliação no Viveiro do Laboratório de
Ecologia e Botânica, pertencente ao Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, no
Município de Sumé, Cariri Ocidental paraibano.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

T. impetiginosa apresentou-se distribuída em um menor quantitativo de classes de altura e
maior quantitativo de número de indivíduos nas principais classes em relação a T. aurea,
assumindo, portanto, um padrão de desenvolvimento mais homogêneo nesse parâmetro de
avaliação. De acordo com Gomes et al., (2002) a altura da parte aérea se mostra como um
parâmetro muito utilizado, e considerado um dos mais antigos e importantes no que diz respeito a
estimar o padrão de qualidade das mudas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante do exposto conclui-se que T. aurea apresentou maior número de indivíduos em
relação a T. impetiginosa ao longo do período de avaliação, entretanto esta última apresentou maior
número de indivíduos mortos. Relacionado aos padrões de crescimento em altura, T. impetiginosa
apresentou-se distribuída em um menor quantitativo de classes de altura, assim como com um maior
quantitativo nas principais classes em relação a T. aurea, evidenciando um padrão de
desenvolvimento mais homogêneo.
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RESUMO
No presente estudo, avaliamos respostas da germinação e vigor de duas espécies de cactáceas
(Cereus jamacaru DC. e Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & Rowley) relacionando as
variáveis bióticas dependentes com a concentração salina. As sementes foram coletadas em uma
área de conservação na Caatinga, do Nordeste Brasileiro. Cereus jamacaru mostrou os maiores
valores de germinação e vigor não relacionando com as diferentes concentrações salinas, enquanto
Pilosocereus gounellei desenvolveu melhor na maior salinidade. As duas espécies tiveram
comportamento fisiológicos diferentes, porém mostrando um certo grau de halotolerância. As
espécies estudadas são representantes endêmicas da Caatinga Brasileira. O presente estudo vem
contribuir com novas informações das duas espécies estudadas, mostrando que C. jamacaru se
adaptou a qualquer estresse fisiólogico provocado pela salinidade, enquanto P. gounellei mostrou
ser mais exigente, requerendo ambientes com maior teor de salinidade.
Palavras-chave: Germinação; vigor; salinidade; C. jamacaru; P. gounellei
ABSTRACT
In the present study, we assessed the seed germination and vigor responses of two species of cactus
(Cereus jamacaru DC and Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & Rowley). We relate the
dependent biotic variables with saline concentrations. The seeds were collected from an area within
Caatinga, in the Brazilian north-eastern. Cereus jamacaru showed the highest values of germination
and vigor not relating to different saline concentrations, while Pilosocereus gounellei developed
better at higher salinity. The two species showed differents physiological behavior being
halotolerant. The species are endemic of the Brazilian Caatinga. We found relevats information to
the two species studied, showing that C. jamacaru adapted to any physiological stress caused by
salinity, while P. gounellei was more demanding, requiring environments with higher salinity
content.
Keywords: Germination; vigor; salinity; C. jamacaru; P. gounellei

INTRODUÇÃO
A habilidade das sementes germinarem sobre diferentes fatores abióticos é de crucial
importância para sobrevivência e perpetuação das espécies de plantas (CECCON et al., 2006).
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Fatores como a disponibilidade de água, qualidade de luz, temperatura e salinidade são importantes
fatores que determinam a germinação e dispersão das sementes, sendo eles cruciais no
estabelecimento de espécies vegetais que habitam regiões áridas e semiáridas no mundo, mantendo
a diversidade genética e as populações naturais (KIGEL, 1995).
Em regiões semiáridas, vários estudos tem examinado o efeito dos fatores abióticos na
germinação de sementes de espécies perenes (KIGEL, 1995; MEIADO et al., 2010; VIEGABARBOSA et al., 2010). Dentre as espécies perenes de plantas se encontram as da família
Cactaceae (ANDERSON, 2001). Anderson (2001) menciona que a influência dos fatores abióticos é
crucial para o recrutamento de espécies cactáceas e influencia na germinação e vigor das plantas.
No Brasil a família Cactaceae possui a terceira maior diversidade de plantas (TAYLOR &
ZAPPI, 2004). As cactáceas constituem um dos recursos vegetais mais importantes da Caatinga,
contudo elas vêm sofrendo uma crescente redução na natureza principalmente pela ação antrópica,
seja pela agropecuária, uso medicinal, etc. (LIMA, 2012). Sendo assim, o presente estudo tem como
objetivo avaliar as respostas da germinação e vigor de duas espécies de cactáceas endêmicas no
Brasil (Cereus jamacaru DC. e Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & Rowley) frente à
concentração salina. A alta concentração de sais é um fator de estresse para as plantas, pois retém a
água osmoticamente disponibilizando-a cada vez menos para as plantas e inibindo a germinação.
Desta maneira, verificamos a influência da salinidade sobre a germinação das espécies estudadas de
modo a contribuir no conhecimento da ecofisiologia destas espécies largamente distribuídas no
ecossistema da Caatinga brasileira.
MATERIAL E MÉTODOS
Espécies estudadas e coleta de material
As espécies estudadas no presente trabalho pertencem a família Cactaceae e são endêmicas
do Brasil com maior distribuição na região Nordeste (ANDERSON, 2001; LIMA, 2012).
Popularmente conhecidas como ‘mandacaru’ (Cereus jamacaru DC.) e ‘xique-xique’ (Pilosocereus
gounellei (F.A.C. Weber) Byles & Rowley), estas espécies são facilmente encontradas em todas as
mesorregiões do estado da Paraíba (e.g. Zona da Mata, Agreste, Cariri e Sertão) (LIMA, 2012).
Além de sua importância ecológica como, por exemplo, relações mutualísticas com alguns animais,
oferecendo recompensas florais (e.g. RAW, 1996; VALIENTE-BANUET et al., 1997), as espécies
possuem grande importância econômica no uso de forragem, valor ornamental e medicinal
(ANDRADE et al., 2006).
Por pertencerem a família Cactaceae os órgãos vegetativos (caule e folha) sofreram
adaptações em cladódios e espinhos, respectivamente. Cereus jamacaru é uma planta arbórea
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medindo de 3 a 10 metros de altura. O cladódio é multiarticulado com troncos maiores que 60 cm
de diâmetro. As flores são solitárias, brancas, de hábito noturno. Os frutos são elípticos, medindo de
5-12 cm de comprimento e 7-12 cm de diâmetro, vermelhos, de polpa branca (MEIADO et al.,
2010). Pilosocereus gounellei é uma planta de hábito arbustivo, medindo de 1-1,3 metros de altura,
Cladódio multiarticulado menores que 60 cm de diâmetro. As flores são solitárias, brancas,
noturnas. Os frutos são do tipo baga, subglobosos, 3-6 cm de comprimento e 4-6 cm de diâmetro,
purpúreos, polpa purpúrea (LIMA, 2012). As sementes das duas espécies são pequenas, menores
que 2 mm de comprimento, o que facilitam sua dispersão por insetos, pássaros e morcegos
(MEIADO, 2007; LEAL et al., 2007).
As duas espécies de cactáceas foram escolhidas por serem amplamente distribuídas no
Nordeste brasileiro e ocorrerem em muitos ecossistemas, o que garante a germinação de suas
sementes quando expostas a diferentes fatores abióticos. Alguns estudos in vitro tem demonstrado
que a germinação e o vigor de sementes de ‘mandacaru’ e ‘xique-xique’ são sensíveis a temperatura
de 25 ºC e as variações de concentrações de salinidade interferindo no processo fisiológico no
desenvolvimento das plantas (MEIADO et al., 2010).
Para avaliarmos as respostas do vigor e germinação de sementes de C. jamacaru e P.
gounellei experimentos foram realizados no Laboratório de Cultura e Tecidos Vegetais, da Unidade
de Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos, Centro de Desenvolvimento Sustentável do
Semiárido (CDSA), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em Sumé-PB, região do
Cariri do estado da Paraíba. Nos meses de Abril e Maio de 2018, foram coletados quatro frutos de
plantas localizadas em uma área de conservação da caatinga da respectiva instituição de ensino. Os
frutos foram encaminhados a laboratório e as sementes extraídas e submetidas a processo asséptico
(SILVA & FERREIRA, 2016).
Testes de Germinação
O efeito do estresse salino na germinação e vigor de C. jamacaru e P. gounellei foi testado a
uma temperatura de 25 ºC em fotoperíodo de 12h em12h. Primeiramente, as sementes foram
extraídas dos frutos, passadas por processo asséptico e imediatamente utilizadas no experimento
(conforme SILVA & FERREIRA, 2016). A semeadura foi realizada sobre duas folhas de papel tipo
Germitest, umidecidas com água destilada (controle) + solução de cloreto de sódio p/v, de modo a
fornecer concentrações molares de 0, 8, 16, 25 e 33 mMol/L. As sementes foram submetidas a um
delineamento experimental inteiramente casualizado (2 x 4), utilizando as espécies (C. jamacaru x
P. gounellei) e as 5 concentrações de NaCl p/v como fatores. Foram utilizadas um total de 250
sementes, sendo 125 para cada espécie, previamente selecionadas quanto a homogeneidade
morfológica (forma, tamanho, cor, etc), desprezando sementes com deformidades cujas
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características genéticas viessem interferir no processo germinativo. As sementes foram distribuídas
em 50 frascos de vidro (25/spp.) contendo o papel Germitest + 5 mL de água destilada com e sem
(controle) a solução salina, com 5 sementes por frasco. Os fracos foram dispostos aleatoriamente
em gabinete termostático com fotoperíodo e temperatura constantes. Nenhuma solução a mais foi
adicionada nos frascos de vidro durante a avaliação do experimento. A protusão da radícula (≥ 1
mm) foi utilizada como um critério para contagem das sementes germinadas, a partir daí as mesmas
foram avaliadas durante um período de 50 dias corridos (OLIVEIRA & GOMES-FILHO, 2009;
MEIADO et al., 2010).
Análises Estatísticas
Durante o período de avaliação levou-se em consideração a germinação das sementes e
vigor das plântulas. Para a germinação utilizamos os seguintes parâmetros: a germinabilidade (G%),
o tempo médio de germinação (TMG = ∑ni.ti/∑ni, onde: ni = número de sementes germinadas no
intervalo entre cada contagem; e ti = tempo decorrido entre o início da germinação e a i-ésima
contagem) e o índice de sincronia de germinação (E = - ∑fi.log2fi, onde: fi é a frequência de
germinação [e.g. proporção de sementes germinadas em um dado intervalo de tempo]) de acordo
com Ranal & Santana (2006). Com relação ao vigor das plântulas, foi verificado o comprimento
total do cladódio (radicular + parte área) e biomassa seca no último dia de análise. A biomassa foi
estimada em balança de precisão após 3 dias em estufa a 60 ºC ou até a estabilização do peso seco.
O comprimento total do cladódio foi expresso em cm com auxílio de uma régua.
Diferenças nos parâmetros germinativos e vigor entre as espécies foram testados aplicando
ANOVA one-way com nível de significância α ≤ 0,05. Análises de regressão linear das
características avaliadas como variáveis dependentes (germinação e vigor) aos níveis de estresses
salinos foram aplicadas para verificar a influência da salinidade nas duas espécies. As variâncias
dos tratamentos foram testadas quanto à homogeneidade pelo teste de Bartlett, o qual mostrou não
haver necessidade de transformar os dados (BANZATTO & KRONKA, 2006), com exceção dos
dados de biomassa que foram transformados em raiz-quarta. Os valores foram expressos em média
e desvio padrão. As análises foram conduzidas no software livre R versão 3.5.1 (R CORE TEAM,
2018).

RESULTADOS
A Anova mostrou diferenças significativas quanto os parâmetros de germinação e vigor nas
duas espécies de cactáceas. C. jamacaru apresentou um melhor poder germinativo (G(%), F =
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49,84, p < 0,001; TMG, F = 33,00, p < 0,001; E, F = 54,03, p < 0,001) e vigor (Comprimento Total
do Cladódio, F = 4,13, p < 0,05; Biomassa, F = 175,02, p < 0,0001) quando comparado com P.
gounellei, mostrando uma melhor tolerância frente ao tratamento submetido, os valores estão
expressos na Tabela 1.
As análises de regressão evidenciaram que P. gounellei se desenvolveu melhor nas maiores
concentrações de salinidade, sendo os valores mais significativos observados para germinabilidade
(R² = 0,696; p < 0,05) e comprimento total do cladódio (R² = 0,733; p < 0,05), para os outros
parâmetros de germinação e vigor avaliados, apesar de não ter dado significativos, estiveram
próximos ao valor do α = 0,05 o que mostra uma relação, da espécie estudada, com a salinidade,
mostrando um aumento expressivo dos parâmetros nas maiores concentrações de sal.
Tabela 1: Comparação da germinação e vigor das sementes e plântulas de Cereus jamacaru e
Pilosocereus gounellei sobre os diferentes tratamentos de salinidade a temperatura constante
de 25 ºC e fotoperíodo de 12 h.
Germinação

Vigor

Espécie
G(%)

TMG (dias)

E

Comprimento
Total do
Cladódio (cm)

Biomassa
(g)*

Cereus
jamacaru

52 ± 23,68

27,54 ± 1,18

0,27 ± 0,01

1,20 ± 0,59

0,30 ± 0,24

Pilosocereus
gounellei

8,8 ± 8,5

10,64 ± 10,5

0,08 ± 0,07

0,7 ± 0,69

0,14 ± 0,13

*Os valores são expressos em raiz-quarta.
Fonte: Próprios autores, 2018.

Para C. jamacaru a salinidade não foi um fator que interferisse na germinação das sementes
e vigor das plântulas, o desenvolvimento e crescimento mostrou-se bem em ambas as concentrações
de sal e o controle, o que evidencia que a salinidade não é uma variável que venha interferir no
desenvolvimento e crescimento desta planta (Figura 2 a-e).
DISCUSSÃO
No presente estudo foi demonstrado que as sementes de ‘mandacaru’ e ‘xique-xique’
mostraram comportamentos diferentes na germinação e vigor das plântulas, com ambas as cactáceas
demonstrando uma tolerância quanto às condições salinas testadas. Entretanto, ‘mandacaru’
apresentou um melhor desenvolvimento nas diferentes concentrações de sal indicando que esta
espécie não sofre com as alterações da salinidade. Diferentemente, ‘xique-xique’ mostrou uma
exigência maior a presença de NaCl o que contribuiu para o seu maior desenvolvimento.
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Meiado et al. (2010), estudando a resposta da germinação de C. jamacaru subsp. jamacaru
sob diferentes fatores ambientais, identificaram que o desenvolvimento ótimo desta espécie é em
temperaturas de 25 - 30 ºC, porém não tolerantes a alta concentração salina, sendo estas plantas
sensíveis a concentrações superiores a 25 mMol/L. Nossos resultados tem corroborado em parte
com os estudos destes autores, uma vez que houve ótimo potencial germinativo na temperatura de
25 ºC, porém a salinidade não afetando no desenvolvimento da espécie.
A alta salinidade do solo pode ser ocasionada pela alta evaporação e péssimas qualidades de
drenagem, resultando em uma acumulação de sal (MASCARENHAS et al., 2005), prejudicando o
recrutamento e estabelecimento de espécies vegetais em locais salinos. Entretanto, as altas
porcentagens de sementes que germinaram sob diferentes concentrações salinas nos tratamentos do
nosso estudo para C. jamacaru e P. gounellei parecem indicar que estas espécies são halotolerantes,
fato este observado em outras espécies de cactáceas, como P. pringlei (NOLASCO et al., 1996).
Porém, é um fator que necessita ser mais bem testado para se entender a halotolerancia no
desenvolvimento das plântulas. Já que Romero-Schimidt et al. (2012) estudando o efeito da
salinidade na germinação de Ferocactus peninsulae identificaram que estas plantas são sensíveis a
salinidade, em que concentrações abaixo de 8mMol/L interferiram significativamente no processo
germinativo desta espécie.
As espécies estudadas são representantes endêmicas da Caatinga Brasileira. As cactáceas são
conhecidas por resistirem ao estresse hídrico (MEIADO et al., 2010), mas desconhece-se como
estas plantas se adaptam frente a outras variáveis abióticas (e.g. salinidade). O presente estudo vem
contribuir com novas informações das duas espécies estudadas, mostrando que C.jamacaru se
adaptou a qualquer estresse fisiólogico provocado pela salinidade, enquanto P. gounellei mostrou
ser mais exigente, requerendo ambientes com maior teor de salinidade.
CONCLUSÃO
As repostas da germinação de sementes e vigor das plântulas de C. jamacaru e P.
gounellei, no presente estudo, podem ter um impacto direto no entendimento na distribuição e
ocorrência destas espécies na Caatinga Brasileira. C. jamacaru parece demonstrar uma larga
tolerância à salinidade e outros fatores ambientais, entretanto esta espécie não é facilmente
encontrada na Caatinga (MEIADO et al., 2008), o que pode indicar um impacto direto das
populações desta espécie com seu uso desregrado. A exigência de P. gounellei a salinidade pode
elucidar a preferência no crescimento desta espécie em habitats mais arenosos até rochosos, em que
as populações são mais facilmente encontradas na Caatinga do Nordeste Brasileiro. Além disso, o
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presente trabalho vem demonstrar a importância de se entender os processos germinativos de
espécies nativas e endêmicas para fins de conservação e preservação da flora brasileira.
Figura 2: Relação dos parâmetros de germinação das sementes e vigor das plântulas de Cereus
jamacaru e Pilosocereus gounellei. A) Germinabilidade (%); B) Tempo Médio de Germinação em dias;
C) Sincronia de germinação (E); D) Comprimento Total do Cladódio (cm); e E) Biomassa (g), valores
expressos em raiz-quarta. p < 0,05 valores significativos.

Fonte: Próprios autores, 2018.
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RESUMO
O cultivo de fava Phaseolus lunatus L. gera renda e serve de alimentação para a população
Nordestina. No entanto, tem seu cultivo limitado devido a ocorrência de doenças que provocam
perdas na produção de sementes. Estas doenças estão relacionadas a ocorrência de nematoides
fitoparasitas, que comprometem o sistema radicular. Esse trabalho objetivou verificar a presença e
principais gêneros de fitonematoides, em áreas de cultivo de fava. Foram coletadas 10 amostras
compostas de solo em dez áreas de cultivo de fava consorciada com milho, no município de Areia,
PB. As amostras foram encaminhadas para o laboratório de Fitonematologia, do departamento de
Fitotecnia do Centro de Ciências Agrarias, UFPB. Para extradição de nematoides foi utilizado o
método de flotação centrifuga em solução de sacarose. A identificação dos nematoides foi realizada
através da contagem e identificação com o auxílio de lupa e microscópio óptico. As médias foram
comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.As analises mostram diferença
significativa a 5% de probabilidade entre os gêneros de nematoides identificados. Foram
identificados gêneros de fitonematoides e nematoides de vida livre. Os gêneros identificados foram:
Meloidogyne sp., Pratylenchus sp., Helicotylenchus sp., Rotylenchulus sp. e Macrosphotonia sp.
Palavras-chave: Análise de solo, Fava, Fitopatologia.
ABSTRACT
The cultivation of fava Phaseolus lunatus L. generates income and serves as food for the
Northeastern population. However, its cultivation is limited due to the occurrence of diseases that
cause losses in seed production. These diseases are related to the occurrence of phytoparasite
nematodes, which compromise the root system. The objective of this study was to verify the
presence and main genotypes of phytonematoids in areas of fava cultivation. Ten soil samples were
collected from ten areas of maize intercropped in the city of Areia, PB. The samples were sent to
the laboratory of Phytomatology, Department of Plant Science of the Agricultural Sciences Center,
UFPB. For the extrusion of nematodes, the centrifugal flotation method was used in sucrose
solution. The identification of the nematodes was performed through counting and identification
with the aid of a magnifying glass and an optical microscope. The means were compared by the
Tukey test at the 5% probability level. The analyzes showed a significant difference at 5%
probability among the identified nematode genera. Phytoematoid genera and free - living nematodes
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were identified. The genera identified were: Meloidogyne sp., Pratylenchus sp., Helicotylenchus sp.,
Rotylenchulus sp. and Macrosphotonia sp.
Keywords: Soil analysis, Fava, Phytopathology.

INTRODUÇÃO
A Fava Phaseolus lunatus L., conhecida popularmente como feijão-fava ou fava, é uma das
culturas utilizadas como fonte de renda e alimento para população nordestina do Brasil, sendo
consumida sob a forma de grãos verdes, maduros e/ou secos (SILVA, et al., 2015). Cultivada em
sistemas de agricultura familiar, em regime de sequeiro, com o uso mínimo de tecnologias, tem
como consequências baixos índices de produtividade, e elevada oscilação na produção (OLIVEIRA
et al., 2014).
Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2018), a fava é umas das culturas agrícolas de importância econômica no estado da Paraíba,
sendo cultivada em quase todas as microrregiões do estado, mas a sua produtividade tem oscilado
nos últimos anos, devido principalmente a ocorrência de doenças. Na safra de 2016, a Paraíba
obteve uma produção de aproximadamente 1.238 toneladas de grãos de fava.
Na grande maioria dos campos de produção, existe uma grande incidência de
microorganismos no solo, dentre eles os nematoides, podendo ou não causar doenças em plantas
(fitonematoides e nematoides de vida livre respectivamente). Segundo Almeida (2016), as perdas de
produção pelo ataque de fitonamatoides variam de 10% a 50%, podendo chegar a 100% em
frutíferas e em culturas anuais. As perdas de produtividade causadas por nematoides têm sido
frequentemente relatadas por produtores, encarecendo assim o sistema produção tornando-o muitas
vezes inviáveis.
A presença de nematoides tem se caracterizado em um dos principais problemas
fitossanitários das culturas do feijoeiro e da Fava (FERNANDES et al., 2013). Pesquisas recentes
revelam que o aumento populacional desses fitopatógenos, é favorecido devido ao cultivo continuo
de culturas que servem como hospedeira como soja e milho; temperaturas relativamente altas e
disponibilidade de água durante todo o ano.A região do brejo paraibano apresenta condições
climáticas, que favorecem o aumento populacional e dispersão do patógeno.
De acordo com Sgrignoliet al. (2014), os nematóides causadores de galhas (Meloidogyne
spp.) e os nematóides das lesões radiculares (Pratylenchus), são os principais parasitos responsáveis
por grandes perdas econômicas na agricultura por todo mundo, afetando culturas de ampla
importância, como, por exemplo, feijão, milho, soja, cana-de-açúcar, algodão, incluindo também as
hortaliças e frutíferas.
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Dessa forma, a falta de conhecimento por parte dos produtores sobre a existência e forma de
manejo de nematoides nas áreas de cultivo, é um fator suplementar que influencia na sua
disseminação e multiplicação (FERRAZ et al., 2010; FERNANDES et al., 2013). Tendo em vista
que, para diagnosticar a presença desses organismos numa área, apenas sintomas externos não são
suficientes, com isso é necessário análises mais precisas, que podem ser realizadas utilizando
amostras de solo, raízes e folhas.
Dentro desse contexto, e tendo em vista a importância da sanidade nos campos de produção
de fava, esse trabalho teve como objetivo identificar a presença e principais gêneros de nematoides,
em áreas de cultivo de fava Phaseolus lunatus L no brejo paraibano.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no laboratório de Fitonematologia, do Departamento de
Fitotecnia da Universidade Federal da Paraíba-UFPB, Centro de Ciências Agrarias-CCA, Areia-PB.
Foram amostradas dez propriedades, em áreas de cultivo de fava consorciada com milho,
localizadas no município de Areia, PB. As coletadas de solo foram realizadas seguindo em
andamento zigue-zague, onde foram coletadas cerca de 10 sub-amostras que foram homogenizadas
compondo uma amostra composta, retiradas a uma profundidade de 0 - 30 cm. Cada amostra
composta conteve aproximadamente 500 g de solo, armazenadas em sacos de polietileno
identificados e colocados em isopor, em seguida foram encaminhadas ao laboratório de
Fitonematologia.
A extração dos nematóides realizada pelo método de flotação centrífuga em solução de
sacarose (JENKINS, 1964). Onde foram utilizados 100 cm3 de solo, que foi colocado em um béquer
de 2 litros, adicionando-se 1200 ml de água destilada. O solo foi homogeneizado e destorroado,
visando a liberação dos nematoides para a suspensão. Em seguida, a suspensão foi vertida sobre
uma peneira de 400 mesh, onde com o auxílio de uma piseta, e com jatos fortes de água, o líquido e
impurezas da peneira de 400 mesh foram recolhidos em um tubo de centrífuga.
A suspensão foi centrifugada por 5 minutos a uma velocidade de 2000 rpm. Após a amostra
centrifugada o sobrenadante foi descartado e foi adicionada solução de sacarose. Os tubos foram
centrifugados por mais 1 minuto. Nesta etapa, os nematoides, menos densos que a sacarose
foiseparada do solo. O líquido sobrenadante foi vertido sobre uma peneira de 400 mesh e os
nematoides foram enxaguados com água corrente para a retirada da sacarose. Por fim, os
nematoides foram recolhidos com o auxílio de uma piseta em um béquer.
Após a extração, as amostras contendo fitonematoides foram quantificadas com o auxílio de
um microscópio óptico e uma lupa. Para isto, foi utilizada uma placa de petri adaptada com linhas,
facilitando a contagem dos nematoides presente em cada amostra. Após o término da contagem foi
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realizada a identificação dos gêneros de nematóides utilizando as chaves de classificação descrita
por Meketeet al. (2012).
Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente com auxílio do programa Sisvar ®,
versão 5.6 (FERREIRA, 2003). As médias foram comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados da tabela 1, as analises mostram que houve diferença
significativa a 5% de probabilidade entre os nematoides identificados a partir das analises de solo
coletados em áreas de cultivo de fava Phaseolus lunatus L. Segundo a Anava, pode-se observar que
o coeficiente de variação apresenta um valor elevado, podendo ser justificado devido a grande
variação do número de nematoides identificados em cada amostra de solo. Salientando, que em
todas as amostras foram encontrados os mesmo gêneros de nematoides, variando apenas a
quantidade desses indivíduos.
Tabela 1. Análise significativa dos tratamentos com nematodes identificados em amostras de solo de áreas
cultivadas com fava Phaseolus lunatus L, segundo a Anava. Areia, Paraíba, UFPB, 2018. Fonte: arquivo
próprio, 2018.
FV

GL

SQ

QM

Fc

Pr>Fc

Nematoides

5

10252.400000

2050.480000

46.641

0.0000

Erro

54

2374.000000

43.962963

CV (%) =

53,00

Os resultados da análise de variância são mostrados na Tabela 2. Todos os gêneros de
fitonematoides apresentaram diferenças significativas entre si (p ≤ 0,05). Pode-se observar que os
principais gêneros de nematoides encontrados foram Meloidogynesp., Pratylenchus sp.,
Helicotylenchus sp., Rotylenchulus sp., Macrosphotonia sp. e nematoides de vida livre.
A da fava pode ser atacado por diversas espécies de nematoides, destacando-se Meloidogyne
sp.e o nematoide das lesões radiculares, Pratylenchus sp. como os principais causadores de danos
(MACHADO, 2013). Várias espécies de nematoides são relatadas causando perdas 393
significativas na cultura do feijão, tanto no Brasil quanto no restante do mundo (MACHADO et al.
2014; BONFIM JÚNIOR 2013; 395 DI VITO et al. 2005).
Tabela 2. Identificação de nematoides presentes nas amostras de solo de áreas cultivadas com fava Phaseoluslunatus L
na região do Brejo paraibano. Areia, Paraíba, UFPB, 2018. Fonte: arquivo próprio, 2018.

Tratamentos

Número de Nematoides

Macrosphotoniasp.

0.30 c
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Rotylenchulussp.

0.90 c

Helicotylenchussp.

4.00 c

Pratylenchussp.

6.30 bc

Meloidogynesp.

14.10 b

Nematoides de vida livre

38.00 a

Letras minúsculas na mesma coluna diferem pelo teste de tukey a 5% de probabilidade.

A presença, sobretudo dos gêneros Meloidogyne spp. e Helicotylenchus em campos de
produção fava, causam menor vigor, folhas de coloração amarelada e sistema radicular com
inúmeras galhas, sintomas típicos notados em reboleiras (GOMES et al., 2014). Esses gêneros
fitoparasitas são comumente encontrados nas mais diversas áreas de cultivo, como por exemplo, na
cultura da soja Glycine max L. (MACHADO, 2013).
Além da presença de fitonematoides, também foram identificados nematoides de vida livre,
sendo estes benéficos em áreas de cultivo. Uma vez que, se alimentam de microrganismos, tais
como bactérias, protozoários, fungos, algas, além desses, existem aqueles que se alimentar de outros
nematoides e plantas, apresentando habito alimentar diversificado (FERRAZ e MONTEIRO, 1995).
Esses nematoides podem ser classificados quanto ao hábito alimentar, como: micófagos,
bacteriófagos, predadores, onívoros efitoparasitas YEATES et al (2003).
A condição ecológica do solo pode estar relacionada a presença desses nematoides, de
acordo com algumas características fundamentais como: são encontrados em abundância em
múltiplos e variados biomas, que tenha disponibilidade de água e carbono orgânico; proporcionam
diversidade trófica; apresentam ciclo biológico relativamente curto; podem ser identificados e
quantificados sem nenhuma dificuldade, inclusive as formas de vida livre, pelo menos até o nível de
gênero. (CARES, 2006; NEILSON, 2005; TOMAZINI, 2008).
De ante dos resultados pode-se observar que a quantidade de nematoides de vida livre foi
superior a quantidade de fitonematoides, confirmando grande diversidade de fitonematoides em
áreas cultivadas com fava. Ressaltando assim, a grande importância de se fazer manejo adequado do
solo, assim como uso de sementes de qualidade, para que se tenha uma produção maximizada e
sanidade garantida
CONCLUSÃO
Foram identificados gêneros de fitonematoides e nematoides de vida livre.
Os gêneros identificados foram: Meloidogynesp., Pratylenchus sp., Helicotylenchus
sp.,Rotylenchulus sp.eMacrosphotonia sp.
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RESUMO
Ajustes nas características foliares podem surgir em resposta às variações nos fatores bióticos e
abióticos, e ocorrem com a finalidade de compensar o estresse do ambiente, maximizando e
proporcionando maior eficiência nas atividades metabólicas da planta, como crescimento,
sobrevivência e reprodução. Portanto, os ajustes foliares que ocorrem em plantas submetidas a
alterações de condições ambientais, podem ser entendidos como atributos funcionais e compreender
como tais processos ocorrem é importante para explicar as variações no funcionamento do
ecossistema e na dinâmica populacional das plantas, a futuras perturbações antrópicas ou naturais.
Assim, objetivou-se reunir o conhecimento atual sobre os ajustes morfométricas foliares e o
crescimento de plantas lenhosas em florestas tropicais sazonalmente secas, bem como, sobre a
influência dos ajustes foliares sobre o crescimento. Realizou-se um levantamento bibliográfico em
bases de dados acadêmicos, com as seguintes palavras chave: “leaf traits”, “foliar morphometry”,
“growth”, “tropical forest seasonally dry” e “semiarid”. Filtrando artigos acadêmicos entre os anos
de 2000 a 2018. No geral, a maior disponibilidade de luz e temperatura e as baixas disponibilidades
de água e de nutrientes no solo, promovem a redução no tamanho da área foliar e aumenta a
espessura das folhas, o que pode reduzir a taxa de crescimento dos indivíduos no ambiente. No
entanto, plântulas e juvenis de algumas espécies podem aumentar a área foliar sob condições
microclimáticas extremas do sub-bosque para investir em crescimento durante a estação chuvosa e
garantir a sua sobrevivência durante a estação seca. Os trabalhos desenvolvidos até o momento
apontam que os atributos foliares mudam com a variação interanual da precipitação, idade da
floresta, estádio ontogenético, bem como entre as populações. Indicando a ausência de um padrão
de comportamento nas populações estabelecidas nas florestas tropicais sazonalmente secas, quanto
aos ajustes foliares e sua influência sobre o crescimento.
Palavras-chave: Características foliares, desenvolvimento, floresta tropical seca, perturbação.
ABSTRACT
Adjustments in leaf characteristics may arise in response to variations in biotic and abiotic factors,
and occur in order to compensate for environmental stress, maximizing and providing greater
efficiency in plant metabolic activities, such as growth, survival and reproduction. Therefore, the

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 483

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
foliar adjustments that occur in plants submitted to changes in environmental conditions, can be
understood the functional attributes and to understand how these processes occur is important to
explain the variations in the ecosystem functioning and the population dynamics of the plants,
future anthropic disturbances or natural. The objective of this study was to gather current
knowledge about foliar morphometric adjustments and growth of woody plants in seasonally dry
tropical forests, as well as on the influence of foliar adjustments on growth. The bibliographic
survey was carried out in academic databases, with the following keywords: "leaf traits", "foliar
morphometry", "growth", "tropical forest seasonally dry" and "semiarid". In general, the increased
availability of light and temperature and the low availability of water and nutrients in the soil
promote the reduction of leaf area and increase the thickness of the leaves. Can reduce the rate of
growth of individuals in the environment. However, seedlings and juveniles of some species may
increase leaf area under extreme microclimatic conditions of the understory to invest in growth
during the rainy season and ensure their survival during the dry season. The work developed so far
indicates that the foliar attributes change with the between years variation of rainfall, forest age,
ontogenetic stage, as well as between populations. Indicating the absence of a pattern of behavior in
the populations established in seasonally dry tropical forests, in relation to leaf adjustments and
their influence on growth.
Keywords: Leaf characteristics, development, dry tropical forest, disturbance.

INTRODUÇÃO
As características morfológicas nos órgãos vegetais, como as raízes, caule, folhas e flores
podem responder as variações das condições ambientais, como uma forma de ajuste, a longo prazo,
garantindo o crescimento, sobrevivência e/ou reprodução do indivíduo (Sosinski Júnior; Pillar,
2004; Santiago; Wright, 2007; Webb et al., 2010; Said et al., 2011; Silva, 2012).
Dentre os órgãos vegetais, o mais sensível às variações do ambiente é a folha (Silva, 2012).
Fisiologicamente, ela desempenha importante papel em várias funções vitais às plantas, como
fotossíntese, respiração e fotopercepção (Santiago e Wright, 2007; Silva, 2012; Tsukaya, 2013).
Alterações em tais funções fisiológicas podem atuar, fortemente, sobre as características anatômicas
e morfológicas da planta (Delagrange, 2011) e, consequentemente, influenciar na forma como a
planta adquire, armazena e utiliza os recursos existentes no meio ambiente, necessários para o seu
metabolismo e crescimento (Xu et al., 2009).
Entende-se que os ajustes no órgão foliar ocorrem com a finalidade de realizar-se com maior
eficiência a função fotossintética (Silva; Paiva, 2007; Violle et al., 2007), e obter produtos
fotoassimilados para investir no metabolismo da planta, como o crescimento (Klich, 2000;
Rozendaal et al., 2006; Santiago; Wright 2007; Chagas et al., 2008; Doloso et al., 2009; Xu et al.,
2009;). Conquanto, as folhas das plantas tendem a exibir diferentes respostas morfológicas entre os
diferentes ecossistemas do mundo e entre ambientes perturbados e naturais (Wright et al., 2004;
Kazakou et al., 2006; Said et al., 2011; Li e Bão, 2014; Falcão et al.,2015; Araujo et al., 2017).
A maior parte da literatura que investigou os ajustes foliares de espécies arbóreas, foram
realizados em florestas tropicais úmidas ou temperadas, evidenciando, a disponibilidade de luz
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como principal fator ambiental que dirige os ajustes morfométricos foliares (Wright et al., 2004;
Rozendaal et al., 2006; Markesteijn et al., 2007; Santiago e Wright, 2007; Violle et al., 2007; Brym
et al., 2008; Doloso et al., 2009; Webb et al., 2010; Delagrange et al., 2011) e apontando que folhas
expostas a maior disponibilidade de luz reduzem o tamanho de sua área foliar e aumentam sua
espessura, a fim de garantir a eficiência fotossintética e maximizar seu crescimento no ambiente
(Wright et al., 2004; Markesteijn et al., 2007; Santiago e Wright, 2007; Violle et al., 2007; Webb et
al., 2010)
Assim, nossa compreensão dos ajustes morfométricos foliar de lenhosas e sua influência
sobre o crescimento da planta em diferentes condições ambientais, baseia-se principalmente em
pesquisas desenvolvidas com espécies de florestas tropicais úmidas e temperadas. Portanto, existem
poucos relatos acerca de informações sobre a relação dos ajustes morfométricos foliares com o
crescimento para florestas tropicais sazonalmente secas, principalmente relatos voltados as
respostas dessa relação às perturbações antrópicas ou naturais do ambiente (Lopez-Iglesias et al.,
2014; Falcão et al., 2015; Araujo et al., 2017).
Nesse contexto, a presente revisão buscou reunir o conhecimento atual acerca dos ajustes
morfométricos foliares e do crescimento de espécies lenhosas, bem como evidenciar possíveis
influências das características morfométricas foliares sobre a taxa de crescimento em lenhosas de
florestas tropicais sazonalmente secas, a fim de identificar possíveis padrões e respostas a alterações
ambientais naturais ou antrópicas, dessas florestas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura especializada, realizada entre março de
2013 a junho de 2018, no qual foram realizadas consultas a artigos científicos selecionados através
de busca no banco de dados: Scopus, Web of Knowledge, Science Direct, Scielo (Scientific
Electronic Library Online), Scirus e Periódicos Capes. Indexando as seguintes palavras-chaves:
“leaf traits”, “foliar morphometry”, “growth”, “young woody”, “woody seedlings”, “tropical forest
seasonally dry” e “semiarid”, seguindo método descrito por Silveira et al. (2011). Nessa revisão,
foram considerados os trabalhos acadêmicos publicados entre os anos 2000 a 2018.
Para o desenvolvimento desta revisão, nós usamos como critério principal a influência de
fatores ambientais encontrados em florestas secas sobre os ajustes morfométricos de folhas e sobre
o crescimento. Utilizando-se também como critério de inclusão os artigos que foram desenvolvidos
em ambientes tropicais sazonalmente secos e sobre condições experimentais de estresse hídrico,
utilizando espécies de hábito lenhoso.
Considerou-se como florestas tropicais sazonalmente secas, aquelas que apresentaram: 1) a
temperatura média anual superior a 17ºC e a precipitação anual com variação entre 250 a 1200mm;
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 485

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
2) e florestas de regiões tropicais, que apresentaram uma estação seca prolongada, com mais de seis
meses de seca severa, recebendo uma média anual menor que 100mm.
Como critérios de exclusão, foram desconsiderados os artigos realizados em florestas
tropicais temperadas e tropicais úmidas, bem como os de florestas tropicais sazonalmente secas e
estudos experimentais desenvolvidos com componente herbáceo da população.
AJUSTES FOLIARES
Os ajustes foliares são respostas rápidas no órgão foliar à alterações do meio (Poorter; Nagel
2000; Silva 2012). Elas ocorrem na estrutura do tecido foliar e podem desempenhar um papel de
filtro ecológico no ambiente (Violle et al., 2007; Webb et al., 2010). No entanto, podem persistir na
planta, sendo fundamentais para os processos que envolvem o estabelecimento das espécies no
ambiente, pois, permite que as populações de planta aumentem a variabilidade genética, bem como,
a chance de aclimatação ao ambiente (Pearcy, 2007).
As mudanças nos caracteres morfológicos da folha são um dos principais ajustes que
ocorrem nas plantas em resposta às variações do ambiente, por apresentar influência direta da
interceptação de luz e evaporação de água (Benincasa, 2003; Xu et al., 2009). Estudos apontam que
folhas com maiores valores de área tendem a apresentar um aumento em seu metabolismo, na sua
capacidade e no seu rendimento fotossintético, aumentando o acúmulo de matéria seca no vegetal.
Consequentemente, isso favorece o estabelecimento de plântulas e o crescimento, a nutrição e a
aclimatação das plantas ao ambiente (Delagrange, 2011; Zhang e Pan, 2011; Laurans et al., 2012).
Além da influência luminosa, a precipitação também pode interferir de forma direta no
tamanho da folha. Um estudo com Campylotropis Polyantha, espécie de vargem, no vale árido do
rio Minjiang, apontou que o aumento da área foliar esteve correlacionado com o aumento da
precipitação anual e com o aumento do conteúdo de água no solo local (Li e Bão 2014). Isso
provavelmente ocorre, devido a água carrega os nutrientes do solo para as folhas, onde são
armazenados para posterior uso pela planta (Ackerly, 2004). Logo, a baixa disponibilidade de água
no ambiente reduz a área foliar e a quantidade de nutrientes na planta, consequentemente, pode
limitar o crescimento das folhas e reduzir a taxa fotossintética da planta (Poorter e Nagel 2000).
Diante disso, pode-se afirmar que a área foliar é afetada por fatores ambientais, alterando-se
em função da disponibilidade hídrica, luminosa e de nutrientes do meio, o que reflete na capacidade
fotossintética da planta e produção de fotoassimilados (Medeiros et al., 2008; Delagrange, 2011).
Logo, entender como ocorrem esses ajustes em cada vegetação e sobre o efeito da
perturbação antrópica ou natural, é de grande importância para se conhecer possíveis estratégias de
ajustes frente às intempéries do meio, e pode também auxiliar na predição do comportamento da
vegetação frente a futuros impactos antrópicos ou naturais que alterem as condições ambientais.
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CRESCIMENTO DE REGENERANTES EM FLORESTAS TROPICAIS SAZONALMENTE
SECAS
O crescimento de uma planta é determinado pelo incremento em biomassa do indivíduo,
resultando em aumento do seu tamanho, vertical ou horizontalmente, por consequência do
alongamento celular nos tecidos vegetais (Peixoto et al., 2011). Evidenciando que, o crescimento
em altura e diâmetro de uma planta, está relacionado com seus caracteres morfológicos, fisiológicos
e comportamentais, tais como o quantitativo de biomassa acima do solo, tamanho do enraizamento,
propagação lateral e tamanho foliar, nos diferentes estádios do seu ciclo de vida (Silva; Nogueira,
2003; Peixoto et al., 2011; Figueiredo et al., 2010).
Além disso, a identificação das taxas de crescimento de cada planta permite predizer
informações de grande importância para trabalhos de recolonização de áreas degradadas,
predizendo a melhor espécie para recolonizar determinadas áreas, visto que as de maior taxa de
crescimento provavelmente serão melhores para a recolonização de uma área (Mclaren; Mcdonald,
2003; López-Iglesias et al., 2014).
Estudos que investigam o crescimento de plântulas em diferentes condições de
disponibilidade de água, luz, temperatura, carbono e nitrogênio auxiliam a compreender como tais
fatores ambientais podem estar interferindo no crescimento e na regeneração da floresta (Silva;
Barbosa, 2000; Silva; Nogueira, 2003; Cabral et al., 2004; Araújo et al., 2010; Figueiredo et al.,
2010).
Para florestas tropicais sazonalmente secas, os trabalhos vêm evidenciando que a taxa de
crescimento dos regenerantes é limitada pelas condições de aridez do ambiente (Silva; Barbosa,
2000; Cabral et al., 2004; Dantas et al., 2009; Mendivelso et al., 2014). Por exemplo, plântulas e
juvenis de algumas espécies podem apresentar crescimento em altura e diâmetro negativos devido à
redução na disponibilidade hídrica e aumento da temperatura (Araújo et al., 2010; Mendivelso et al.,
2014). A redução na altura pode ser explicada pela quebra de galhos ressecados e no diâmetro por
(Araújo et al., 2010). O crescimento pode voltar a ser positivo em resposta ao aumento da
disponibilidade hídrica (Mendivelso et al., 2014). Logo, estudos que investiguem respostas do
crescimento de lenhosas em florestas tropicais sazonalmente secas são importantes para
compreensão dos diferentes comportamentos das espécies às perturbações naturais e antrópicas,
sendo de grande valia para auxiliar trabalhos de recuperação de florestas tropicais secas que foram
degradadas (Alvarez-Añorve et al., 2012).
ALTERAÇÕES AMBIENTAIS EM FLORESTAS SAZONALMENTE SECAS: RESPOSTAS DA
INFLUÊNCIA DOS AJUSTES FOLIARES SOBRE O CRESCIMENTO
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pluviométricas e escassez hídrica, alta luminosidade e elevada temperatura, durante a maior parte
do ano (Leal et al., 2005; Araújo et al., 2007; Trovão et al., 2007; Barros e Soares, 2013). Como
consequência, apresentam uma vegetação de baixo porte e dossel descontínuo, com espécies de
plantas endêmicas, as quais refletem mecanismos e ajustes foliares adaptativos de aportes
morfológicos, fisiológicos e anatômicos, que garantem a manutenção das atividades fisiológicas do
organismo durante as estações secas (Leal et al., 2005; Araújo et al., 2007; Violle et al., 2007,
TROVÃO et al., 2007; Webb et al., 2010).
Todavia, perturbações naturais ou antrópicas em algumas dessas florestas promovem
alterações nas condições abióticas locais resultando: 1) no aumento da entrada de luz às populações
de regenerantes lenhosos do sub-bosque da floresta, devido a abertura de clareiras, causada pelos
desmatamento, incêndios induzidos, furacão, terremotos, ou obtenção de áreas de campos abertos,
para áreas agrícolas e de pastagens (Sosinski Júnior e Pillar, 2004; Leal et al., 2005; Medeiros et al.,
2008; Silva, 2012; Álvarez-Yépez et al., 2018), o que consequentemente, expõem grupos de
espécies estabelecidas em um determinado ambiente, a condições ambientais severas e estressantes;
2) e no aumento da aridez devido eventos de seca prolongadas e o aquecimento global (ÁlvarezYépez et al., 2018 ; Xu et al., 2018). Evidenciando que, alterações nas condições ambientais, como
temperatura, disponibilidade de luz, água e nutrientes no solo, podem refletir em ajustes foliares, e
modificar a taxa de crescimento do indivíduo (Medeiros et al., 2008; Xu et al., 2009; Falcão et al.,
2015; Araujo et al., 2017).
Dentre os mecanismos e ajustes apontados, os morfológicos têm sido bastante reportados na
literatura (Wright et al., 2004; Rozendaal et al., 2006; Markesteijn, 2007; Santiago; Wright 2007;
Webb et al., 2010; Brym et al., 2011; Delagrange, 2011; Escudero et al., 2013; Catoni; Gratani,
2014; Li e Bão, 2014 ; Falcão et al. 2015; Araujo et al., 2017), visto que, apresentam variáveis
chaves que ajustam-se a intempéries do ambiente e estão diretamente relacionadas à aquisição e a
utilização de água e nutrientes de forma econômica pela planta, como a área foliar, a espessura
foliar; a área foliar específica, a massa foliar específica (Ackerly, 2004; Wright et al. 2004;
Santiago; Wright 2007; Poorter et al., 2009; Falcão et al., 2015).
Redução da disponibilidade hídrica e consequências à influência dos ajustes foliares sobre o
crescimento

A água é considerada o principal fator limitante, em florestas tropicais sazonalmente secas
(Chaves e Avalos, 2008). Assim, para minimizar a perda de água para o ambiente, devido a
prolongada exposição a elevadas temperatura e luminosidade, os indivíduos tendem a reduzir o
tamanho de sua área foliar por unidade de massa de plantas e aumentar o número de folíolos, a fim
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de reduzir a superfície de contato da folha com o ambiente (Rozendaal et al., 2006; Markesteijn,
2007; Poorter e Markesteijn 2008).
As árvores de florestas tropicais sazonalmente secas são melhor caracterizadas por hastes
com alto teor de matéria seca do caule e raiz, para prevenir a cavitação do xilema, bem como por
folhas compostas e baixa razão área foliar por unidade de massa, para reduzir a superfície de
contato da folha com o ambiente e reduzir a transpiração na folha, garantindo o sucesso das
espécies nessas florestais (Wright et al., 2004; Poorter e Markesteijn 2008; Catoni; Gratani, 2014).
A literatura aponta que, os menores tamanhos de área foliar reduzem a razão entre a
fotossíntese e respiração, a fim de favorecer o ganho de carbono, que tende a ser extraviado durante
a transpiração excessiva, permitindo assim, a sobrevivência e crescimento das plantas sobre tais
condições (Said et al., 2011; Catoni; Cratani, 2014). Portanto, plantas lenhosas de florestas tropicais
sazonalmente seca submetidas a redução da disponibilidade hídrica do ambiente, como forma de
ajuste, podem reduzir o tamanho de suas folhas, com a finalidade de evitar a transpiração excessiva
e o comprometimento do seu processo fotossintético, garantindo a economia de água e a produção
de fotoassimilados a serem alocados para manutenção do seu metabolismo e investimento do seu
crescimento.
Aumento da disponibilidade de luz e consequências à influência dos ajustes foliares sobre o
crescimento

Depois da disponibilidade hídrica, a quantidade de luz que incide sobre a superfície da folha
no ambiente é apontada como um dos principais fatores que afeta a dinâmica de espécies lenhosas
na floresta (Brym et al., 2011) e refletem em ajuste morfológicos nas folhas (Markesteijn, 2007;
Delagrange, 2011; Araujo et al., 2017)
A alta luminosidade pode proporcionar o aumento na área da secção transversal dos
entrenós. Fato esse, que indica à existência de maior concentração de água em folhas expostas a
condição de alta luminosidade, possibilitando a planta manter o seu turgor, e a eficiência na captura
de luz do ambiente, garantindo o investimento em crescimento (Rozendaal et al., 2006). Isso,
evidencia que, a redução da área foliar sob condições de maior da disponibilidade de luz, ocorre a
fim de reduzir a transpiração excessiva da folha, evitando a perda excessiva de água por
transpiração, já que a planta necessita abrir seus estômatos para realizar a troca gasosa da folha com
o meio, e garantir a taxa de assimilação da folha, pois uma baixa taxa de assimilação por área foliar
pode influenciar diretamente na alocação de recurso para a fotossíntese (Rozendaal et al., 2006;
Markesteijn, 2007; Xu et al., 2009). Em consequência, pode ocorrer uma redução da taxa de
crescimento dos indivíduos (Rozendaal et al., 2006; Markesteijn, 2007; Santiago; Wright 2007;
Chagas et al., 2008; Doloso et al., 2009; Xu et al., 2009).
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Por outro lado, em florestas tropicais sazonalmente secas, algumas espécies podem aumentar
a área foliar com o aumento na disponibilidade de luz. Mas, também depende do estádio
ontogenético e da idade da floresta. Por exemplo, plântulas de Myracrodruon urundeuva e plântulas
e juvenis Croton blanchetianus e Commiphora leptophloeos aumentaram a área foliar com o
aumento na disponibilidade de luz (Araujo et al., 2017). Durante as fases iniciais da sucessão, as
florestas jovens apresentam um dossel mais aberto e, consequentemente, uma maior entrada de luz,
aumento de temperatura, redução na umidade no sub-bosque. As florestas mais maduras, o dossel é
mais fechado e as condições microclimáticas do sub-bosque são mais amenas (Araujo et al., 2017).
Então, o que justifica o aumento nas áreas foliares sob condições mais estressantes do sub-bosque
das florestas jovens? Em florestas tropicais sazonalmente secas o recrutamento e estabelecimento de
plântulas e juvenis está restrito a estação chuvosa. Logo os indivíduos têm pouco tempo para
investir em crescimento e poder sobreviver a estação seca. Então, é provável que os indivíduos de
algumas espécies aumentem a área foliar com o aumento na disponibilidade de luz para investir em
crescimento rápido durante o curto período da estação chuvosa e garantir sua sobrevivência (Araujo
et al., 2017).
Em adição, a alta luminosidade no ambiente também pode influenciar a concentração de
nutrientes das folhas e refletir diretamente sobre as características morfológicas das mesmas, uma
vez que a presença dos nutrientes minerais é essencial para o funcionamento de algumas funções
fisiológicas das folhas (Ackerly, 2004; Medeiros et al., 2008), pois são nelas que se encontram as
maiores concentrações de nutrientes nas plantas (Ackerly, 2004).
Assim, a fim de otimizar o equilíbrio de determinados macronutrientes nas folhas sobre alta
luminosidade, a planta tende a aumentar sua concentração de nitrogênio foliar, visto que esse
elemento é um dos principais constituintes dos tecidos foliares (Ackerly, 2004; Rozendaal et al.,
2006; Medeiros et al., 2008; Escudero et al., 2013). Já, sobre a mesma condição, de alta
luminosidade, a concentração de potássio nas folhas tende a reduzir. Isso pode afetar o metabolismo
da planta, pois o potássio atua diretamente na regulação do processo de abertura e fechamento dos
estômatos (Santiago; Wright, 2007). Consequentemente, a assimilação de carbono pela folha
tenderá a reduzir, afetando negativamente a condutância estomática e a eficiência fotossintética
(Said et al., 2011; Catoni; Cratani, 2014). Refletindo negativamente sobre a taxa de crescimento da
planta (Ackerly, 2004; Rozendaal et al., 2006; Medeiros et al., 2008; Escudero et al., 2013).
Todavia, relatos concludentes, sobre a influência de características morfológicas da folha
sobre o crescimento e respostas dessa relação às alterações abióticas do meio ainda são incipientes
para se obter uma ampla discussão acerca do assunto, principalmente em florestas tropicais
sazonalmente secas (Araujo et al. 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento bibliográfico revelou que a morfometria foliar e o crescimento de plantas
em florestas tropicais sazonalmente secas sofrem influência das alterações ambientais, sendo a
disponibilidade de água e de luz, os fatores mais citados pelos autores. A redução da
disponibilidade de água e o aumento da luminosidade do ambiente podem refletir em menores
valores de área foliar e maiores espessuras da folha, e consequentemente, pode reduzir a taxa de
crescimento em altura da planta. No entanto, essa influência dependerá do estádio ontogenético da
planta, da espécie e das condições abióticas da floresta. O que evidencia ser o tamanho da área
foliar uma característica bastante plástica e funcional, de grande importância para trabalhos de
ecofisiologia funcional em florestas tropicais sazonalmente secas. A ampliação desse conhecimento
pode auxiliar na compreensão de estratégias e ajustes que favorecem o desempenho do crescimento
dos indivíduos estabelecidos nessas florestas sob diferentes condições ambientais.
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de compreender as formas de gestão familiar e uso sustentável das
águas que abastecem as cisternas com base nos totais pluviométricos anuais e em outras formas de
reabastecimento desses reservatórios localizados na comunidade rural de Riachão dos Coelhos,
município de Caldas Brandão, Semiárido da Paraíba. As famílias nordestinas, sobretudo aquelas
que vivem na região semiárida, possuem históricas dificuldades no acesso a recursos hídricos.
Poucas foram as políticas públicas criadas para diminuir tais dificuldades em décadas de história da
ocupação do homem no Nordeste. Muitas, inclusive, surgiram como manobra política para
beneficiar os donos do poder. Para a realização deste trabalho, foram executadas três etapas, a
saber: 1) busca de referências bibliográficas sobre tecnologias sociais como as cisternas e sobre a
região do Semiárido Brasileiro; 2) aquisição dos dados mensais de pluviosidade no município de
Caldas Brandão, semiárido da Paraíba, no banco de dados da Agência Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba – AESA; e 3) aplicação de questionários em vinte domicílios na
comunidade de Riachão dos Coelhos, zona rural do município de Caldas Brandão. Verificou-se que
há uma tendência de queda nos totais pluviométricos anuais em Caldas Brandão entre os anos 2000
e 2016. No que diz respeito a gestão das águas das cisternas, as vinte famílias se mostraram
satisfeitas com relação à presença e estrutura desses reservatórios em suas propriedades. A maioria
das famílias utiliza a água das cisternas para beber e cozinhar, e, durante a estação seca, cada
membro de uma família de sete pessoas só pode consumir pouco mais de 18 litros de água por dia,
uma quantidade dez vezes menor do que a média nacional. Desta forma, as famílias devem realizar
o uso sustentável das águas das cisternas.
Palavras-chave: Uso sustentável da água; Cisternas; Semiárido.
ABSTRACT
This work aims to understand the forms of family management and sustainable use of water
supplying cisterns based on annual rainfall and other forms of replenishment of these reservoirs
located in the rural community of Riachão dos Coelhos, in the municipality of Caldas Brandão,
semi - arid of Paraíba. Northeastern families, especially those living in the semi-arid region, have
historical difficulties in accessing water resources. Few public policies were created to reduce such
difficulties in decades of the history of the occupation of man in the Northeast. Many have even
emerged as a political maneuver to benefit power holders. For the accomplishment of this work,
three stages were executed, namely: 1) search of bibliographical references on social technologies
like the cisterns and on the region of the Brazilian Semiarid; 2) acquisition of the monthly rainfall
data in the municipality of Caldas Brandão, semi-arid of Paraíba, in the database of the Executive
Agency for the Management of Waters of the State of Paraíba - AESA; and 3) application of
questionnaires in twenty households in the community of Riachão dos Coelhos, rural area of the
municipality of Caldas Brandão. It was verified that there is a tendency of fall in the annual rainfall
totals in Caldas Brandão between the years 2000 and 2016. Regarding the management of the water
of the cisterns, the twenty families were satisfied with respect to the presence and structure of these
reservoirs in their properties. Most households use water from cisterns for drinking and cooking,
and during the dry season each member of a family of seven can consume only a little more than 18
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liters of water a day, ten times less than national average. In this way, the families must realize the
sustainable use of the waters of the cisterns.
Keywords: Sustainable use of water; Cisterns; Semi-arid.

INTRODUÇÃO
As famílias nordestinas, sobretudo aquelas mais vulneráveis e que vivem na região
semiárida, possuem históricas dificuldades no acesso a recursos hídricos. Há, na cultura do povo,
marcas das dificuldades de acesso à água, sobretudo em épocas nas quais a miséria fez parte do
cotidiano sertanejo, levando o povo a procurar outras regiões para sobreviver. Diversas obras da
literatura retratam esses fenômenos sociais vinculados às marcas naturais do Sertão; nesse sentido,
destacam-se obras como “O Quinze”, de autoria de Raquel de Queiroz, obra que detalhou as
consequências da seca do ano de 1915, e “Vidas Secas” de autoria de Graciliano Ramos.
A seca é um processo natural do semiárido brasileiro, setor menos chuvoso do território
nacional (AB’SÁBER, 1974; AB’SÁBER, 2015). Em sua vasta obra, Aziz Ab’Sáber dedica uma
parte para o estudo do clima da região semiárida nordestina, zona na qual a área de estudo deste
trabalho se insere. Segundo ele, o semiárido brasileiro:
“Trata-se de uma das áreas semiáridas mais quentes do globo. O sistema climático regional
envolve uma fortíssima entrada de energia solar ao lado de precipitações relativamente
escassas e muito irregulares. Na área principal do domínio seco nordestino, as médias
térmicas anuais são muito elevadas e relativamente constantes, oscilando entre 26º e 27º.
Por sua vez, as precipitações concentradas em torno dos meses de verão são irregulares no
espaço e no tempo, totalizando médias anuais que variam entre 300 e 250 mm, na área core
do espaço semiárido regional.” (AB’SÁBER, 1974).

A região do Semiárido Brasileiro apresenta crescimento substancial ao longo dos últimos
anos. Fatores políticos podem interferir em tal crescimento, porém, também deve-se destacar o
longo período de seca que iniciou no ano de 2012 e perdura até hoje em várias regiões nordestinas,
o que pode fazer com que determinados municípios passem a possuir os requisitos necessários para
a inserção no semiárido. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
a região semiárida do Brasil atualmente é composta por 1.262 municípios, dos estados do Maranhão
(2), Piauí (185), Ceará (175), Rio Grande do Norte (147), Paraíba (194), Pernambuco (123),
Alagoas (38), Sergipe (29), Bahia (278) e Minas Gerais (91). A Figura 1 apresenta a delimitação
regional e os municípios que fazem parte do Semiárido Brasileiro, cujos critérios para
enquadramento municipal nessa região são:




Precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm;
Índice de Aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50;
Percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias
do ano.
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O município de Caldas Brandão/PB, território no qual se aplica este estudo, passou a fazer
parte do Semiárido Brasileiro após a atualização de 23 de novembro de 2017. Nesta atualização,
também foram incluídos municípios dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Bahia e Minas
Gerais. Uma das justificativas para a inclusão desses municípios é a seca que perdura desde o ano
de 2012, época na qual, segundo Moura et al (2017), muitos desses municípios decretaram Situação
de Emergência – SE em decorrência dessas condições climáticas, o que demanda recursos para
investimento na resiliência desses espaços, sobretudo subsidiando o acesso à água.
Uma das demandas oriundas dos decretos de SE é o fornecimento de água para as
comunidades mais afetadas pelos períodos prolongados de estiagem. Esse fornecimento ocorre,
principalmente, por meio de ferramentas como os carros pipa. Para receber essa água, as famílias
devem possuir reservatórios na propriedade, sendo as cisternas de placa os mais apropriados, visto
que, possuem condições de armazenamento.
Figura 1 – Delimitação atual da região do Semiárido Brasileiro.

Poucas foram as políticas públicas criadas para diminuir tais dificuldades em décadas de
história da ocupação do homem no Nordeste. Muitas, inclusive, surgiram como manobra política
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para beneficiar os donos do poder, como relata Leal (1997, p. 46) em sua obra “Coronelismo:
enxada e voto”: “(...) no meio rural, é o proprietário de terra ou de gado quem tem meios de obter
financiamentos. Para isso muito concorre seu prestígio político, pelas notáveis ligações dos nossos
brancos”.
Há, porém, programas recentes e exitosos, que contemplam famílias e promovem mudanças
sociais na vida de diversas pessoas. Uma dessas políticas é a construção de cisternas, que, embora
cada programa contém a sua metodologia de trabalho e padrão de construção, ocorre para diminuir
as dificuldades acerca da oferta e do consumo de água das famílias nordestinas.
Desde 2003, a partir do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diversos projetos
de construção de cisternas foram elaborados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome – MDS. Segundo o MDS,
O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais
– Programa Cisternas, financiado pelo MDS desde 2003 (instituído pela Lei Nº
12.873/2013 e regulamentado pelo Decreto N° 8.038/2013), tem como objetivo a promoção
do acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos por meio da
implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. O público alvo do
Programa Cisternas são famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de
água, com prioridade para povos e comunidades tradicionais. Para participarem do
Programa, as famílias devem necessariamente estar inscritas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (BRASIL, 2016).

Figura 2 – Cisterna construída em propriedade familiar na zona rural de Caldas Brandão / PB.

Foto de acervo do autor, 2016.

As cisternas são abastecidas, principalmente, pelas águas das chuvas. Em anos chuvosos,
ocorre captação suficiente para o abastecimento das cisternas, mantendo a oferta de água durante a
estação seca; porém, as dificuldades ocorrem em anos pouco chuvosos, dificultando a vida das
pessoas que dependem da água contida nos reservatórios para que mantenham a mínima qualidade
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de vida. Logo, é necessário que as famílias façam uso sustentável e consciente da água através de
uma gestão básica desses recursos hídricos, que tenha como objetivo o suprimento do consumo
humano.
O município de Caldas Brandão foi escolhido para esta análise pelo fato do mesmo ter
ingressado na região do Semiárido do Brasil na atualização de novembro de 2017. Assim, torna-se
necessário compreender a questão climática no município nos últimos anos e o acesso da população
rural aos recursos hídricos, visto que, não existe rede de água para as famílias residentes nesses
espaços. Nessa perspectiva, este trabalho tem o objetivo de compreender as formas de gestão
familiar e uso sustentável das águas que abastecem as cisternas com base nos totais pluviométricos
anuais e em outras formas de reabastecimento desses reservatórios localizados na comunidade rural
de Riachão dos Coelhos, município de Caldas Brandão, Semiárido da Paraíba (Figura 3).
Figura 3 – Mapa de localização do município de Caldas Brandão / PB.

MATERIAIS E MÉTODOS
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Para a realização da pesquisa, foram executadas as seguintes etapas:
1) Busca de referências bibliográficas por meio de sites do Governo Federal, de revistas eletrônicas
especializadas, bem como, nos espaços físicos da Biblioteca Setorial do CCEN/UFPB e
Biblioteca Central da UFPB;
2) Aquisição de dados pluviométricos para o município de Caldas Brandão/PB na escala mensal
entre os anos de 2000 e 2016 na base de dados da Agência Executiva de Gestão das Águas do
Estado da Paraíba – AESA. Após coleta dos dados, realizou-se a tabulação no ambiente do
software Microsoft Excel, quando os mesmos foram distribuídos nas formas: mensal, sazonal
(pré-estação chuvosa, estação chuvosa e estação seca), anual e média histórica.
3) Visita em vinte domicílios na comunidade rural de Riachão dos Coelhos, município de Caldas
Brandão para aplicação de questionário e realização de entrevistas às famílias beneficiadas pelo
Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais –
Programa Cisternas. Nesta etapa foi realizada a fase principal da pesquisa, com o objetivo de
detectar a relação entre a comunidade e as cisternas, nos âmbitos da climatologia da região,
gestão ambiental e uso sustentável dos recursos hídricos armazenados. Foi aplicado um
questionário por domicílio, estes que serão mantidos em anonimato. Através das respostas,
poder-se-á elaborar um panorama sobre a consciência ambiental no ambiente em que essas
famílias vivem, bem como, das formas de uso – e reuso – da água.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Dados Pluviométricos
Na análise dos dados pluviométricos, foi detectada uma leve tendência de queda da
pluviometria mensal entre os anos de 2000 e de 2016 (Figura 4). De acordo com a Figura 5, tal
tendência se fortalece quando são abordados os seis últimos anos da série (2011 a 2016): nos
primeiros meses de 2011, a linha de tendência do gráfico supera os 100,0 mm, enquanto que nos
últimos meses de 2016, a tendência se aproxima dos 40,0 mm. Há, portanto, uma redução de 68%
na tendência do volume de chuva entre os anos de 2011 e 2016.

Figura 4 – Gráfico de distribuição mensal da precipitação em Caldas Brandão / PB (2000-2016).
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Precipitação
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Fonte: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), 2017.
Elaboração: Gabriel de Paiva Cavalcante (2018).
Figura 5 – Gráfico de distribuição mensal da precipitação em Caldas Brandão / PB (2011-2016).
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Fonte: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), 2017.
Elaboração: Gabriel de Paiva Cavalcante (2018).

Segundo Cavalcante (2018), os últimos três anos da série (2014, 2015 e 2016) registraram
chuvas abaixo da média histórica, sendo: 2014 com registro de desvio de -28,3%, classificado como
Muito Seco; 2015 com registro de desvio de -24,2%, classificado como Seco; e 2016 com registro
de desvio de -23,5%, classificado como Seco. Tais desvios podem estar relacionados com as
condições térmicas dos oceanos, especialmente o Oceano Atlântico Tropical, porém esta
informação só deverá ser considerada por meio da compreensão do ritmo dos atributos climáticos
para compreensão da circulação dinâmica da atmosfera em detrimento das anomalias térmicas do
oceano. Deve-se considerar, também, as condições do Oceano Pacífico, em especial ao fenômeno
El Niño, que ocorreu de forma Leve no biênio 2014-15 e de forma Forte no biênio 2015-16.
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Na escala anual, os maiores registros de precipitação ocorrem nos anos de 2011, 2000 e
2009, com totais de 1.517,5 mm, 1.384,5 mm e 1.271,2 mm de forma respectiva. Já os menores
registros ocorreram nos anos de 2014, 2006 e 2010, com totais de 640,1 mm, 587,4 mm e 557,7 mm
respectivamente. A média dos dezessete anos de análise deste trabalho é de 923,3 mm, enquanto
que a tendência é de queda na ordem de 100,0 mm, variando entre 1.000,0 mm nos primeiros anos e
900,0 mm nos últimos. A Figura 6 mostra os dados anuais de pluviometria por meio de um gráfico.
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Figura Fonte: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), 2017.
Elaboração: Gabriel de Paiva Cavalcante (2018).

O cenário sazonal19 também registrou tendência de queda nos totais pluviométricos entre os
anos de 2000 e 2014. Todas as estações apresentam tendência de decréscimo na precipitação. A
estação chuvosa apresenta a maior tendência de queda, com variação de quase 600,0 mm nos
primeiros anos a cerca de 480,0 mm nos últimos. A estação pré-chuvosa varia entre 300,0 mm nos
primeiros anos e 200,0 mm nos últimos. Já a estação seca também registra 175,00 mm nos
primeiros anos, a 130,0 mm nos últimos. Em média, a pré-estação chuvosa apresenta registro de
253,3 mm (17,4% do total), a estação chuvosa registra 520,2 mm (56,3% do total) e a estação seca,
149,9 mm (16,2% do total). A Figura 7 apresenta a série anual dos dados por período sazonal e as
respectivas tendências pluviométricas.

7 – Gráfico de distribuição sazonal da precipitação em Caldas Brandão/PB (2000-2016).
19

Na análise sazonal das anomalias térmicas adotou-se a proposta de Silva (2007). O autor subdividiu a Paraíba em seis
microrregiões pluviometricamente homogêneas, a saber: Litoral, Brejo, Agreste, Cariri/Curimataú, Sertão e Alto Sertão
(SILVA, 2007, apud. CAVALCANTE & MOURA, 2015). Caldas Brandão se insere na microrregião do Agreste, com a
pré-estação chuvosa presente nos meses de fevereiro a abril, estação chuvosa nos meses de maio a agosto e o período
seco concentrado nos meses de setembro a janeiro.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 504

2016

2015

2014

2013

2012

Seca
y = -2,235x + 169,97

2011

ano

2010

2009

2008

2007

Chuvosa
y = -6,6625x + 580,13

2006

2005

2004

2003

2002

1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2001

Pré-Chuvosa
y = -4,8652x + 297,08

2000

mm

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Figura Fonte: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), 2017.
Elaboração: Gabriel de Paiva Cavalcante (2018).

2. Gestão das Águas nas Cisternas
Para a compreensão da gestão das águas das cisternas construídas pelo Programa Cisternas
do Governo Federal na comunidade rural de Riachão dos Coelhos, foram feitas vinte visitas
aleatórias e aplicados vinte questionários nas casas das famílias, com prioridade para a percepção
das pessoas acerca do clima, ao abastecimento das cisternas e ao uso da água. A Prancha 1
representa em dez gráficos os seguintes pontos:






Tempo de construção das cisternas: 12 cisternas (60%) têm entre oito meses e três anos de
construídas; são, portanto, reservatórios recém-concluídos, o que implica a entender que as
famílias ainda estão em processo de adaptação a essas tecnologias sociais;
Capacidade de armazenamento das cisternas: 15 reservatórios (75%) têm capacidade de 15 a
vinte mil litros de água. Assim, caso uma família de 7 pessoas inicie a estação seca (de
setembro a janeiro) com a cisterna cheia e não haja mais pluviosidade suficiente para
aumentar o abastecimento, cada pessoa deve gastar apenas 18,55 litros de água por dia. A
Organização Mundial da Saúde – OMS recomenda que cada pessoa gaste 50 litros por dia, e
a média do consumo do brasileiro é de 187 litros, segundo a OMS;
Quantidade atual de água: das vinte famílias visitadas, sete estão com suas cisternas com
menos de 25% de sua capacidade máxima. O estado crítico do abastecimento exige um
período chuvoso, principalmente os meses de maio e junho, com precipitações acima da
média, para que na próxima estação seca não haja crise no abastecimento familiar. Nos
últimos três anos da série, a média de pluviosidade foi de 666,8 mm (256,5 mm abaixo da
média histórica), sendo que os períodos chuvosos desses anos registraram média de 331,0
mm (189,2 mm abaixo da média histórica). Nota-se, assim, que a maior parte desse desvio
negativo da precipitação ocorreu durante a estação chuvosa;
Prancha 1 – Situação estrutural e condições de abastecimento, gestão e uso da água
nas cisternas familiares em Riachão dos Coelhos, Caldas Brandão / PB.
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Tempo de construção da cisterna
15%

Menos de oito
meses
De oito meses a
3 anos
Mais de 3 anos

25%

60%

Capacidade da cisterna
5% 10%
10%

0 a 10 mil l
10 a 20 mil l
20 a 30 mil l
mais de 30 mil l

75%

Quantidade atual de água

Grau de suprimento das necessidades
da família
5%

15%
35%
25%

Menos de 25%
de 25% a 50%
de 50% a 75%
Mais de 75%

35%
60%

Total
Mais ou Menos
Insuficiente
Nulo

25%

Melhorou a qualidade de vida?

Existência de horta

40%

Sim

Sim
100%

60%

Situação de abastecimento antes da
cisterna

Usa a água para quais atividades?
10% 15%

5%

Apenas beber
Beber e
cozinhar
Usos
domésticos
Todo e
qualquer uso

Melhor
A mesma
75%

95%

Consciência para uso

35%
65%

Posso usar à
vontade
Mantenho leve
controle
Controle
máximo

Não

Melhorias ambientais na região
25%

35%

15%

Sim, muitas
Sim, porém
poucas
Piorou
Não sei

25%

Fonte: dados primários coletados pelo autor através de questionários
aplicados aleatoriamente em vinte residências familiares na região estudada.
Elaboração: Gabriel de Paiva Cavalcante (2018).
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Grau de suprimento das necessidades: segundo as pessoas responsáveis pelo fornecimento
das informações, 12 famílias (60%) apresentam total suprimento das necessidades hídricas
básicas através das cisternas. Trata-se de uma realidade que representa uma ruptura cultural
de dificuldade de acesso à agua, visto que, essas famílias se deslocavam vários quilômetros
para conseguir água potável. Apenas 5% das famílias alegaram insuficiência da água para o
abastecimento, sendo o principal motivo da insuficiência a elevada quantidade de membros
na família e a reduzida capacidade de armazenamento da cisterna;
Melhoria na qualidade de vida: todas as famílias revelaram que a qualidade de vida
melhorou após a construção dos reservatórios. Esta questão se relaciona fortemente com a
anterior, já que a qualidade de vida se liga intimamente com o suprimento das necessidades
básicas familiares. Um fator bastante citado pelos entrevistados foi a questão do tempo: as
horas dedicadas ao percurso casa  açude  casa agora podem ser aproveitadas nas
atividades econômicas da família. Assim, o acesso facilitado aos recursos hídricos toma
proporções indiretas, potencializando, por exemplo, a lucratividade das famílias em
atividades domésticas, que antes serviam eminentemente para a subsistência;
Horta: uma das atividades domésticas que podem transferir alguma lucratividade para as
famílias são as hortas (60% das famílias abastecidas por cisternas possuem plantação de
hortaliças). A irrigação não é feita através de água das cisternas. O fato é que após os
reservatórios serem construídos, a água dos açudes e barreiros pôde ter usos mais
diversificados e produtivos pelas famílias, principalmente por meio dessas plantações que,
na maioria dos casos, auxiliam no suprimento da alimentação familiar, mas, se cultivadas
em média escala, considerando a disponibilidade hídrica e a existência de solos favoráveis,
pode servir como base para uma economia sustentável;
Situação de abastecimento antes das cisternas: das 20 famílias, 19 afirmam que antes das
cisternas o abastecimento de água era pior. Muitos, inclusive, contaram histórias de vida nas
quais a falta d’água compõe o grande drama. Segundo E. C. C., 73, “(...) Nunca na minha
vida tive tanto conforto, nem pensei que teria tanta água na frente da minha casa. Pra quem
já andou mais de dez léguas em busca de uma lata d’água, isso é uma grande vitória.”;
Uso da água para determinadas atividades: 15 famílias (75%) afirmam usar a água da
cisterna apenas para beber e cozinhar. O restante das atividades ocorre através de outras
fontes, como poços, açudes e barreiros. Nenhuma família usa a água de seus reservatórios
para todo e qualquer uso. Para O. R. C., 79, “(...) usar a água ‘todinha’ da cisterna pra tudo
é desperdiçar (...), é jogar fora. Os açudes, que antes serviam pra tudo, agora servem para
fazer ‘o grosso’, lavar roupa, essas coisas. Agora a água que a gente bebe é limpinha, e a
suja que nós ‘bebia’ agora é ‘pra’ outras coisas.”;
Consciência para o uso: nenhuma família afirmou que pode usar a água à vontade, sem
preocupação com os usos futuros. Sete famílias afirmaram leve controle, e a maioria, treze
famílias, 65%, afirmam ter controle máximo com o gasto da água;
Melhorias ambientais na região: a última pergunta do questionário trata-se das melhorias
ambientais que a paisagem evidencie às famílias. Antes da pergunta, houve um breve
diálogo sobre o meio ambiente para que as pessoas tivessem mais clareza acerca do assunto.
Porém, nota-se que a maioria das famílias possui pouca instrução sobre meio ambiente, uma
vez que o maior número (sete famílias) afirmou não saber se no lugar houve melhorias nas
condições ambientais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo aplicado na comunidade de Riachão dos Coelhos, zona rural de Caldas
Brandão, semiárido da Paraíba, nos apresenta uma conjuntura preocupante no que tange ao
abastecimento d’água das famílias da referida região. De acordo com os dados pluviométricos,
revela-se uma tendência de diminuição nas chuvas, principalmente nos últimos anos (2011-2016),
esta que pode estar ligada às condições térmicas dos oceanos, especialmente do Oceano Pacífico,
por meio do fenômeno El Niño.
Esta tendência de diminuição da precipitação provoca estiagens na região, necessitando de
intervenções do poder público para diminuir os efeitos da falta de chuvas. Uma das principais
estratégias é a construção de cisternas para armazenamento de água para as famílias, porém, tal
armazenamento depende da ocorrência de chuvas, o que não se apresenta de forma eficiente,
especialmente nos últimos três anos, quando a média de pluviometria registrada pela AESA foi de
666,8 mm. Sendo assim, torna-se necessária a implementação de mais uma política pública: o
abastecimento por meio dos carros-pipa, que ocorre mediante solicitação dos órgãos municipais
com base nos decretos de Situação de Emergência – SE e/ou Estado de Calamidade Pública – ECP.
As vinte famílias, em síntese, se mostraram satisfeitas com relação à presença e estrutura das
cisternas em suas respectivas propriedades, porém refletiram o que foi detectado antes da aplicação
dos questionários: as chuvas cada vez menos frequentes resultam em um forte impacto no
abastecimento de água dessas famílias, comprometendo a segurança hídrica, fator essencial para a
manutenção da qualidade de vida. A maioria das famílias utiliza a água das cisternas para beber e
cozinhar, e, durante a estação seca, cada membro de uma família de sete pessoas só pode consumir
pouco mais de 18 litros de água por dia, uma quantidade dez vezes menor do que a média nacional.
Desta forma, as famílias devem realizar, com cada vez mais frequência, o uso sustentável das águas
das cisternas.
Sugere-se, então, que este estudo seja ampliado, tanto na escala espacial, quanto na
quantidade de políticas públicas ofertadas. O Programa Cisternas já foi implantado, logo, tem-se a
necessidade de abastecimento desses reservatórios e de gestão sustentável do uso dessa água.
Assim, o estudo dos decretos de SE e ECP e a distribuição de água por meio dos carros-pipa tornase um objeto de estudo pertinente para que os resultados sejam considerados como subsídios às
melhorias na qualidade das políticas públicas, bem como, para a ampliação das famílias atendidas.
Além disso, torna-se necessário conscientizar as famílias para o uso das antigas fontes de água
(poços, barreiros, açudes, dentre outros), especialmente na agricultura, que, aliada aos solos férteis
da região, pode servir como uma excelente base para o desenvolvimento econômico das famílias,
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prezando, também, pelo aspecto ambiental e focado na ascensão social, funcionando como um fator
de rompimento da estagnação que se encontra as zonas rurais da região.
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RESUMO
A preocupação com a Natureza sempre ocupou um papel central na história, sendo possível afirmar
que este é, ainda, o grande tema de nossa atualidade. Apesar de a humanidade manter uma “postura
investigativa” sobre Natureza, ao revisitar a história dessa relação é possível perceber que a mesma
foi interpretada de diversas formas, dependendo do tempo e da humanidade. Neste trabalho, ao
discutir algumas das diversas concepções de Natureza, iniciando com os primitivos, dando um
recorte pera ideias que estabeleceram no ocidente, temos a intenção de responder se há uma ideia de
Natureza nas discussões sobre as Mudanças Climáticas. Para isso, apresentaremos uma análise de
algumas sentenças discursivas do relatório 2007 do Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas, com apoio teórico-metodológico da Análise do Discurso (AD).
Palavras-Chave: Concepção de Natureza; Homem-Natureza; Mudanças Climáticas
ABSTRACT
The preoccupation with Nature has always occupied a central role in history, and it is possible to
affirm that this is still the great theme of our times. Although humanity maintains an "investigative
stance" on Nature, when revisiting the history of this relationship it is possible to perceive that it has
been interpreted in different ways depending on time and humanity. In this work, in discussing
some of the different conceptions of Nature, starting with the primitives, giving a clipping to the
ideas they established in the West, we intend to answer if there is an idea of Nature in the
discussions on Climate Change. For this, we will present an analysis of some discursive sentences
of the 2007 report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, with theoretical and
methodological support of Discourse Analysis (AD).
Keywords: Nature Conception; Man-Nature; Climate change

INTRODUÇÃO
A preocupação com a natureza sempre esteve presente nos grandes momentos da história
humana. Como assegura Collingwood (1950), foi assim na Antiguidade e na Modernidade, sendo
possível afirmar, sem temor, que esse ainda é o grande assunto da nossa atualidade.
Porém, como destaca Lenoble (1969), mesmo com a constante necessidade humana de
explicar a natureza, as investigações assistidas ao longo da história não estiveram pautadas no
mesmo objeto. Exatamente por isso, segundo esse filósofo, há tanta diferença entre a visão dos
primitivos, que buscavam entender as vontades dos deuses; a cosmologia de Aristóteles, que tentava
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compreender a organização dos fenômenos; e a Ciência dos Modernos, que decifrava o mecanismo
de uma máquina maravilhosa. Em outras palavras, a natureza seria a mesma, mas foi vista de forma
distinta nos diversos momentos da história humana.
Não à toa, a hipótese de um aquecimento global provocado pelas ações humanas tem
mobilizado grandes e novos estoques de conhecimento, apresentando-se como um desafio que
convoca a humanidade, mais uma vez, a desvendar os segredos de uma natureza que parece
apresentar uma nova feição.
Diante disso, sentimo-nos provocados a perguntar neste trabalho: há uma ideia de natureza
nas discussões sobre as mudanças climáticas? Em sua obra, Lenoble (1969) defende que é possível
identificar as concepções de natureza de uma determinada época por meio da estrutura das
descrições sobre ela, uma vez que tais descrições trazem suas marcas constituintes, isto é, as
concepções que inspiraram tais descrições.
Neste trabalho20, apresentamos uma analise sobre a existência de uma visão de natureza na
discussão do aquecimento da terra. Na primeira seção, destacamos algumas concepções de natureza,
partindo inicialmente de uma discussão no homem primitivo, fazendo um recorte para a visão que
se estabeleceu a partir dos gregos e que ajudaram a formar as percepções ocidentais sobre natureza,
culminando em uma possível concepção em nosso tempo.
Na sequência, apresentaremos uma análise de algumas sentenças discursivas do relatório
2007 do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. As análises terão como apoio teóricometodológico da Analise do Discurso (AD). O pressuposto central da AD é que a linguagem é
atravessada pela história. Logo, não há um sentido dado, único, verdadeiro para um enunciado, mas
vários sentidos que estão além das evidências.]
É importante salientar, tento em vista que na parte empírica desse trabalho analisaremos
trechos de um relatório científico, que a linguagem da ciência está sujeita aos movimentos de
qualquer outro enunciado. Aliás, como bem sustenta Orlandi (1997), a ideia de um discurso único,
objetivo e neutro não passa de uma ilusão, já que a linguagem científica também tem sua
materialidade específica que não é transparente. O discurso científico é, como todos os outros,
heterogêneos em sua essência.
A NATUREZA E O HOMEM
Como uma paisagem que é contemplada a distância, as concepções de natureza,
interpretadas do presente, parecem sempre esboçar um desenho, um formato, mesmo que nem
sempre tão nítido. Essa impressão fica ainda mais forte quando compreendemos que essas

20

Este artigo é um recorte de uma pesquisa mais ampla “Uma análise discursiva sobre o Aquecimento da Terra”.
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concepções estão ligadas a algumas metáforas, ou seja, analogias as quais a natureza foi alvo ao
longo do tempo.
Segundo Lenoble (1969), o primeiro contato do homem com a natureza não foi da
consciência com o objeto pensado, mas de um ser desprovido de tudo e rico de necessidades com
outro imenso ser vivo. Apesar disso, os primitivos não estiverem jogados sem defesa diante da
natureza, pois tinham suas formas de interpretação, e essas formas eram mágicas. Essa condição
teria permitido conforto e segurança, servindo de apoio para viver em um mundo, onde não
precisassem ser donos de si e projetassem suas necessidades e desejos nessa natureza. Já era uma
ideia moral, mas uma moral atormentada pelo medo e temor.
Em outra linha de percepção, a historiadora da ciência Karolyn Merchant (1989) ressalta o
aspecto sagrado que já começa a ser estabelecido entre o homem e uma natureza vista como um
grande ser vivo. Para a autora, o que se estabelece no centro desse entendimento é a identificação,
pouco a pouco, da natureza como uma mãe, ou seja, da fêmea que gentilmente atendia às
necessidades dos seres humanos. Dela, era necessário apenas aguardar o alimento e tratá-la com a
devida reverência de um filho.
Como podemos perceber, há em ambas as visões a percepção de uma natureza orgânica,
porém, com uma significativa diferença na forma como o homem teria se relacionado com esse
grande Ser Vivo. Na primeira, tem-se a interpretação de uma relação marcada pela dependência e
pelo medo; enquanto, na segunda, uma relação marcada pela segurança da proteção de algo
infinitamente maior que o homem.
Na visão atormentada descrita por Lenoble (1969), vê-se um relato de um encontro de um
ser vivo fraco, desprovido de tudo e rico de necessidades, com uma natureza imensa e mais forte
que ele. Apesar de essa compreensão ressaltar a capacidade do homem já buscar, nessa fase, uma
explicação para a natureza, essa relação mágica é entendida, pelo filósofo francês, como um dos
principais obstáculos que a humanidade teve que superar para conquistar o direito de ver uma
natureza desvinculada do seu destino humano.
Segundo o filósofo, “a dúvida, a confissão da ignorância, só chegará muito mais tarde”.
(LENOBLE, 1969, p. 40). Já Merchant (1989) consegue enxergar nessa visão maternal as bases de
um tipo de relação que se estabeleceu por muitos séculos e permitiu menos exploração e mais
harmonia com o meio natural.
A natureza como ideia de moral atormentada e mágica, apontada por Lenoble (169), teria
perdurado até os gregos, quando o homem vai tomando consciência de si mesmo. Essa passagem do
mágico para o racional não teria acontecido de maneira direta, mas numa mistura de forças
incontroladas e de um início de organização. Os helenos conviviam com os deuses do Olimpo e
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suas maldades, injustiças e aventuras. Porém, “era necessário que a alma deixasse de ser lugar de
passagem de forças estranhas para ganhar uma certa consciência [...]” (LENOBLE, 1969, p. 56).
Assim, o acesso a uma moral consciente era a condição para alcançar uma ciência. Mais
livres, os gregos souberam criar cidades, livrar-se dos tiranos e entender que não há liberdade sem
lei. À época dos gregos, a natureza também era entendida como um grande ser vivo, porém naquele
momento já se buscava entender o ordenamento dessas forças naturais (COLLINGWOOD, 1950).
Surge, então, um primeiro conceito de natureza (physis) na ideia de contraposição à arte e
artesanato (thécne). Enquanto a thécne designa a capacidade humana de construir coisas, como
instrumentos, casas, entre outros, a physis representa o cosmo, o universo e tudo que existe
anteriormente ao homem. Assim, vai se formando uma concepção de natureza que se opõe
diretamente ao artifício – aquilo que é desenvolvido pelo homem. A natureza seria o que se faz por
si mesma, o que não foi transformado ou mesmo tocado pelo homem.
A natureza também começa a ser explicada como princípio, organismo e círculo. Princípio,
porque tudo surge a partir dela; organismo, porque é viva e permite outras vidas; e círculo, porque
há uma repetição de todos os seus processos. Para Aristóteles, a physis é o princípio de movimento
e repouso inerente a todas as coisas; e graças a isso, cada ser aspira a seu lugar natural: objetos
pesados tendem para baixo e leves para cima.
O filósofo Thomas Kelssering (1992) chama a atenção também para o fato de Aristóteles ter
distinguido três planos diferentes da realidade, o que já corresponderia a três espécies de ciência
(episteme): a Ciência da natureza, que indagava a causa das transformações e dos movimentos da
realidade material; a Matemática, que estava ligada às preocupações com o imutável, como as
proporções aritméticas, os fatos astronômicos; e, a Metafísica, a qual buscava indagar os princípios
gerais daquilo que existe.
As ideias aristotélicas influenciaram fortemente o pensamento medieval. Essa compreensão
de natureza vai se somando aos relatos da criação contidos na Bíblia – o livro da vida. A natureza
vai recebendo novas interpretações, entre elas, de um caráter normativo. Como nos aponta
Kelssering (1992), sem esse componente normativo da concepção de natureza, não seria possível
entender os princípios do Direito Natural no começo da Idade Média.
O pensamento judaico-cristão também incorpora novos elementos para uma nova concepção
de natureza ao defender o princípio bíblico de que o homem foi criado à imagem e semelhança de
Deus para se destacar perante as outras criaturas. Sobre isso, o filósofo João Almino (2003) defende
que há um marco de exterioridade entre o homem e a natureza, já que esse pensamento pode ter
estimulado a chamada visão antropocêntrica. Ou seja, o pensamento judaico-cristão teria sido o
começo da separação do homem da natureza, estimulado pelo desígnio divino de dominar todas as
outras criaturas.
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A Natureza como Mecanismo
A efervescência do renascimento afirmou a dignidade do homem e seu papel de investigador
por excelência. É no Renascimento, como nos diz Collingwood (1950), berço da chegada da
Ciência Moderna, que a natureza começa a ser entendida por meio de outra analogia: uma máquina
montada por um criador perfeito, que estaria fora dela observando sua criação e que naquele
momento autoriza o homem a explorá-la por meio do conhecimento.
Para Lenoble (1969), é nessa fase que o homem começa a entender que não mais recebe suas
normas da natureza, mas se funda ele mesmo a partir de sua razão e de sua vontade. A natureza se
torna a máquina cuja técnica será a ciência. Na visão de Merchant (1989), no entanto, essa nova
visão de mundo mina definitivamente a concepção orgânica da natureza, levando a importantes
mudanças na forma de compreender e lidar com o meio ambiente natural, influenciando novas
experiências humanas que, elaboradas e reelaboradas pela cultura, abriram caminho para o modelo
mecanicista.
Nas ideias de René Descartes, segundo Lenoble (1969), Deus instalou o homem, feito à sua
imagem e semelhança, como o representante de outra essência, infinitamente mais digna que a
primeira: o pensamento. Com apoio nessas ideias se estabelece o dualismo homem-natureza,
sujeito-objeto, favorecendo o triunfo da ciência. Nas palavras de Lenoble (1969), a natureza passa a
ser vista como objeto de exploração – “um brinquedo mecânico”(1969, p. 234).
Par Merchant, a principal realização do mecanicismo teria sido essa reordenação da visão de
mundo em duas constituintes fundamentais da experiência humana – ordem e poder. A ordem foi
estabelecida através da ênfase da divisibilidade das partes da matéria para ser interpretada pelas leis
matemáticas; e o poder, pela rejeição da origem animista.
Kelssering (1992) explica que o homem que na Idade Média estava situado dentro da
natureza, na modernidade assume o seu lugar exterior – uma posição quase divina de interpretação e
manipulação do mundo natural. Essa transição, porém, é entendida por Merchant (1989) como a
destruição do modelo orgânico, sendo iniciada uma nova forma de perceber e de explorar o mundo,
em que o espírito da terra passa a ser subjugado pela máquina. O mecanicismo, na visão da autora,
surgiu como um antídoto para a incerteza intelectual e como uma nova base racional para
estabilidade social. O método baconiano advogou o poder sobre a natureza, através da manipulação
manual, tecnológica e experimental. E o mecanicismo, como visão de mundo, foi a estrutura desse
poder.
Esse processo de mecanização do mundo como uma esquematização conceitual teve
fundamentação na institucionalização da tecnologia como um ingrediente integral do padrão da
economia capitalista. Segundo Merchant (1989, p. 234), “as máquinas autônomas e não autônomas
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desempenham papeis simbólicos que enfatizam a imaginação humana em sua capacidade de poder e
ordem”.
É justamente por essa capacidade de poder que a Revolução Industrial é apontada como o
principal marco da história da degradação ambiental. É nesse momento histórico, segundo Almino
(2003), que houve um aumento da degradação, facilitada, mais tarde, pela aproximação entre
ciência e tecnologia, pela mentalidade dominante no tipo de sociedade inaugurada pelo capitalismo
e, ainda, pela visão de progresso e natureza que se afirmava na Modernidade. Para o filósofo
brasileiro, não há como negar a vinculação das primeiras preocupações ambientais com a
Revolução Industrial, contudo, que não foram suficientes para uma movimentação efetiva sobre o
tema, que só aconteceu na segunda metade do século XX.
Nos dois séculos seguintes à Revolução Industrial dominaram as ideias de mudança e
aperfeiçoamento do mundo, bem representada pelas propostas de desenvolvimento do século XX.
Essas ideias pressupôs um conjunto de mudanças estruturais em termos de economia, no que se
refere à forma dominante de organizar os processos de produção, distribuição e os estilos de
consumo e consequentemente a ordem social e política(FERNANDES, 2000). Esse modelo,
inclusive, permitiu a compreensão do mundo a partir da divisão entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento, baseado no padrão de consumo de ricos e pobres, em que o exemplo de progresso
dos primeiros devia ser seguido.
Durante todo esse percurso, a natureza é entendida como recurso que deveria ser
amplamente explorado para progresso e o desenvolvimento das nações. Contudo, a ideia da
escassez dos recursos naturais faz com que essa visão seja colocada em discussão.
A Natureza como Reserva de Valor
A proposta de culpar um tipo de relação com a natureza e não a lógica de produção e
consumo que permitiu a apropriação da natureza como recurso ambiental, tornou-se muito forte nas
mobilizações internacionais, a partir da década de 1970, sob a coordenação da ONU
(FERNANDES, 2000). A centralidade da preocupação dessas mobilizações sempre foi a escassez
dos recursos, realizada por meio de fortes críticas não ao processo em si, mas ao crescimento
populacional e à degradação dos recursos naturais, além de vincular esses problemas à pobreza.
O sociólogo inglês Michael Redclift (1995), por sua vez, argumenta que as próprias ações
que propõem a sustentabilidade ambiental, com base no modelo de desenvolvimento sustentável,
correspondem às demandas dos mercados, no que tange ao uso de capitais naturais, visando, em
última instância, atender aos padrões de consumo. Para o autor, o movimento de valorização e
preservação da natureza se inscreve no contexto das forças de mercado, sendo, na verdade, a outra
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face da mesma moeda. Por isso, tanta valorização e preservação das riquezas naturais para que estas
possam estar à disposição das redes econômicas e sociais que as demandam e delas se apropriam.
A geógrafa Bertha Becker (2005), contudo, propõe uma conceituação muito esclarecedora
sobre a revalorização da natureza das últimas décadas, que acontece a partir de duas lógicas
distintas. A primeira a autora chama de Civilizatória, que tem uma preocupação legítima com a
natureza, pela preservação da vida. A segunda é a da Reserva de Valor, ou seja, da acumulação, que
compreende a natureza a partir da lógica do recurso escasso e como reserva de valor para capital
futuro. Nesse sentido, a própria distribuição geográfica desigual dos recursos vai permitir uma
disputa das potências pelo estoque de riquezas naturais, localizadas nas periferias, já que as
primeiras têm o poder sobre as tecnologias e a exploração.
Em sua análise, a geógrafa cita três eldorados que passaram a fazer parte da cobiça
internacional: a Antártida – espaço dividido entre as grandes potências e que tem sido objeto de
discussão sobre a exploração de petróleo; os fundos dos mares – até a publicação do artigo da
geógrafa ainda não regulamentado, mas que já entra na agenda política internacional desde a
Rio+20; e a Amazônia – uma das primeiras cobiças internacionais e objeto de estudo da autora.
Ao usar a expressão “mercadoria fictícia”, proposta pelo filósofo e historiador Karl Polanyi,
Becker (2005) entende que a mercantilização em nosso tempo chega ao ponto de transformar
elementos da natureza em mercadoria, como é o caso da água e da atmosfera. Contudo, essas
mercadorias fictícias geram mercados reais.
Pelas reflexões trazidas nesta primeira seção, a natureza sai de sua condição de orgânica
(grande ser vivo, mãe), concepção que durou milhares de anos, tornando-se máquina/mecanismo a
ser desvendado pela ciência na primeira fase da modernidade, para mais tarde ser compreendida
como Recurso Ambiental, incorporado ao processo de produção, a partir da Revolução industrial.
No final do século XX, a escassez de recursos naturais para atender ao mercado produtivo cada vez
mais crescente vai encaminhar para uma revalorização da natureza.
A nosso ver, as duas lógicas explicadas por Becker (2005) parecem indicar uma visão
contemporânea de Natureza, que alia ao mesmo tempo um discurso de preservação da vida, mas
que almeja a reserva de valor. Para nós, estamos diante de uma natureza vista como Mercadoria.
Diante dessas reflexões sobre natureza, reforçamos nossa intenção em questionar, no âmbito
das avaliações sobre as Mudanças Climáticas se há uma concepção de natureza nas avaliações do
IPCC. E ainda: se as respostas sugeridas para enfrentamento do problema encaminham para uma
nova relação com o meio natural?
CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO
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As condições de produção são categorias basilares na Análise do Discurso, pois os sujeitos
sempre atuam de um determinado lugar social e em um determinado tempo histórico. Portanto, é a
partir das condições de produções, em sua forma Mediata (amplas) e Imediata (restritas) que
permite entender como os discursos se constituem, produzem sentidos e atuam na realidade.
Neste caso, a situação mediata (mais ampla) envolve toda a carga histórica que fizeram a
natureza ser vista com objetos distintos. A humanidade saiu de uma compreensão mágica da
natureza, que na Grécia Antiga chega novos formatos, alcançando na Ciência Moderna, como
marca principal, a concepção de uma máquina criada por Deus, que autoriza o homem a montá-la e
desmontá-la, por meio de algo superior: a razão. No nosso momento histórico, no qual vivenciamos
uma revalorização da natureza, a mesma passa a ser compreendida, segundo Becker (2005), por
duas lógicas: a que tem uma preocupação legítima com a vida (Civilizatória); e uma segunda lógica
que é a da acumulação, que compreende a natureza a partir do recurso escasso que deve ser
gerenciado (Reserva de Valor).
Por outro lado, as condições de produção imediatas (restritas) do discurso são aquelas que
engendram a sua formulação discursiva – que é matriz de sentido que regula o que o sujeito pode e
deve dizer e, também, o que não pode e o que não deve dizer, funcionando como lugar de
articulação entre língua e discurso.
Logo, é necessário considerar que o tema das mudanças climáticas articula economia,
geopolítica, recursos naturais, estoques de conhecimento científico e questionamentos sobre a
própria relação do homem frente à natureza.

A forma de produzir e consumir da sociedade

moderna, em contrapartida com o entendimento da finitude dos recursos naturais como um todo e
dos combustíveis fósseis, em particular, coloca o sistema econômico mundial na busca da sua
própria sobrevivência, o que requer uma adequada gestão desses recursos ambientais.
Desde a década de 1970, as nações desenvolvidas, por meio da ONU, têm realizado
conferências, debates, relatórios, negociações e elaborado políticas internacionais, que visam o
enfrentamento de uma crise ambiental planetária. Uma das principais propostas oriundas dessa nova
compreensão sobre o meio natural propõe um desenvolvimento sustentável para o mundo, cuja
proposta articula a ideia de crescimento econômico, prudência ambiental e equidade social.
Apesar de a escassez e a degradação dos recursos naturais do planeta ser uma realidade
ligada diretamente à forma de produzir e consumir da sociedade moderna, o enfrentamento da
problemática ambiental vai sendo conduzido, nas últimas décadas, como se tratasse de uma relação
equivocada do homem com o meio natural que poderá ser resolvida a partir de novas formas de
gestão dos recursos naturais.
As políticas climáticas, ou seja, as medidas que visam solucionar o problema do
aquecimento da Terra, são definidas a partir dos relatórios do Painel Intergovernamental, cujo
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Resumo para Formuladores de Políticas (RFP) é discutido e negociado em plenárias, contando com
a participação de cientistas e delegados de governos signatários da ONU. Esse perfil não só sinaliza
o grau de sofisticação para o gerenciamento dos recursos ambientais escassos, como também das
relações atuais entre ciência e política ambiental que, como destaca Miller (2001), é uma
característica marcante das organizações que nascem dentro do processo de governança global.
Sendo assim, as condições imediatas de produção do discurso em análise são a que congrega
pesquisadores, convidados pelos seus governos e autorizados pela cúpula mundial da ONU, para
analisar pesquisas sobre o aquecimento do planeta, realizadas por centenas de outros cientistas,
inclusive por eles próprios, de forma a oferecer um parecer sobre o significado desses estudos, ao
mesmo tempo em que devem formular respostas para o enfrentamento do problema das mudanças
climáticas.
Os relatórios do IPCC têm concluído, com aumento gradativo das certezas, que as ações
humanas são responsáveis pelo aquecimento do planeta. A partir das constatações do referido
painel, são definidas as políticas internacionais, que têm como principal meta a redução do uso de
combustíveis fósseis.
Diante das condições de produção expostas, apresentamos uma análise que propõe uma
resposta a existência de uma ideia de natureza nas discussões sobre Mudanças Climáticas. Nesse
caso específico, se há uma concepção de natureza no relatório do IPCC, e se as propostas do
relatório encaminham para uma nova relação com o meio natural, uma vez que esta relação vem
sendo apontada como o grande motor da problemática ambiental.
Análise Discursiva
A Análise do discurso, enquanto proposta teórico-metodológica, exige que três questões
principais sejam consideradas em uma análise, antes de buscar responder qualquer outra: Qual o
lugar social dos produtores do discurso? Qual o discurso encontrado? A quem se dirige o discurso?
O conceito de discurso, segundo Florêncio, é “práxis, produzido nas relações sociais, em
determinado momento histórico, pelas necessidades impostas na produção e reprodução da
existência humana, trazendo em si o histórico e ideológico próprios a essas relações”. Dessa forma,
o discurso é ideológico, já que sua produção requer um sujeito socialmente situado, sendo
justamente esse lugar que define sua posição ideológica.
Sendo assim, podemos afirmar, com base em uma análise mais ampla realizada sobre essa
questão (BRANDÃO, 2013), que o lugar social do IPCC é de um poder neutro autorizado (por meio
de mandato) a avaliar e propor soluções para as mudanças climáticas, capaz de oferecer pareceres,
também neutros, sobre o problema do clima.
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O relatório não está dirigido estritamente aos Formuladores de Políticas, como é anunciado
em seu título, mas à sociedade em geral e aos formadores de opinião, de forma particular. Como os
formuladores de políticas, por meio de suas equipes técnicas, participam das várias etapas de
produção do relatório e até de sua aprovação, há uma mínima necessidade de resumos em
linguagem acessível para os mesmos. Contudo, as políticas climáticas internacionais necessitam da
aprovação da sociedade como um todo para exercer pressão nos governos nacionais e alcançar êxito
em suas negociações.
O discurso identificado no relatório é da verdade apresentada pelo poder neutro, que está
autorizado a avaliar o problema do clima. No relatório, contudo, há a ausência de temas, a priori, de
grande importância para o entendimento das questões climáticas (causas naturais e tratamento das
incertezas). Logo, a circulação do mesmo visa assegurar (ou mesmo fortalecer) a teoria do
Aquecimento Global provocado pelas ações humanas, silenciando quaisquer informações que
possam colocar a hipótese em discussão.
Contudo, ao voltarmos para as perguntas foco este artigo, a primeira marca que
conseguimos perceber fortemente no relatório do IPCC nos mostra indícios de uma natureza
Máquina – não nos aspectos proposto por Descartes, ou seja, como a máquina perfeita criada por
Deus, mas de uma natureza que vai sendo descrita como dados de um mecanismo que pode ser
desvendado pela técnica da ciência, seguindo a lógica da separação entre fato e valor
(desencantamento do mundo) - característica das Ciências Naturais ainda na atualidade
(MERCHANT, 1998).
Um exemplo dessa descrição pode ser visto na sequência discursiva abaixo:

RFP-6 - A tendência linear dos 100 anos (1995-2005), cifrada em 0,74ºC{entre
0,56°C e 0,92ºC}1 é superior a tendência correspondente de 0,6 {entre 0,4ºC e 0,8ºC}
(19012000) indicada no Terceiro Relatório de Avaliação.
Ou seja, a natureza descrita pela ciência é a que acumula, seleciona e explica fatos. Contudo,
outra marca também é visível no relatório do IPCC, completamente distinta dessa primeira. A
reflexão do filósofo e historiador da ciência Marcos Barbosa (1989) nos auxilia a fazer a conexão da
primeira com a segunda marca de natureza que identificamos no relatório do IPCC.
Segundo o autor, a natureza desencantada possibilita que a mesma seja descrita pela Ciência
Moderna como uma coleção de fatos, desprovida de valor intrínseco, restando a ela apenas o valor
instrumental. Para Barbosa (1989), essa visão afeta duplamente a relação do homem com a
natureza: “Ela não só legitima a postura de dominação, mas também fornece através da tecnologia
os meios para ampliar e tornar a dominação mais eficiente” (p. 100).
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Concordando com essa visão, entendemos que restando à natureza o valor instrumental, o
caminho no processo de revalorização da natureza em uma sociedade de consumo, aliado à situação
de recurso escasso, vai encaminhando a mesma para o entendimento de algo a ser gerenciado e
negociado.
Diante disso, encontramos apoio para a segunda marca que encontramos no relatório do
IPCC, que diz respeito à concepção de natureza como “Mercadoria”, bem descrito nos mecanismos
de mercado amplamente apontados como solução para a questão do clima.
Vejamos alguns recortes que apresentam essas marcas:

RFP-306 - Um sinal eficaz de preços de carbono pode alcançar um importante potencial
de mitigação em todos os setores (RFP-306) [grifo nosso].
RFP-307 - Os estudos de modelização indicam que um aumento mundial dos preços de
carbono entre 20-80 dólares/tCO2-eq até 2030 é coerente com a estabilização em torno
de 550ppm [grifo nosso].
Como já apontou Becker (2005), o processo de mercantilização atingiu seu extremo no
processo de revalorização da natureza das últimas décadas, chegando a sua lógica de Reserva de
Valor, a partir do entendimento da escassez dos recursos ambientais, que segundo a autora encontra
seus mercados fictícios, disfarçados de fóruns globais, como é o caso do Protocolo de Kyoto.
Dessa forma, a atmosfera se torna um bem global (VIOLA, 2009) e a taxação do preço do
carbono eleva a mesma à condição de mercadoria. Uma das consequências da taxação, no entanto,
poderá ser a emissão de carbono apenas pelas nações que reunirem as condições econômicas para
isso. Ou seja, as mesmas que causam o excesso de carbono na atmosfera.
Entretanto, outra pergunta se faz necessária: as respostas sugeridas pelo IPCC para
enfrentamento do problema climático encaminham para uma nova relação com o meio natural?
Essas respostas, quando analisadas, apontam como solução não uma mudança na forma de produzir
e consumir que interfere fortemente no meio natural, mas mecanismos de gestão dos recursos
naturais.
Diante disso, crescem as estratégias para mobilizar todos os habitantes do planeta,
(inclusive, silenciando diferenças), pois é necessário que haja aprovação dessa gestão dos recursos
ambientais. Dessa forma, entendemos que não há no relatório do IPCC uma proposta de mudança
na relação homem-natureza, mas sugestões (segundo o relatório: “soluções realistas”) de como gerir
com eficiência os recursos naturais.
A diminuição do uso de combustíveis fósseis, que se configura como principal proposta de
mitigação, se por um lado evita o aumento das concentrações de gases, como amplamente
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defendido, por outro, facilita a gestão de um recurso escasso que também poderá ser motivo de
conflito. Contudo, não sinaliza uma mudança de fato na relação do homem com a natureza.
Como enfatiza Lenoble (1969), as concepções de natureza sempre apresentarão uma aliança
entre o científico (o que é ela) e a moral (o que fazer diante dela). Becker (2005) descreve as duas
lógicas de nossa atualidade: Civilizatória e de Reserva de Valor. A civilizatória corresponde, a
nosso ver, à descrição moral de Lenoble (o que fazer com ela), que se apresenta como um intenso
movimento, às vezes ingênuo, de busca por novas formas de se relacionar com a natureza; enquanto
a científica (o que é ela), aqui representada pela participação da ciência do clima, que vai contribuir
mais com a perspectiva de Reserva de Valor, fortemente presente nas avaliações sobre as mudanças
climáticas, articulando a presença da ciência e da política internacional nas discussões.
Aliás, como bem colocado por Lahsen (2007), o conhecimento científico pode não ser
suficiente, mas tem sido uma condição necessária para as políticas ambientais. De fato, a
valorização da natureza como Reserva de Valor não seria possível sem o apoio do conhecimento
científico, que ao apresentá-la como dados de um mecanismo, confere-lhe apenas o valor
instrumental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificamos no relatório do IPCC a presença de duas marcas que indicam características de
uma ideia de natureza nas discussões sobre as Mudanças Climáticas: Máquina e Reserva de Valor.
A primeira está em conformidade com a seleção e descrição de fatos característicos das Ciências
Naturais. A segunda é identificada na ideia de um enfretamento que passa necessariamente pelas
soluções de mercado, bem descritas nas opções de taxação de emissões de gases de efeito estufa.
A interação entre as duas marcas (Máquina e Reserva de Valor) encaminham para uma
visão, com apoio nas ideias de Becker (2005), que percebe a natureza como mercadoria a ser
gerenciada.
As respostas sugeridas para enfrentamento do problema não propõem uma mudança efetiva
na relação entre homem e natureza, uma vez que as alternativas do relatório buscam o
gerenciamento dos recursos, visando garantir as formas de produção e consumo que, de qualquer
forma, interferem fortemente no meio natural, e que mantém a mesma lógica de consumo.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a variabilidade dos elementos climáticos e do balanço
hídrico climatológico (BHC) entre dois períodos distintos (1961-1990 e 1995-2015) no município
de Monteiro-PB e investigar sinais de mudanças climáticas. Foram utilizados dados de precipitação,
de temperatura e de umidade da série histórica mensal disponibilizada pelo INMET (Instituto
Nacional de Meteorologia). O cálculo do balanço hídrico foi realizado através da metodologia
proposta por Thornthwaite e Mather (1955) e a classificação climática feita pelo método de
Thornthwaite (1948). Após as análises dos resultados, foi observada moderada redução de 11,5% da
precipitação total anual e aumento de 3,4% da temperatura média anual. Além disso, o balanço
hídrico indicou redução no índice de umidade entre os dois períodos analisados, coincidindo com as
projeções para áreas semiáridas apresentadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC).
Palavras-chave: Semiárido. Climatologia. Classificação Climática. Mudanças Climáticas.
ABSTRACT
The present article has as objective to analyze the variability of the climatic elements and the
climate water balance (BHC) between two distinct periods (1961-1990 and 1995-2015) in the
municipal district of Monteiro-PB and investigate signs of climate change. Data from the historical
series provided by INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). The climate water balance was
calculated through the methodology proposed by Thornthwaite and Mather (1955) and the climate
was classified by the method of Thornthwaite (1948). After the analysis of the results, it was
observed a moderate reduction of 11.5% of the total annual rainfall and a 3.4% increase of the
average annual temperature. In addition, the water balance indicated a reduction in the moisture
index between the two periods coinciding with the projections for semiarid areas presented by the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Keywords: Semiarid. Climatology. Climate Classification. Climate Change.

INTRODUÇÃO
O meio ambiente é composto por componentes físicos, químicos, biológicos e sociais que
estão em constante mudança e relacionam entre si por meio de complexas interações, entre estes
componentes, sendo clima um importante agente atuante dessas interações (SORIANO, 1997). Tais
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interações podem causar diversos efeitos diretos e/ou indiretos, em curto ou longo prazo, em todos
os seres vivos.
O clima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é o tempo médio de um
determinado período em uma localidade. Pode também se referir às características atmosféricas
constatados nas observações contínuas durante certo período, tendo em vista que o sistema
climático terrestre possui como característica intrínseca a variabilidade natural em diferentes escalas
de espaço (PACHECO, 2017).
Portanto, por ser um sistema dinâmico, muito se debate sobre as causas das mudanças, se
estas se dão naturalmente, pela variação normal de temperatura ao longo dos anos ou se é
consequência de atividades antropogênicas, ou ainda, se é fruto do somatório dessas duas. Embora a
comunidade científica não tenha um consenso sobre as causas das mudanças climáticas globais, fica
cada vez mais evidente a alteração da concentração de gases potencialmente agravantes do efeito
estufa na atmosfera (DOMINGUES et al., 2011).
As projeções para a América do Sul realizadas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC) apontam para possível redução do volume dos reservatórios de água no solo,
mudança do tipo de vegetação em certas localidades, perda de biodiversidade e mudanças nos
padrões de chuvas (IPCC, 2007). De acordo com Reda et al. (2016), independente do fenômeno que
pode estar causando alterações climáticas, suas consequências precisam ser investigadas, pois
aumentam a vulnerabilidade da população que vivem em áreas de risco.
Projeções estimam que no Brasil haja reduções de precipitações, durante o século XXI,
principalmente na região Nordeste (2 - 2,5 mm/dia), no entanto é importante ressaltar que o nível de
incerteza das projeções é significativo (MARGULIS; DUBEUX, 2010). Os cenários propostos para
o semiárido indicam um aumento na frequência e intensidade de dias secos, sendo considerada a
região mais sujeita aos riscos da variabilidade climática, podendo chegar à “aridização” e
subsequente desertificação (MARENGO, 2014). Regiões áridas e semiáridas e suscetíveis a
enchentes, secas e desertificação, são reconhecidas como particularmente vulneráveis aos efeitos
das mudanças climáticas globais pela Decisão 5/COP.7, que dispõe sobre a preservação das
condições climáticas para futuras gerações (BRASIL, 2005).
O semiárido brasileiro é uma região conhecida pelas secas recorrentes e a repercussão desse
fenômeno não se dá somente no ciclo hidrológico, a seca produz diversos efeitos indiretos na saúde
humana, por exemplo, na nutrição e higiene, e também influencia fenômenos demográficos
(THOMPSON; CAIRNCROSS, 2002; CONFALONIERI, 2006). Por ser uma característica natural
da região, a seca toma lugar de destaque no debate sobre o atraso econômico do semiárido, além
disso, não há consenso sobre políticas públicas a serem aplicadas na região, sendo assim há
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momentos em que as políticas investem em infraestrutura e outros momentos o investimento ocorre
em políticas sociais (FERREIRA, 2017).
O baixo volume de água disponível em quantidade e qualidade no semiárido paraibano se dá
pela má distribuição temporal da chuva ao longo do ano, seu solo constituído por rochas cristalinas,
a sua potencial perda de água por evapotranspiração e a precária ou total ausência de um sistema de
distribuição eficiente (MOURA, 2016). Sendo assim, o planejamento hídrico é essencial para fazer
a gestão correta dos recursos hídricos, principalmente em áreas vulneráveis, e conta como uma de
suas ferramentas de planejamento o balanço hídrico climatológico (MEDEIROS et al., 2016).
O balanço hídrico climatológico proposto por Thornthwaite e Mather (1955) permite fazer o
monitoramento da variação do armazenamento de água no solo, utilizando elementos climáticos tais
como temperatura do ar e precipitação (VAREJÃO-SILVA, 2006). O balanço hídrico climatológico
também apresenta como resultado índices de aridez, umidade e hídrico que são utilizados para fazer
a classificação climática de uma região, tais índices oferecem informações sobre as condições de
recursos hídricos, condições ecológicas e propensões agrícolas (DAMASIO; FERNANDES, 2016).
Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo verificar a variabilidade dos elementos
climáticos (precipitação, temperatura máxima, mínima e média, umidade e evapotranspiração), da
classificação climática e dos índices do Balanço Hídrico durante dois períodos, as normais
climatológicas (1961-1990) e o período atual (1995–2015). Pretende-se com isto ampliar os
conhecimentos para análise hídrica do município, subsidiar a ações para viabilização da gestão dos
recursos hídricos, pois segundo o CPRM (2005), um dos motivos para a grande redução das
possibilidades do manejo dos recursos hídricos, é a carência de estudos de abrangência regional,
que são fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos,
inviabilizando assim a sua gestão eficiente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A área de estudo focar-se-á na cidade de Monteiro (07° 53' 20" Sul e 37° 07' 12" Oeste), que
está localizada no Estado da Paraíba (Figura 1). A cidade se encontra a 599 metros de altitude, no
Planalto da Borborema e faz parte da microrregião do Cariri Ocidental. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) o município de Monteiro possui uma área de 986
km² e uma população estimada de 33 mil habitantes.
Os dados mensais dos elementos climáticos tais como: temperaturas máximas, mínimas e
médias, precipitação e umidade foram levantados para a realização das análises e para o cálculo do
Balanço Hídrico Climatológico (BHC) para dois períodos distintos: as normais climatológicas
(1961-1990) e o período atual (1995–2015) compreendendo 21 anos, foram obtidos a partir do
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Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) disponível no site do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET).
Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo

Os dados mensais dos elementos climáticos tais como: temperaturas máximas, mínimas e
médias, precipitação e umidade foram levantados para a realização das análises e para o cálculo do
Balanço Hídrico Climatológico (BHC) para dois períodos distintos: as normais climatológicas
(1961-1990) e o período atual (1995–2015) compreendendo 21 anos, foram obtidos a partir do
Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) disponível no site do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET).
O cálculo do balanço hídrico foi realizado de acordo com a metodologia proposta por
Thornthwaite e Mather (1948; 1995). Esse modelo utiliza as médias de precipitação, temperatura,
evapotranspiração potencial (ETP) e o valor da capacidade de água disponível (CAD) para inferir os
valores de evapotranspiração real (ETR), deficiência hídrica (DEF) e o excedente hídrico (EXC)
(SOUZA et al., 2013). No presente trabalho, o valor adotado da CAD do solo foi igual a 100mm.
Para o cálculo da evapotranspiração potencial foi utilizado o método de Thornthwaite
(1948). O método utiliza equações empíricas para calcular a evapotranspiração a partir da
temperatura do ar. A Equação 1 é utilizada para temperaturas entre 0ºC e 26ºC, onde Tn é a
temperatura média mensal do mês n em ºC, I é um índice que expressa o ritmo de temperatura anual
da região e a é uma função que depende de I, sendo também um índice térmico regional.
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(

(Eq. 1)

)

Para temperaturas maiores que 26,5°C é utilizada a Equação 2:
ETp = 415,85+(32,24xTn) (0,43xTn )

(Eq. 2)

O índice I é o somatório da Equação 3 para todos os meses do ano.
(Eq. 3)

I= ∑
E, por fim, o índice a é calculado de acordo com a Equação 4.
a=6,75x

x

7,71x

x +1,7912x

I +0,49239

(Eq. 4)

O método de Thornthwaite foi formulado para condições específicas de um mês padrão de
30 dias com 12 horas de foto período, portanto, é necessário fazer a correção da evapotranspiração
calculada. A correção é expressa pela Equação 5.
(

) (

)

(Eq. 5)

O valor de evapotranspiração potencial foi utilizado para os cálculos do BHC e, após isso,
foram utilizados os valores do excedente hídrico e da deficiência hídrica para o cálculo do índice de
aridez, índice hídrico e índice de umidade. O índice hídrico é a relação entre o excesso de água e a
evapotranspiração potencial expressa em porcentagem (Equação 6). De acordo com Thornthwaite
(1948), quanto menor o valor do índice hídrico, menos excedente hídrico ocorre na região.
h= (

EXC
) x100
ETP

(Eq.6)

O valor do índice de aridez varia de 0 a 100, segundo Miranda e Santos (2008), quando o
índice assume o valor zero não existe deficiência hídrica, o valor 100 é assumido quando a
deficiência é igual a evapotranspiração potencial. O índice de aridez é calculado pela Equação 7.
(

)

(Eq. 7)

O índice de umidade relaciona os dois índices anteriores, e representam as condições
climáticas durante o ano, incluindo períodos úmidos e secos (THORNTHWAITE, 1948). O índice
de umidade é determinado pela Equação 8.
(Eq. 8)
A partir dos cálculos do BHC, torna-se simples fazer a classificação climática de acordo
com Thornthwaite (1948) de uma área estudada, pois os dados necessários são justamente variáveis
determinadas na resolução e aplicação do balanço hídrico. Segundo Cunha e Martins (2009), a
classificação objetiva definir os limites geográficos dos diferentes tipos de clima que ocorrem no
mundo por meio da descrição e mapeamento das regiões climáticas, necessitando identificá-las e
classificá-las em diferentes tipos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os elementos climáticos (Tabela 1) durante o primeiro período analisado (19611990) observa-se que os meses de novembro, dezembro e janeiro apresentam as temperaturas mais
altas durante o ano, por outro lado, no inverno, meses de junho, julho e agosto, as menores
temperaturas, com amplitude de 17,8 °C.
Tabela 1 - Variação dos elementos climáticos mensais no período de 1961–1990. Fonte: Autores, 2018.
Parâmetros/

Temp.

Temp.

Temp. méd

Umidade

Precipitação

Evapot.

Meses

max (°C)

mín (°C)

(°C)

(%)

(mm)

(mm)

Jan

32,4

19,8

25,4

66,0

66,6

129,6

Fev

31,3

19,7

25,0

68,0

98,4

110,8

Mar

30,4

19,8

24,5

73,0

146,5

114,1

Abr

29,5

19,2

23,9

78,0

142,0

100,8

Mai

28,6

17,6

22,5

77,0

74,5

85,9

Jun

27,6

16,3

21,6

77,0

44,4

72,9

Jul

27,8

15,4

21,1

75,0

36,5

70,2

Ago

29,1

14,9

21,7

68,0

11,9

76,9

Set

30,4

16,3

23,0

66,0

13,0

89,5

Out

32,1

18,1

24,6

61,0

17,8

114,5

Nov

32,7

19,1

25,2

60,0

10,4

121,0

Dez

32,4

19,6

25,4

60,0

50,6

129,4

Anual

30,4

18,0

23,7

69,1

712,5

1215,6

A umidade relativa do ar apresenta os menores valores no período de agosto a dezembro,
período que engloba o quadrimestre com menores índices de precipitação pluviométrica e elevadas
temperaturas, caracterizando assim o período mais seco da região, como verificado por Francisco et
al., (2015). Verifica-se também, que a distribuição temporal da precipitação com média anual em
torno de 721 mm, apresenta épocas bem definidas entre período chuvoso, de fevereiro a maio, e o
período seco que compreende os meses de agosto a novembro. Essa irregularidade temporal das
chuvas e as características supracitadas são características marcantes de regiões semiáridas.
Com relação a evapotranspiração potencial, é possível observar na Tabela 1 que os valores
mais altos se concentraram nas estações primavera e verão provavelmente devido a fatores como
maior incidência de raios solares, baixa cobertura de nuvens e altas temperaturas. Os meses de
dezembro e janeiro se destacam com os maiores valores de evapotranspiração potencial, 129,4 mm
e 129,6 mm, respectivamente. A variabilidade da evapotranspiração durante o ano basicamente
segue o padrão da temperatura, já que esses dois elementos estão diretamente ligados.
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 530

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
O município de Monteiro apresentou deficiência em todos os meses do ano, ou seja, no
período estudado não houve nenhum mês de excedente hídrico. A deficiência apresentou os maiores
valores nos meses de outubro, novembro e dezembro, isso se deve ao fato dos baixos índices de
pluviosidade observados, destacando-se o mês de novembro com 108,4 mm de deficiência hídrica
no solo. A evapotranspiração real se manteve superior à precipitação na maior parte do ano,
sugerindo assim que a água da chuva não foi armazenada no solo (Figura 2).
Figura 2 – Gráficos do Balanço Hídrico para o período de 1961-1990. Fonte: Autores, 2018.
EXTRATO DO BALANÇO HÍDRICO MENSAL

BALANÇO HIDRICO CLIMATOLÓGICO MENSAL
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Para o período de 1995 a 2015 (segundo período – mais recente) foi possível notar o
aumento das temperaturas máximas, mínimas e médias em todos os meses do ano, embora não
tenham ocorrido mudanças na amplitude térmica. Comparando com o período anterior estudado, os
meses de março e abril apresentaram um aumento de 1,6 °C na temperatura máxima. Destaca-se o
mês de julho, com aumento de 1,7 °C da temperatura mínima e o mês de agosto com aumento de
1,2 °C. Já a temperatura média apresentou o aumento mais significativo em maio de 1,6 °C
corroborando com as previsões que apontam aumento para as regiões semiáridas. A precipitação
em conformidade com as pesquisas de Margulis e Dubeux (2010) e Marengo (2014) também
apresentou redução em todos os meses do período chuvoso, que compreende os meses de fevereiro
a maio, com a maior redução de 54,8 mm no mês de abril. Embora sutil, há um aumento de 35% na
precipitação do mês de maio, o que pode indicar um possível deslocamento do período chuvoso da
região de Monteiro, caso a se investigar. Sendo assim, o total de precipitação anual médio sofreu
redução, passando de 712,5 mm no período de 1961–1990 para 630,7 mm no período de 1995–
2015, correspondendo a uma redução de 11,4%.
Foram observadas reduções também na umidade relativa do ar em torno de 2,5%,
destacando-se o mês de janeiro, onde houve uma redução de 4,5% da umidade e no mês de abril que
apresentou uma redução de 4,6%. Vale a pena destacar que os últimos anos analisados 2012 a 1015
foram anos de seca severa (MARENGO et al., 2016) e sendo a média uma ferramenta matemática
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sensível a valores extremos, pode ter influenciado na redução dos índices de precipitação (Tabela
2).
Tabela 2 - Variação dos elementos climáticos mensais no período de 1995–2015. Fonte: Autores, 2018.
Parâmetros/

Temp.

Temp.

Temp.

Umidade

Precipitação

Evapot.

Meses

Max (°C)

mín (°C)

méd (°C)

(%)

(mm)

(mm)

Jan

32,6

20,1

25,9

61,5

65,9

136,2

Fev

32,2

20,1

25,6

66,0

75,2

117,6

Mar

32,0

20,4

25,5

69,5

110,8

126,8

Abr

31,1

20,1

25,0

73,4

87,2

113,1

Mai

29,9

19,2

24,1

75,5

101,1

102,4

Jun

28,4

17,9

22,6

77,0

50,0

80,1

Jul

28,0

17,1

22,1

76,9

35,8

77,0

Ago

29,2

16,1

22,5

69,3

16,1

82,1

Set

31,2

17,3

23,9

62,2

6,7

97,6

Out

32,5

18,8

25,1

59,3

18,4

119,7

Nov

33,0

19,7

25,9

58,0

16,6

130,1

Dez

33,0

20,2

26,1

59,9

46,9

139,3

Anual

31,1

19,0

24,5

67,4

630,7

1322

Neste segundo período observa-se também um aumento percentual significativo da ETP ao
longo do ano, destacando-se o mês de maio com um aumento de 19%. A deficiência hídrica para o
período de 1995–2015 também apresentou aumento para o ano todo, observa-se que nos meses de
junho e julho a deficiência hídrica teve seu valor duplicado em relação ao período anterior em
estudo e no mês de fevereiro, em comparação à média do período anterior, o valor aumentou de
12,4 mm para 42,4mm.
No período de 1961 a 1990, a deficiência hídrica anual atingiu o valor de 503,1 mm, no
segundo período a deficiência hídrica anual aumentou para 683,5 mm, ou seja, houve um aumento
de 182,2 mm na deficiência hídrica anual embora a distribuição temporal não tenha sofrido
mudanças significativas. É possível observar que a maior deficiência ocorre no mês de novembro,
para ambos períodos e que o quadro se abranda nos meses de março a maio. Assim como analisado
no período anterior, os valores de evapotranspiração real são coerentes com o grande índice de
deficiência hídrica, ou seja, como os valores de evapotranspiração são similares aos de precipitação,
não houve recarga de água no solo causando a deficiência hídrica observada (Figura 3).
Figura 3 - Gráficos do Balanço Hídrico para o período de 1995 a 2015. Fonte: Autores, 2018.
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EXTRATO DO BALANÇO HÍDRICO MENSAL
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A Tabela 3 mostra a comparação dos índices climáticos para os dois períodos estudados. O
índice de umidade apresentou uma diferença de 6,55, passando de -24% para -31%,
respectivamente para os períodos em análise, podendo ser um indicativo de aumento da aridez da
região, pois segundo Thornthwaite (1948), as áreas com o índice de umidade entre -40% e -60% são
classificadas como regiões áridas. O aumento da aridez no Nordeste já é previsto, pois é a região
brasileira mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas (MARENGO, 2011). Não houve
variação no índice hídrico da região, que apresentou valores nulos para os dois períodos,
demonstrando que não há excedente hídrico no município, o que também pode ser claramente
visualizado nas Figuras 2 e 3.
Embora tenham ocorrido variações nos índices e nos elementos climáticos comparando-se
os dois períodos, o município de Monteiro apresenta a mesma classificação climática pelo método
de Thornthwaite, apresentando apenas variações nos índices de classificação. No entanto, as
variações observadas pode ser um indicativo de que as mudanças climáticas, que não acontecem
rapidamente, estão ocorrendo no município.
Tabela 3 – Índices de umidade relativa, aridez e hídrico para os períodos de 1961 – 1990 e 1995 – 2015.
Fonte: Autores, 2018.
Classificação de Thornthwaite
Índices climáticos
Índice de umidade (%)
Índice hídrico (%)
Classificação Climática

Período de 1961-1990

Período de 1995-2015

-24,83

-31,38

0,00

0,00

DdA’a’

DdA’a’

Portanto, fica claro que é necessário o planejamento e tomada de medidas preventivas para a
área estudada, principalmente porque a Caatinga, bioma onde o município está inserido, está dentre
os biomas mais vulneráreis às mudanças climáticas (OYAMA; NOBRE, 2003; NOBRE, 2011) e
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 533

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
consequentemente influencia diretamente na intensificação dos processos de exaustão dos recursos
naturais e desertificação da região.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Variações significativas nos elementos climáticos para o município de Monteiro – PB foram
observadas entre os períodos de 1961-1990 e 1995-2015. Foi possível observar aumento nas
temperaturas máximas e mínimas ao longo de todo o ano, redução de 11,4% da precipitação anual
média e redução também na umidade relativa. Os produtos do Balanço Hídrico Climatológico
também sofreram variações, como o aumento significativo a evapotranspiração potencial e da
deficiência hídrica. Contudo, não houve mudança na classificação climática para o município.
Ademais, o índice de umidade reduzido de -24% para -31% pode indicar uma possível aridização
do município.
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RESUMO
O trabalho versa sobre o comportamento da precipitação pluvial no Semiárido Potiguar. Assim,
objetivou-se caracterizar as precipitações pluviométricas acumuladas na quadra chuvosa (FMAM),
para o período de 1998-2017 (últimas duas décadas) – especialmente, para as estações de ApodiRN, Caicó-RN, Cruzeta-RN, Florânia-RN e Macau-RN, todas, inseridas na região-clima SemiáridaSemiárido Potiguar. Para tanto, fez-se uso da Estatística Gráfica, Distribuições de Frequência,
Medidas de Tendência Central, Medidas Separatrizes e Medidas de Dispersão. Além disso, foi
empregado o sistema computacional “Action Stat”, versão Pro, como uma ferramenta específica
para realização das etapas de codificação, tabulação e análise dos dados. Empregadas tais técnicas e
instrumentos, os resultados apontaram que o comportamento da variável estudada, para todas as
ECPs aqui avaliadas, mostrou-se como bastante semelhante, pois todas elas se enquadraram nas
mesmas categorias extremas de CVa (‘Muito Alto’).
Palavras-Chave: Métodos Quantitativos. Precipitação Pluvial. Semiárido.
ABSTRACT
The paper deals with the rainfall behavior in the Potiguar Semi - arid. The objective of this study
was to characterize rainfall accumulated in the rainy season (FMAM) for the period 1998-2017 (last
two decades) - especially for the Apodi-RN, Caicó-RN, Cruzeta-RN, Florânia- RN and Macau-RN,
all inserted in the semi-arid semi-arid region of Potiguar. For that, we used Graphical Statistics,
Frequency Distributions, Central Tendency Measures, Separating Measures and Dispersion
Measures. In addition, the computational system "Action Stat", Pro version, was used as a specific
tool to perform the steps of coding, tabulation and data analysis. In the case of such techniques and
instruments, the results showed that the behavior of the studied variable, for all ECPs evaluated
here, was quite similar, since they all fit in the same extreme categories of CVa ('Very High').
Keywords: Quantitative Methods. Rainfall. Semi-arid.

INTRODUÇÃO
A avaliação do comportamento, para fins de caracterização (quantitativa), das precipitações
pluviométricas no Semiárido brasileiro tem sido, historicamente, objeto de vários estudos, em
particular, ligados ao período chuvoso da citada região geográfica.
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Por caracterização, entenda-se esse como a “ação ou efeito de caracterizar, de destacar as
características e particularidades de algo [...] (DICIO, 2018)”.
Retomando ao ponto central da discussão, tal fato possui várias justificativas, dentre elas
(MARENGO, 2008, p.149-150):









Além da elevada e comum variabilidade espaço-temporal das precipitações pluviais na
região, a ocorrência, frequente, de ‘veranicos’ na estação chuvosa;
Devido ao período se configurar como aquele em que ocorre, dentre o ano, o maior cômputo
e, portanto, acumulo da precipitação pluvial na região;
A relevância que tal estação possui para recarga dos recursos hídricos (principalmente os
superficiais) e, consequentemente, para o abastecimento e dinamismo das atividades
econômicas da área;
O impacto econômico das Secas Meteorológicas, Hidrológicas e Agrícolas sobre as ‘Secas
Sociais’, acima de tudo, sobre parcela significativa da população residente na área que
dependente, quase que exclusivamente, de atividades ligadas à agricultura de sequeiro, e da
‘pecuária rudimentar’ (sobretudo, a bovina) para sua subsistência;
Recentemente, devido as ameaças da futura mudança climática global, e seus diversos
impactos negativos previstos;
Em função das lacunas, ainda existentes, a despeito das técnicas de análise empregadas em
tais trabalhos.
Em face do exposto, especialmente do último ponto citado, desponta o interesse mais

notório deste trabalho. Logo, objetiva-se caracterizar as precipitações pluviométricas acumuladas na
quadra chuvosa (FMAM), para o período de 1998-2017 (últimas duas décadas) – especialmente,
para as estações de Apodi-RN, Caicó-RN, Cruzeta-RN, Florânia-RN e Macau-RN, todas, inseridas
na região-clima Semiárida-Semiárido Potiguar.
METODOLOGIA
No trabalho, foram coletados dados Numéricos, tanto de forma Direta (Contínua mensal),
como também Indireta. Esses últimos, referem-se à dados estimados – através de técnicas de
Regressão Linear Simples e Polinomial – para um certo ano em específico (2001), onde haviam
falhas em algumas das séries históricas em uso neste trabalho. Tal procedimento visou preencher
falhas nos dados, relativas ao supracitado ano.
As principais fontes de consulta desses, estão disponíveis no/na: Setor de Meteorologia da
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio Grande do Norte (Meteorologia-EMPARN) e
Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Meteorologia
(BDMET-INMET).
Assim, foram tabuladas-processadas cinco séries históricas, com recorte temporal de 1998 a
2017, para unidades espaciais representadas pelas Estações Climatológicas Principais (ECPs) de:
Apodi-RN, Caicó-RN, Cruzeta-RN, Florânia-RN e Macau-RN.
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Quanto aos procedimentos técnicos, ao longo de todo o trabalho, foi empregado o sistema
computacional “Action Stat”, versão Pro, como uma ferramenta específica para realização das
etapas de codificação, tabulação e análise dos dados.
No que tange aos métodos e técnicas, o método utilizado para todas as fases da pesquisa foi
o Estatístico.
Já em relação as técnicas empregadas, fez-se uso das: Distribuições de Frequência, Medidas
de Tendência Central, Medidas Separatrizes e Medidas de Dispersão; todas previstas em diversas
literaturas, como: Andriotti (2003), Spiegel (2008), Vieira (2008), Crespo (2009), Rogerson (2012)
e/ou Magalhães e Lima (2013).
Finalmente, ainda em relação aos aspectos técnicos, foram utilizados os seguintes recursos
estatísticos gráficos: Diagramas de Pareto, de Colunas Múltiplas e Linha Agrupados e
Boxplots/Caixas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Abaixo, na figura 1, é apresentado o comportamento conjunto das distribuições de
frequência da precipitação pluvial acumulada na quadra chuvosa (FMAM), para as duas últimas
décadas (1998-2017), a partir de Diagramas de Pareto.
Figura 1 – Distribuições de Frequência das Precipitações Acumuladas na Quadra Chuvosa (FMAM), no
período de 1998-2017, para as Estações Analisadas, via Diagramas de Pareto

Fonte: Próprio autor, 2018.
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A partir da figura acima, pode-se observar que, para Apodi-RN, os três primeiros intervalos,
somados, representaram um total de 15/20 anos (75,0%) da série analisada. Além disso, nota-se que
volumes iguais ou superiores a 620,4mm (4º e 5º intervalos), só foram observados em 25,0% dos
anos. Ou seja, nas duas últimas décadas, apenas cinco anos apresentaram totais pluviais acumulados
na quadra chuvosa (FMAM), acima do intervalo tido como mediano (3° intervalo).
Já em relação à Caicó-RN, pode-se verificar que, em 70,0% da série (ou 14/20 anos), seu
acumulado pluvial na quadra chuvosa (FMAM) foi inferior a 551,3mm (3° intervalo). Ademais,
nota-se que acumulados iguais ou superiores a 551,3mm (4º e 5º intervalos) representaram um
percentual minoritário de 30,0% da série. Portanto, somente em seis dos últimos 20 anos, foram
verificados totais pluviais, na estação chuvosa (FMAM), acima de um padrão considerado mediano
(3° intervalo).
No que tange à Cruzeta-RN, percebe-se que em 85,0% dos anos (ou 17/20 anos), relativos as
duas décadas mais recentes, seus acumulados na quadra chuvosa (FMAM) foram inferior a
582,0mm. Além disso, verifica-se que acumulados iguais ou superiores a 582,0mm (4º e 5º
intervalos) representaram um percentual bastante reduzido (exatamente, 15,0% da série). Assim, em
apenas três dos últimos 20 anos, foram verificados totais pluviais, na quadra chuvosa (FMAM),
acima do intervalo mediano.
Para Florânia-RN, os três primeiros intervalos, somados, totalizaram 17/20 anos da série
temporal avaliada. Logo, pode-se notar que, em 85,0% da série, seu acumulado na quadra chuvosa
(FMAM) foi inferior a 677,8mm (3° intervalo). Ainda, é possível perceber-se que acumulados
iguais ou superiores a 677,8mm (4º e 5º intervalos), representaram 15,0%, apenas, da série.
Portanto, somente em três dos últimos 20 anos analisados, foram verificados totais pluviais, na
quadra chuvosa (FMAM), superiores ao intervalo mediano.
Finalmente, para Macau-RN, observa-se que o acumulado dos três primeiros intervalos
corresponde a 16/20 anos da série temporal. Assim, pode-se concluir que 80,0% dos anos avaliados
registraram, na quadra chuvosa (FMAM), volumes inferiores a 569,7mm. Paralelamente, percebeuse que volumes de chuva (na quadra chuvosa) iguais ou superiores a 569,7mm (relativos ao 4º e 5º
intervalo) só foram observados em 20,0% dos anos. Logo, apenas cinco anos apresentaram totais
acima do intervalo mediano.
Ainda a partir da figura 1, analisando o padrão conjunto das ECPs, pode-se evidenciar um
número minoritário de anos (variando de 15,0% a 25,0%) com elevados volumes acumulados em
cada um dos municípios em estudo. E, ao contrário, em um percentual majoritário dos anos
(variando entre 75,0% e 85,0%), o registro de volumes acumulados tidos como medianos ou baixos.
Destaca-se que se considerou como volumes elevados de precipitação pluvial, acumulados
na quadra chuvosa (FMAM), aqueles classificados no 4° ou 5° intervalos, especificamente, de cada
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distribuição de frequência. Logo, os anos tidos como medianos ou baixos, foram aqueles que
tiveram seus totais inseridos no 1°, 2° ou 3° intervalo.
A seguir, de modo a complementar o conjunto de avaliações propostas neste trabalho, serão
expressos os resultados obtidos a partir do emprego das demais técnicas quantitativas descritivas
aqui empregadas.
Abaixo, no quadro 1, são apresentados os resultados produzidos pelas três Medidas de
Tendência Central (MTDs) em estudo (Média Aritmética Simples, Moda e Mediana):
Quadro 1 – Avaliação do Comportamento da Precipitação Pluviométrica Acumulada na Quadra Chuvosa
(FMAM), a partir das Medidas de Tendência Central (1998-2017)

(mm)

Mo
(mm)

Md
(mm)

Desvio Mínimo
Absoluto da Média
(mm)

Desvio Máximo
Absoluto da Média
(mm)

Apodi-RN

486,7

#N/D

473,0

4,2

429,9

Caicó-RN

454,7

#N/D

402,9

13,8

426,3

Cruzeta-RN

422,4

#N/D

390,0

11,4

440,5

Florânia-RN

444,5

#N/D

391,5

0,5

602,6

Macau-RN

337,1

#N/D

281,5

7,9

602,7

ESTAÇÕES

Fonte: Próprio autor, 2018.

Como pode ser observado a partir do quadro 1, a estação de Apodi-RN foi aquela que
apresentou a maior precipitação média acumulada na quadra chuvosa (FMAM), para o período de
1998-2017, com diferença máxima de 149,6mm, em relação a Macau-RN (que registrou a menor
média histórica, dentre as cinco estações) e mínima de 32,0mm, quando comparada à Caicó-RN
(segunda maior média histórica).
No tocante às variações anuais, observou-se que o desvio mínimo (em termos absolutos) de
cada ano (xi) em relação a suas respectivas precipitações médias, foi mais acentuado em Caicó-RN
(13,8mm) e menor em Florânia-RN (0,5mm).
Já em relação ao desvio máximo, a estação de Macau-RN foi aquela que registrou a maior
diferença da precipitação pluvial acumulada na quadra chuvosa (FMAM), em um certo ano, para
com a sua respectiva média histórica. Contrariamente, a estação de Caicó-RN foi aquela que
registrou um desvio menos acentuado.
Além disso, notou-se que, em nenhuma das estações, as Modas das séries foram observadas
(#N/D). Tal fato, certamente, está associado a inexistência de dados, exatamente, iguais em cada
uma das séries. Logo, conclui-se que, em todos os anos avaliados, para todas as estações, o
acumulado na quadra chuvosa (FMAM) variou.
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Igualmente ao que foi percebido para a Média Aritmética Simples, o maior valor mediano
foi registrado na estação de Apodi-RN (473,0mm). Além disso, seguindo o mesmo padrão, o valor
mediano mais baixo foi observado em Macau-RN (281,5mm).
A partir destes últimos resultados, conclui-se que em metade dos anos avaliados, a estação
de Apodi-RN apresentou totais acumulados na quadra chuvosa (FMAM) superiores à 473,0mm e,
ao mesmo tempo, na outra metade dos anos ela registrou totais inferiores ao citado valor.
Abaixo, na figura 2, são apresentadas, para as cinco estações em estudo, suas respectivas
Normais Climatológicas (1961-1990) e, também, suas Normais Provisórias (1998-2017); relativas a
precipitação pluvial a quadra chuvosa (FMAM):
Figura 2 – Comportamento da Normal Climatológica (1961-1990) e da Normal Provisória (1998-2017) para
Precipitação Acumulada na Quadra Chuvosa (FMAM)

Fonte: Próprio autor, 2018.

Destaca-se, inicialmente, que as diferenças em relação as Normais Climatológicas (NCs) e as
Normais Provisórias (NPs) estão relacionadas, exclusivamente, ao número de anos (‘n’) que compõe
suas séries; como é descrito a seguir:
“A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define Normais como “valores médios
calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo
três décadas consecutivas [...] Normais Provisórias são médias de curto período, baseadas
em observações que se estendam sobre um período mínimo de 10 anos (INMET, 2018)”.

Feito tal esclarecimento, a partir da figura 2, pode-se observar, em linhas gerais, que em
todas as estações avaliadas, os totais pluviais acumulados na quadra chuvosa (FMAM) reduziram-se
nas duas últimas décadas; em média, -154,0mm ou -25,2%.
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Pontualmente, tal déficit, em termos absolutos (mm), variou de -56mm, para Macau-RN, à 226,8mm, para Florânia-RN. Além disso, em Cruzeta-RN houve decréscimo de -118,3mm, em
Caicó-RN de -184,0mm e em Apodi-RN de -184,7mm.
Já em termos relativos (%), os desvios verificados a partir da comparação das NPs com as
NCs, foram os seguintes: em -14,2%, em Macau-RN; -21,9%, em Cruzeta-RN; -27,5%, em ApodiRN; -28,8% em Caicó-RN; e -33,8% em Florânia-RN.
A partir dos resultados acima apontados, notou-se que todas as ECPs (a exceção de MacauRN) apresentaram desvios negativos inferiores à -100,0mm e déficits menores que -20,0%; o que
representa significativa diminuição dos volumes pluviais acumulados, justamente, no principal
período chuvoso de todas as estações.
Ainda a partir da figura 2, é possível inferir, quanto a severidade do processo descrito, que
as estações que registraram as maiores reduções foram, justamente, aquelas que possuíam volumes
médios mais elevados. Ou seja, aquelas que detinham valores mais significativos de suas NCs, tais
como Apodi-RN e Florânia-RN. Do contrário, as ECPs que registraram os menores desvios
absolutos (mm) foram as que, inicialmente (via NCs), possuíam totais pluviais menores, tais como
Caicó-RN, Cruzeta-RN e Macau-RN.
Adiante, fazendo uso, agora, das Medidas Separatrizes (os Quartis e, sobretudo, os
Percentis), observar-se-ão os resultados que serão produzidos a partir do seu emprego.
Ressalta-se que as supraditas medidas foram utilizadas para avaliar a concentração dos totais
acumulados na quadra chuvosa (FMAM), em relação às duas últimas décadas, por faixas
(majoritárias) de pluviosidade.
Quadro 2 – Avaliação do Comportamento da Precipitação Pluviométrica Acumulada na Quadra Chuvosa
(FMAM) a partir das Medidas Separatrizes (1998-2017)
ESTAÇÕES
Apodi-RN
Caicó-RN
Cruzeta-RN
Florânia-RN
Macau-RN

P10 (mm)
1Q (mm)
3Q (mm)
210,3
331,9
627,0
102,2
328,1
580,9
180,1
297,9
574,6
185,4
251,7
634,9
79,7
182,2
507,3
Fonte: Próprio autor, 2018.

P90 (mm)
875,7
806,2
678,1
813,1
664,3

Analisando, conjuntamente, os resultados apontados para os cálculos do P10, Q1, Q3 e P90 (a
partir do quadro 2), verificou-se que, para Apodi-RN, nas últimas duas décadas (1998-2017), o
acumulado de precipitação pluvial, na estação chuvosa (FMAM), foi inferior a: 210,3mm (P 10), em,
apenas, 1/10 ou 10,0% dos anos da série analisada; 331,9mm (Q1), em, somente, ¼ ou 25,0% da
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série avaliada; 627,0mm (Q3), em ¾ ou 75,0% dos anos estudados; 875,7mm (P90), em 9/10 ou
90,0% do tempo em análise.
Já em relação à Caicó-RN, os resultados mostraram que a precipitação acumulada na quadra
(FMAM) foi de, até: 102,2mm (P10), em, apenas, 1/10 ou 10,0% dos anos da série; 328,1mm em,
somente, ¼ ou 25,0% dos anos da série; 580,9mm (Q3), em ¾ ou 75,0% dos anos estudados;
806,2mm (P90), em 9/10 ou 90,0% das últimas duas décadas.
Em relação a Cruzeta-RN, observou-se que os seus acumulados na quadra chuvosa
(FMAM), para o mesmo período, foram inferiores à: 180,1mm, (P10), em, apenas, 1/10 ou 10,0%
dos anos da série analisada; 297,9mm, (Q1), em, somente, ¼ ou 25,0% dos anos; 574,6mm (Q3), em
¾ ou 75,0% dos anos; 678,1mm (P90), em 9/10 anos (90,0%).
No que tange a Florânia-RN, percebeu-se que as chuvas acumuladas na estação chuvosa
(FMAM), nos últimos 20 anos, foi menor que: 185,4mm (P10), em, apenas, 1/10 ou 10,0% dos anos
da série; 251,7mm (Q1), em, somente, ¼ ou 25,0% dos anos; 634,9mm (Q3), em ¾ ou 75,0% dos
anos; 813,1mm, (P90), em 9/10 anos (90,0%).
Finalmente, em relação à Macau-RN, o acumulado de precipitação pluvial, na estação
chuvosa (FMAM), foi inferior a: 79,7mm (P10), em, apenas, 1/10 ou 10,0% dos anos da série
analisada; 182,2mm 7mm (Q1), em, somente, ¼ ou 25,00% dos anos; 507,3mm (Q3), em ¾ ou
75,0% dos anos; 664,3mm (P90), em 9/10 (90,0%).
A seguir, na figura 2, tem-se cinco boxplots que representam o comportamento das séries
temporais de cada estação, com vistas a avaliação combinada de inúmeros aspectos de suas
respectivas distribuições:
Figura 2 – Boxplots da Precipitação Acumulada na Quadra Chuvosa (FMAM) para as Estações Analisadas
(1998-2017)
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Fonte: Próprio autor, 2018.

A partir do recurso gráfico apresentado, verifica-se que o Q3 de maior destaque foi o de
Florânia-RN (634,9mm) e o menor o de Macau-RN (507,3mm).
Ademais, o Q1 mais pronunciado foi o de Apodi-RN (331,9mm) e o menor o de Macau-RN
(182,2mm).
Outro aspecto importante e observável no gráfico é a Distância ou Intervalo Interquartílico
(IQ, diferença entre Q3 e Q1). A partir dele, observa-se que o maior IQ é o de Florânia-RN
(383,2mm) e o menor o de Caicó-RN (252,8mm). Além disso, os valores de tais distâncias
(interquartis) para as demais estações são os seguintes: Cruzeta-RN, 276,7mm; Apodi-RN,
295,1mm; e Macau-RN, 325,1mm.
Portanto, a partir dos IQs calculados, pode-se concluir que, em metade dos anos (50,0%)
avaliados, as precipitações pluviais acumuladas na quadra chuvosa (FMAM) foram em: Apodi-RN,
maiores que 331,9mm e menores que 627,0mm; Caicó-RN, superiores à 328,1mm e inferiores à
580,9mm; Cruzeta-RN, maiores que 297,9mm e menores que 574,6mm; Florânia-RN, superiores à
251,7mm e inferiores à 634,9mm; Macau-RN, maiores que 182,2mm e menores que 507,3mm.
A fim de ampliar as perspectivas de análise sobre o comportamento pluviométrico, da
quadra chuvosa (FMAM), do Semiárido Potiguar, a seguir, serão apresentados e discutidos os
resultados obtidos a partir do emprego das Medidas de Dispersão.
Quadro 3 – Variação da Precipitação Pluviométrica Acumulada na Quadra Chuvosa (FMAM) a partir das
Medidas de Dispersão (1998-2017)
ESTAÇÕES
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Apodi-RN

176,0

916,6

740,6

210,7

44.394,0

43,3

Caicó-RN

56,7

881,0

824,3

225,6

50.884,0

49,6

Cruzeta-RN

160,7

862,9

702,2

182,3

33.235,0

43,2

Florânia-RN

123,9

1047,1

923,2

241,7

58.403,5

54,4

Macau-RN

14,5

939,8

925,3

231,4

53.539,0

68,6

Fonte: Próprio autor, 2018.

A partir do quadro acima, pode-se perceber, já inicialmente, que o valor mínimo absoluto do
acumulado pluvial na estação chuvosa (FMAM), nas últimas duas décadas, ocorreu em Macau-RN
(14,5mm, em 2016). Ao contrário, nota-se que o acumulado máximo absoluto se deu em FlorâniaRN (1.047,1mm, em 2009). Por sinal, merece ser destacado que os acumulados pluviométricos
mínimos de todas as ECPs ocorreram entre 2012 e 2016; com exceção de Caicó-RN (1998). Não
obstante, observou-se que os volumes máximos, de todas as estações, ocorreram num mesmo ano:
2009.
Ainda partir do quadro 3 é possível verificar que, sob o ponto de vista da Amplitude Total,
as ECPs que apresentaram maior variabilidade foram Macau-RN (925,3mm) e Florânia-RN
(923,2mm). Contrariamente, as menores ‘ATs’ ocorreram em Cruzeta-RN (862,9mm) e Apodi-RN
(740,6mm).
Centrando-se o olhar na Variância (s²) e no Desvio Padrão Amostral (s), observou-se que o
padrão de variabilidade, para as ECPs, em estudo é bastante semelhante aquele observado por meio
das ‘ATs’.
Atentando-se, ainda, para o quadro 3, verifica-se que as menores ‘s ’ e ‘s’ ocorreram em
Cruzeta-RN (33.235,0mm e 182,3mm, respectivamente) e Apodi-RN (44.394,0mm e 210,7mm,
respectivamente). Do contrário, as maiores ‘s ’ e ‘s’ foram observadas em Florânia-RN
(58.403,5mm

e

241,7mm,

respectivamente)

e

Macau-RN

(53.539,0mm

e

231,4mm,

respectivamente).
Levando-se em conta que tanto ‘s ’ quanto ‘s’ traduzem a dispersão dos dados em torno da
Média Aritmética de uma dada série, pode-se concluir que a intensidade da variação interanual deuse de maneira mais expressiva em Florânia-RN e Macau-RN.
Finalmente, com base nos resultados do Coeficiente de Variação (CV%), pode-se verificar
que a maior variação de seus totais acumulados na quadra chuvosa (FMAM), nos últimos 20 anos,
foram Macau-RN (68,6%) e Florânia-RN (54,4%). De maneira oposta, as ECPs de Cruzeta-RN
(43,2%) e Apodi-RN (43,3%) registraram os menores CVa; por sinal, seus valores foram,
aproximadamente, iguais.
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Segundo a classificação de Gomes (1990), todas as ECPs tiveram variações ‘muito altas’
(CVa ≥ 30,0%) de seus acumulados pluviais registrados na quadra chuvosa (FMAM), nas últimas
duas décadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos, a luz das diversas técnicas para análise da variabilidade
interanual das precipitações pluviométricas acumuladas na quadra chuvosa (FMAM), conclui-se
que, nas últimas duas décadas, o comportamento da variável estudada, para todas as ECP s aqui
avaliadas, mostrou-se como bastante semelhante, pois todas elas se enquadraram nas mesmas
categorias extremas de CVa (‘Muito Alto’).
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RESUMO
O clima interfere na vida dos homens e ao mesmo tempo sofre a influencia de suas ações que
ocorrem pelo processo de adaptação das necessidades dos seres humanos ao meio em que vivem.
Nesse contexto aparecerão desequilíbrios ambientais que, a curto prazo, não são sentidos mas com o
tempo provocarão situações que comprometerão a qualidade de vida pelo aumento da temperatura e
do desconforto térmico. O estudo a seguir tem como principal objetivo discutir e mostrar como o
processo de urbanização pode transformar a atmosfera local gerando impactos que comprometem o
conforto da população da cidade de Aracaju. Essa pesquisa mostra-se relevante a partir do momento
que, através da revisão bibliográfica de metodologia estruturalista que estuda as relações dos
elementos climatológicos e do processo de urbanização entre si e da análise de dados de fatores do
clima local, tornar-se-á possível auxiliar com ideias no desenvolvimento de um planejamento
ambiental, que ofereça uma melhor qualidade de vida à população, mediante projetos e políticas
públicas que promova o controle e a mitigação de fenômenos climáticos e seus impactos no meio
urbano. Aracaju, hoje uma cidade de médio porte, apresenta impactos climáticos de temperatura,
umidade e nos ventos como as cidades maiores.
Palavras-Chave: Alterações atmosféricas. Qualidade de vida. Planejamento ambiental.
ABSTRACT
The climate interferes in the men’s life and at the same time it suffers the influence of their actions
that occur by the process of adapting the needs of human beings to the environment in which they
live. In this sense, environmental imbalances will appear and, in a short term, It will not be felt, but
it will cause, in time, situations that will compromise life quality due to the rise in temperature and
thermic discomfort. The following study has as the main objective to discuss and show how the
urbanization process can transform the local atmosphere, generating impacts that compromise the
Aracaju population city’s comfort. This research shows up relevant from the moment that through
the bibliographical reviewof the structuralist methodology that studies the connexion between the
climatological elements and the urbanization process among each other, and the analysis of local
climate’s factors,it will be possible to help with ideas about the development of environmental
planning, which will offer a better quality of life for the population, through public projects and
public policy that promote climatic’s phenomena control and mitigation and their impacts on the
urban environment. Aracaju, today, a medium-sized city, presents climatic impacts of temperature,
humidity and in the winds like the bigger cities.
Keywords: Atmospheric changes. Quality of life. Urban space.
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INTRODUÇÃO
As alterações atmosféricas provocadas pelo processo de industrialização e urbanização
através da grande quantidade de gases liberados e da substituição da natureza por construções
urbanas traz a tona o interesse pela busca de novos caminhos para o desenvolvimento sustentável.
As discursões nacionais e internacionais tem seu foco nas mudanças climáticas que se intensificam.
Como a evolução industrial e urbana ocorre de forma desigual em cada local, confere-se a
necessidade de uma análise específica baseada em características históricas e de indicadores
ambientais, culturais, sociais e econômicos de cada área para a elaboração de medidas mitigatórias
ou soluções dos impactos causados por eventos climáticos. Nesse contexto a ação antrópica é
decisiva no surgimento de climas artificiais onde a cidade é a maior expressão do quanto
modificações na paisagem podem interferir nas condições atmosféricas e na vida das pessoas.
A retirada da vegetação, aterros de mangues e lagoas, verticalização e impermeabilização
dos solos para construções de prédios residenciais e comerciais entre outras ações comprometem a
movimentação atmosférica modificando a sensação térmica local afetando direta ou indiretamente
com a formação de ilhas de calor ou as enchentes em dias de chuva por exemplo.
No Brasil, até final dos anos de 1950, o planejamento urbano limitava-se a aspectos de
regulamentações arquitetônicas e urbanísticas, sendo mais efetivo no período da ditadura militar
numa relação entre planejamento e autoritarismo. Antes desse período algumas cidades projetadas
sofreram alterações urbanas voltadas principalmente para habitações decorrentes de decisões de
caráter elitista ou de conjuntura política e de mercado favoráveis.
A área em questão corresponde à cidade de Aracaju, criada com o objetivo de ser a sede
administrativa do estado e porto para o escoamento do açúcar produzido no Vale do Cotinguiba.
Seu processo de urbanização foi voltado para suprir as necessidades econômicas de uma classe
dominante que assentou a cidade onde originalmente eram áreas de manguezais.
Nas últimas décadas esse processo de crescimento urbano se intensificou e mostra através de
manifestações da natureza como enchentes, calor intenso e até com o aumento do índice de algumas
doenças a necessidade de um planejamento urbano mais especifico voltado para as características
ambientais naturais e aquelas adquiridas com as mudanças feitas no espaço.
Segundo Monteiro (2003) estudar o clima urbano e suas alterações é focalizá-lo sob uma
perspectiva conjuntiva e integradora, pois a cidade apresenta atributos fundamentais que
particularizam o estado atmosférico graças a interferência das características urbanas que podem ser
alteradas junto com a função econômica que cada cidade exerce. Essas ações tendem a maximizar
os efeitos negativos de um clima já quente e úmido como o da área estudada.
Esses efeitos negativos estão diretamente relacionados à vida da população das cidades,
principalmente às pessoas carentes, que de tempos em tempos sofre com doenças relacionadas à
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poluição do ar, desconforto térmico e até doenças de pele ou sanitárias levada através de águas dos
alagamentos, desabamentos entre outros problemas.
O estudo tem como objetivo geral analisar as alterações do índice de conforto térmico
ocorridas na cidade, no período do ano 2000 à 2017, devido ao processo de urbanização e como
essas mudanças afetam na qualidade de vida da população. Como objetivos específicos, investigar a
influência dos fatores climáticos como umidade, ventos, radiação, entre outros e da estrutura urbana
no conforto térmico; e relacionar o processo de urbanização com os níveis de conforto térmico.
A pesquisa é fundamentada em teorias abordadas em diversos campos do conhecimento
sobre transformações atmosféricas, clima urbano, seu conceito, configuração e possibilidade do
equilíbrio ambiental, logo após discorrerá sobre o conforto térmico e seu entendimento com índices
e prováveis consequências para o homem e o meio, em seguida o planejamento ambiental será
abordado em sua importância e especificidade em cada espaço a ser aplicado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Delimitação e caracterização da área de estudo.
A área estudada corresponde à cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Projetada
em 1855, hoje conta com 571.149 habitantes (segundo último senso do IBGE, 2010), sendo
caracterizada como cidade de porte médio. O município compreende uma área de 181,8 Km 2 e está
posicionado completamente na zona intertropical e costeira do nordeste do Brasil, apresentando um
clima quente e úmido com temperaturas médias anuais elevadas.
Apresenta domínio geomorfológico de Planície costeira onde as cotas altimétricas variam de
dois a oito metros acima do nível do mar e são encontrados os ambientes naturais de praias, dunas,
estuários e mangues, segundo Anjos (2012). Apresenta cotas altimétricas mais elevadas em seus
tabuleiros costeiros, localizados ao norte e com aproximadamente 100 metros de altitude.
Sua vegetação original é composta por manguezais, restingas e mata atlântica que
encontram-se devastadas. Segundo Araújo (2006), apesar de suas importantes funções
socioambientais o mangue é o ecossistema que mais sofre devastação, esse por ter uma grande
representatividade na região foi muitas vezes aterrado ou serve como área de descarte de resíduos.
Possui uma hidrografia densa que recorta a cidade com as Bacias hidrográficas do rio Vaza Barris e
do rio Sergipe que apresenta importantes afluentes.
Construída em uma área de fragilidade ambiental, como destaca a figura abaixo, sua
expansão foi decorrente de aterros de mangues e lagoas, desmonte de dunas e morros e retirada da
vegetação original. A ocupação do espaço nesses moldes é configurada em consequências futuras
desagradáveis para a população, principalmente para a classe menos favorecida economicamente.
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Figura 1: Farol da Atalaia em 1881 / Farol da Atalaia, imagem atual.

Fonte: http://aracajusaudade.blogspot.com.br/2015/04/o-farol-da-unit-o-primeiro-de-aracaju.html e
http://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=48966 .

Na década de 1970, segundo Teles (2006), Aracaju se distanciou economicamente e
demograficamente dos outros municípios sergipanos, detendo 20,72% da população, 25,65% de
estabelecimentos comerciais e quase 60% do valor da produção industrial do estado.
A partir de então, com o intuito de expandir o crescimento da cidade, a prefeitura estimulou
o processo de verticalização por toda a região sul e sudeste da cidade. Em 2006 foi liberada a
construção de edifícios altos na região da praia e, mesmo com pouco impacto visual ainda
observado, Santos (2016), percebe a mudança no comportamento da circulação dos ventos na
localidade.
Métodos e Técnicas.
A pesquisa inicial é do tipo bibliográfica onde utiliza-se a análise de conceitos e uma
metodologia estruturalista que, segundo Lakatos e Marconi (2017) parte da análise e investigação
das relações entre os elementos de um determinado tema e não separadamente para que
posteriormente possa alcançar um entendimento geral do fenômeno estudado.
Como procedimentos metodológicos a serem seguidos foram a leitura e análise de textos
sobre os temas a serem abordados, principalmente os referentes ao conforto térmico, ilhas de calor,
urbanização e planejamento ambienta no espaço urbano. O referencial teórico foi obtido de livros,
dissertações e artigos já publicados e da análise e interpretação desses materiais estudados a fim de
que a parte teórica contenha uma síntese dos conceitos e pensamentos dos autores estudados.
Para a realização do estudo será desenvolvida uma pesquisa descritiva de caráter
exploratório e natureza quantitativa e qualitativa pois, segundo Lakatos e Marconi (2017), a
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mudança das coisas não pode ser indefinidamente quantitativa: transformando-se, em determinado
momento sofrem mudança qualitativa.
Apresenta uma abordagem dedutiva, visto que serão analisados e interpretados dados e
características observadas quanto à qualidade de vida relacionada ao conforto térmico. Houve a
pesquisa em sites como do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)
direcionados à questão climática e meteorológica para a coleta de dados dos fatores climáticos
como temperatura, umidade e ventos.
Logo em seguida os dados foram selecionados e ocorreu a construção de gráficos para que
dados quantitativos possam ser trabalhados no campo qualitativo. Na tabulação os dados serão
utilizados para a melhor localização dos pontos de apoio e estudo no município, facilitando assim a
verificação de suas inter-relações, e também como ferramenta de auxílio na análise das informações
colhidas através de suas representações gráficas.
Outra fase é a de análise e interpretação das informações, etapas que constituem o núcleo
central da pesquisa, onde, segundo Lakatos e Marconi (2017), ao analisar é necessário evidenciar as
relações existentes entre o fenômeno estudado e os outros fatores estabelecidos em função de suas
propriedades de causa-efeito.
A pesquisa aborda as alterações das condições atmosféricas da cidade de Aracaju, no
período entre os anos 2000 a 2017, através da análise de indicadores climáticos de temperatura,
pressão atmosférica, radiação, direção dos ventos, umidade e regime de precipitações, ao longo das
transformações urbanas implantadas na cidade e o reflexo dessas transformações na qualidade de
vida da população.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Urbanização e alterações atmosféricas.
As alterações atmosféricas compõem um tema constante de diversas discussões no meio
científico, pois estão diretamente relacionadas às atividades executadas pelo homem em seu dia a
dia podendo assim interferir na execução destas. Essas mudanças no comportamento do clima
podem ser ocasionadas tanto pelo ciclo natural da terra quanto pela ação antrópica ou ainda pela
interação desses dois agentes.
O desenvolvimento dos centros urbanos equivale, praticamente, à própria evolução da
espécie em que possuir bens, conforto, comodidades e serviços de qualidade à disposição seleciona
a sociedade em classes econômicas distintas separadas pelas estruturas urbanas impostas pelo
capital sem planejamento adequado e não coletivo.
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No processo de urbanização, acentuado com a revolução industrial, o homem, a depender de
seus interesses e posses, fez transformações no meio natural para o ajustamento de suas
necessidades e conforto. Brandão (2003) destaca que com o crescimento da atividade industrial e da
densidade demográfica na vizinhança das fábricas houve uma significativa mudança na composição
da atmosfera local.
Segundo Sposito (2003), a cidade é o resultado maior da capacidade social de transformar o
espaço natural não deixando em função disto de ser parte desse espaço e de estar submetida às
dinâmicas e processos da natureza. Os fatores climáticos, que determinam seu ambiente de vida são
redefinidos a partir das aglomerações, cuja densidade construtiva, demográfica e de liberação e
consumo de energia alteram a própria dinâmica climática.
Para Dubeux (2011), a urbanização concentra grande parte dos resíduos sólidos e dos
efluentes domésticos, comerciais e industriais, sendo assim, favorece a produção de metano, gás de
alto poder de aquecimento global, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa e da poluição.
As diferenças térmicas entre a área rural e a urbana são evidentes, principalmente após a
revolução industrial quando foram verificadas, por conseguintes alterações no clima, devido à
urbanização e a emissão de poluentes. Assim, as cidades cresceram de forma desordenada, sem
planejamento adequado, o que vem causando problemas que interferem na qualidade de vida da
população (Santos, 2016).
Monteiro (2003) classifica o clima urbano como um sistema, O Sistema Clima Urbano
(SCU), e exemplifica a relação clima e qualidade de vida mostrando desde a fase de ambiente
natural passando pela fase de implantação das transformações, suas consequência e aquelas que são
percebidas pela população, até as ações de planejamento estratégico que venham a contribuir para a
mitigação ou adaptação dos citadinos a esses fenômenos climáticos e seus efeitos.
Figura 2: Diagrama Básico do S.C.U. – Sistema Clima Urbano.
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Fonte: Nogueira, 2015. Adaptado de Mendonça e Monteiro (2003)

O autor ainda destaca que o SCU é passível de auto regulação, função conferida ao elemento
homem urbano que na medida em que conhece e é capaz de detectar suas disfunções pode intervir e
adaptar o funcionamento do sistema recorrendo a dispositivos e circuitos capazes de conduzir o seu
desenvolvimento e crescimento através de metas preestabelecidas.
Um fenômeno urbano observado através do aumento da temperatura do ar e das superfícies
em relação às áreas rurais circundantes são as ilhas de calor. Para Gartland (2010) elas se formam
porque muitos materiais de construção absorvem e retêm mais calor do sol do que os materiais
naturais. Nas cidades essas ilhas contribuem para o desconforto das pessoas, problemas de saúde,
contas de energia mais elevadas e maior poluição. As variáveis climáticas diante de tais
transformações podem apresentar efeitos negativos para a sociedade que sentirá as consequências
do desconforto térmico que pode provocar problemas de saúde e desempenho de suas atividades.
O conjunto das condições atmosféricas de determinado ambiente que proporcione a
sensação de bem-estar ao maior número possível de pessoas é chamado de conforto térmico.
Segundo Sartori (2014), as reações psico-fisiológicas resultantes interferem no desempenho
humano prejudicando o desenvolvimento de suas atividades. O ramo da geografia que se dedica aos
estudos dessas influências do ambiente atmosférico no homem é a bioclimatologia.
Apesar da sensação térmica variar por individuo o Instituto Nacional de Meteorologia,
INMET, disponibiliza um diagrama onde podemos mensurar de forma quantitativa o conforto
térmico humano. Segundo esse diagrama o grau de temperatura e a porcentagem de Umidade
relativa que ofereça, termicamente, um maior conforto para os seres humanos são respectivamente
de 8,0oC a 33,0oC e 30,0% a 80,0% sendo que em alguns pontos é sinalizada a importância da
presença da radiação e da ventilação como mostra a figura 3.
Figura 3: Diagrama do Conforto Térmico Humano.
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Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, INMET.

Como sugestão de planejamento ambiental urbano Amorim (2013) indica o investimento em
edificações mais amplas com orientações adequadas para melhor ventilação e materiais que possam
absorver menos calor; a arborização tanto das áreas verdes já destinadas para lazer como também
nas ruas para a amenização das temperaturas; e a não canalização das águas que atravessam a
cidade para propiciar o aumento da umidade relativa do ar. Essas iniciativas contribuem para
amenizar as amplitudes termo higrométricas e permite recuperar um certo equilíbrio ao ciclo
hidrológico alterados pela impermeabilização do solo.
Monteiro e Carvalho (2013) lança uma proposta bioclimática de planejamento que possui
quatro etapas. A primeira realiza-se o conhecimento bio(climático) do local, em seguida o
conhecimento das condições naturais do local como condições morfoclimáticas, de solo, vegetação
e disponibilidade de água e logo após seria abordado os conhecimentos das condições urbanísticas
e por fim seria a mostra das opções arquitetônicas e de construções que devem ser implantadas.
Para Pagnoncelli (2004), o planejamento estratégico da cidade deve ser apoiado nas
necessidades da comunidade e está tendo participação ativa na elaboração do plano para viver de
forma mais consciente. O perigo que se corre é a inércia e o acúmulo de degradação irem
silenciosamente acostumando a sociedade a essa situação corroendo o seu ânimo de mudança.
Clima Urbano em Aracaju.
O clima urbano é passível de autorregulação, no entanto cabe ao elemento homem perceber
o desequilíbrio térmico que possa intervir no desempenho de suas atividades e atuar com planos de
ações que levem a um certo conforto da percepção térmica da população. Essa percepção somada à
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conscientização dos problemas estruturais e organizacionais da cidade relacionados ao clima são
decisivos em uma proposta de planejamento que vise melhorar a qualidade de vida.
A parti de dados do INMET pode-se observar que, em um período de 17 anos (2000 a 2017),
houve algumas variações nas temperaturas máxima, mínima e média, contudo, verifica-se em todas
essas temperaturas uma linha de tendência crescente. Baseando-se apenas no aumento da
temperatura leva-se a crer que a percepção do conforto térmico pela população seja alterada.
Gráfico 01: Temperatura média mensal – 2000 a 2017 – Aracaju/SE.
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Fonte dos dados: INMET.
Gráfico 02: Temperatura máxima mensal – 2000 a 2017 – Aracaju/SE.
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Fonte dos dados:INMET.
Gráfico 03: Temperatura mínima mensal – 2000 a 2017 – Aracaju/SE.
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Fonte dos dados:INMET.

A insolação esta relacionada com a radiação que é a quantidade de energia recebida do sol
pela terra e que proporciona a existência dos diversos tipos de vidas no planeta.
Gráfico 04: Insolação total mensal – 2000 a 2017 – Aracaju/SE
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Fonte dos dados: INMET.

O gráfico acima mostra a média da insolação total mensal dos anos 2000 a 2017, mostrando
dentre suas variações uma tendência ao aumento de horas de iluminação solar. No gráfico as linhas
que chegam ao eixo das 100 horas são aquelas que não possuem os dados disponíveis pelo INMET.
A umidade relativa do ar que, como mostra o gráfico 05, mostra uma tendência decrescente
com o decorrer dos anos o que pode piorar a questão do conforto térmico, pois o ar mais seco pode
ocasionar várias enfermidades respiratórias, dermatológica entre outras. A impermeabilização das
vias e a cobertura dos canais fluviais contribui bastante para tal quadro.
Gráfico 05: Umidade Relativa Média – 2000 a 2017 – Aracaju/SE
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Fonte dos dados: INMET.

A maior parte dos ventos que sopram para a cidade vem do sentido Norte/Nordeste, Não
sendo favoráveis ao conforto térmico devido à urbanização. Esses ventos são considerados fracos
por causa do distanciamento da zona equatorial e da ocorrência de brisas marítimas mais fracas
devido a redução na magnitude dos gradientes térmicos oceano-terra, Silva (2003).
Gráfico 06: Direção dos Ventos – 2000 a 2017 – Aracaju/SE
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Fonte dos dados: INMET.

A verticalização da região litorânea da cidade impede significativamente que os ventos
cheguem ao centro do território já a falta da vegetação contribui para o aumento da temperatura e a
queda da umidade relativa do ar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As características naturais do espaço em que se transforma em um ambiente urbano devem
ser levados em consideração. Contudo, esses aspectos geomorfológicos, climáticos e ecológicos
somente passaram a ter sua importância enfatizada para os gestores a partir do momento em que já
apresentam consequências negativas na vida da população urbana e afetam o desempenho nas
atividades necessárias para o bem-estar da convivência nas cidades.
A falta de um planejamento ambiental adequado às condições climáticas em Aracaju mostra
a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre as alterações na atmosfera, pois elas afetam
diretamente a vida, principalmente a saúde, do cidadão aracajuano, o que acarreta em gastos
públicos que possam ser empregados em outros serviços.
Essas propostas poderão auxiliar na construção de um plano diretor, baseado em um
planejamento ambiental, que contribua com a melhoria da qualidade de vida da população e
promova políticas públicas e projetos para controle dos fenômenos climáticos no meio urbano.
Outrossim, há a expectativa de contribuir para pesquisas acadêmicas e suscitar questões relativas a
sensação e percepção do comportamento variável do clima.
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RESUMO
Devido as condições do clima semiárido caracterizadas pela insolação associada a irregularidade
pluviométrica e estacional, é comum haver extensas áreas de afloramentos rochosos (rochas
expostas). A alta energia das águas pluviométricas sobre os topos de serras e sopés lavam o perfil de
solo, o satura e desagrega as partículas com facilidade, expondo o manto de intemperismo e rocha a
superfície. Através deste ponto de partida metodológico, inicialmente houve um levante teórico em
complemento da realidade de campo. Este levantamento, após uma revisão literária, foi comparado
com as primeiras investigações em campo, utilizando métodos de análise teóricas e termais, baseada
em estudos biogeográficos acerca do conceito geosistêmico, onde os instrumentos utilizados para a
aferição dos dados endafoclimáticos foram câmera térmica pontual FLIR TG165, medidor de
Energia Solar Mod. MES-100 – instrutherm, termo-higro-anemometro-luxímetro digital portátil
Mod. THAL-300 e GPS portátil Garmin Mod etrex 10x. Ao analisar as variáveis edafoclimáticas,
verificou-se que o mês de março de 2017 foi o que registrou maior radiação com 717,1 (W/m 2),
devido haver nebulosidade. A maior temperatura ocorreu no mês de novembro de 2017, com
35,6ºC, sendo março de 2018 o mês de maior radiação e registrado uma temperatura inferior de
33,6°C, devido o valor da umidade ter atingido 37,7 %. Assim, proporcionou uma amenização na
temperatura. Tais flutuações edafoclimáticas e termais são responsáveis por diferentes tipos de
adaptações da flora ao habitat ao se instalar no afloramento (meses secos) e ser retirada junto aos
sedimentos em períodos mais úmidos.
Palavras chaves: edafoclimáticas, manto de intemperismo, geossistemas.
ABSTRACT
Due to the semi-arid climate conditions characterized by the sunshine associated with seasonal and
pluviometric irregularity, it is common to have extensive areas of rock outcrops (exposed rocks).
The high energy of the rainwater on the tops of saws and foothills wash the soil profile, saturates
and disaggregates the particles with ease, exposing the mantle of weathering and rock to the
surface. Through this methodological starting point, there was initially a theoretical rise in
complement to the field reality. This survey, after a literary review, was compared with the first
field investigations, using theoretical and thermal analysis methods, based on biogeographic studies
about the geosystemic concept, where the instruments used for the measurement of the climatic data
were FLIR TG165 , solar energy meter Mod. MES-100 - instrutherm, thermo-hygro-anemometerportable digital luxmeter Mod. THAL-300 and portable GPS Garmin Mod etrex 10x. When
analyzing the edaphoclimatic variables, it was verified that the month of March of 2017 registered
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the highest radiation with 717.1 (W / m2), due to cloudiness. The highest temperature occurred in
November 2017, with 35.6ºC, with the highest radiation in March 2018 and a lower temperature of
33.6ºC, due to the humidity value reaching 37.7%. Thus, it provided a softening in temperature.
Such edaphoclimatic and thermal fluctuations are responsible for different types of adaptation of the
flora to the habitat when installing in the outcrop (dry months) and to be withdrawn next to the
sediments in periods more humid.
Keywords: edafoclimatic, mantle of weathering, geosystems.

INTRODUÇÃO
A região semiárida brasileira (Figura 1), ocupa uma área de 969.589 km e inclui os Estados
do Ceará, Rio Grande do Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, Sudeste do Piauí, Oeste de
Alagoas e Sergipe, região central da Bahia e uma faixa que se estende em Minas Gerais, seguindo o
Rio São Francisco, juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha
(BRASIL, 2005).
De acordo com INSA (2016), a população estimada do Semiárido ultrapassa 23,5 milhões de
habitantes, essa população equivale a pouco mais de 34% da população do Nordeste e a cerca de
12% da do país. Apesar do contexto histórico de concentração de terras, cerca de 90% dos
estabelecimentos rurais agropecuários dessa região são ocupados pela agricultura familiar.
A paisagem que caracteriza o Semiárido (Figura – 1) data do Terciário ao Quaternário,
quando a paisagem passou por sucessivas fazes de aplainamento que configuram as depressões
Interplanálticas e maciços de altos topográficos cobertos pela Caatinga (AB'SABER, 1974).
Figura – 1 Aspectos da região semiárida no município de Olivedos (PB). Autor: Evaristo (2018).
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Nessa região as temperaturas médias anuais variam entre 23 ºC e 27 ºC; a umidade relativa
média é de 50%; o período de insolação atinge valores de 2.800 h/ano; a evapotranspiração
potencial (ETP) oscila entre 1.500 mm/ano e 2.000 mm/ano (SALCEDO & SAMPAIO, 2008).
Predomina o clima BSh de Köppen (Semiárido muito quente), com precipitações
pluviométricas em torno de 400 mm e 650 mm, com chuvas irregulares e concentradas em 2 a 3
meses do ano (BRASIL 2005).
A geologia do Semiárido abrange o complexo cristalino (granitos, gnaisses, migmatitos e
xistos) e ambientes sedimentares (sedimentos aluviais, arenosos, calcários e areno-argilosos)
(Corrêa et al. 2010). Essas duas unidades geológicas principais: a área sedimentar e o complexo
cristalino, são delimitadas por uma linha de corte que desce da Chapada da Ibiapaba, Chapada
Diamantina até a Serra do Espinhaço (SILVA et al. 1993).
Segundo SILVA et al. (1993) as chapadas apresentam deposição fluvial de mares interiores
com soerguimentos há poucas centenas de milhões de anos. Além disso, há duas grandes
incrustações sedimentares: a bacia Tucano–Jatobá, que advém do Recôncavo Baiano e atravessa o
rio São Francisco até Pernambuco, e a zona cárstica do Apodi, no limite norte entre o Rio Grande
do Norte e o Ceará, avançando até o Atlântico.
A porção do cristalino corresponde às partes do antigo escudo cristalino pré-cambriano
como a Província Borborema, que forma a depressão sertaneja e relevos residuais em cristas,
inselbergues e serras, além de brejos de altitude (SILVA et al., 1993).
Devido as condições do clima semiárido caracterizadas pela insolação associada a
irregularidade pluviométrica e estacional, é comum haver extensas áreas de afloramentos rochosos
tanto na posição do topo como no sopé da paisagem ligados a fatores antrópicos (uso excessivo do
solo) e naturalmente a chuvas torrenciais. A alta energia das águas pluviométricas sobre os topos de
serras e sopés lavam o perfil de solo, o satura e desagrega as partículas com facilidade, expondo o
manto de intemperismo a superfície (MARQUES et al., 2017).
Nesse sentido, essa pesquisa caracterizar o geossistema associado a um afloramento do
município de Olivedos-PB.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Caracterização da área
Para realização dessa pesquisa, foram delimitadas as respectivas áreas de estudo (Figura –2),
nos afloramentos rochosos no município de Olivedos, que fica a aproximadamente 200 km da
capital paraibana – João Pessoa.
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Figura – 2. Mapa de localização do município de Olivedos, referente a Análise geoambiental dos
Afloramentos Rochosos no município de Olivedos.

Base teórica-metodológica
Através deste ponto de partida metodológico, foi analisado através de a interligação de
fatores dominantes do meio e suas correlações entre si, inicialmente houve um levante teórico em
complemento da realidade de campo. Este levantamento, após uma revisão literária, foi comparado
com as primeiras investigações em campo, utilizando métodos de análise teóricas, baseada em
estudos biogeográficos acerca do conceito geosistêmico.
A teoria Geossistêmica consiste da combinação de fatores bióticos, abióticos e antrópicos
interligados a natureza, sendo assim, a geomorfologia baseia-se na configuração do relevo e a
influência climática, das rochas e dos mantos superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes,
fatores climáticos (precipitações, temperatura, umidade, velocidade do vento e radiação) e
hidrológicos (lençóis freáticos, pH das águas, tempos de ressecamento do solo) (BERTRAND,
2004).
Onde acrescentados aos elementos antropogênicos para o planejamento referente aos
componentes sociais e principalmente políticos trazendo como o objetivo de demonstrar uma
abordagem interdisciplinar nos estudos ambientais, tendo em vista a realização de uma análise
quantitativa e econômica da qualidade ambiental, buscando não só um enriquecimento numa
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descrição qualitativa, mas, um método essencial para o planejamento ou ordenação territorial
(MONTEIRO, 2001).
Instrumentos de mapeamento termal
Para realização do estudo proposto foram utilizados os processos de análise edafoclimáticas,
pelo qual se utilizou instrumentos para os métodos de aferição das temperaturas “in loco” (Figura –
3), quantificando as médias mensais das temperaturas. Também foi realizado no local de campo,
registros fotográficos de seu entorno, realizado assim, um levantamento epistemológico entre a
teoria e a prática em campo.
Figura – 3. Instrumentos utilizados para a aferição dos dados endafoclimáticos: A e B: Câmera térmica
pontual FLIR TG165; C: Medidor de Energia Solar Mod. MES-100 – instrutherm; D: termo-higroanemometro-luxímetro digital portátil Mod. THAL-300; E: GPS portátil Garmin Mod. etrex 10x , Referente
a Análise geoambiental dos afloramentos rochosos no município de Olivedos. Autor: Evaristo, 2018.

Para analisar os dados do saldo de radiação, foi utilizado o medidor portátil (Referente a
Figura – 2C). Primeiro, foi coletado a variação da radiação solar, e em seguida foi elaborado um
gráfico com base nos dados obtidos em campo.
O saldo de radiação (Rn) foi calculado de acordo com a proposta de Allen et al., (1998),
sendo descrito como a diferença entre da radiação de ondas curtas e a radiação de ondas longas, a
partir da estimativa da radiação solar pela equação de Angström, adotando os coeficientes “a” e “b”
de 0,25 e 0,50 respectivamente, e um albedo de 0,23. O valor da constante psicrométrica média
determinada foi de 0.0668 kPa, em função da altitude local e o fluxo de calor no solo (G) serão
determinados conforme descrito por Allen et al, (1998).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Contexto fisiográfico da área
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A base geológica do município, segundo SANTOS, et al, (2002) e MARQUES et al, (2017)
são formados principalmente por rochas de idade arqueana e paleoproterozóica, com uma pequena
relíquia neoproterozóica, com idade mínima de 600 milhões de anos. Estas são rochas do Complexo
Granitóide, decorrentes do Embasamento Cristalino, ou seja, fazem parte desse sistema estrutural,
as rochas de origem magmatitos e ortognaisses, granodioríticos e ortognaisses, graníticos e
tonalíticos (Figura – 4) (SANTOS & NEVES, 1984, FREIRE, 2006; CORRÊA, et al, 2010).
Figura – 4. Mapa geológico do município de Olivedos, referente a Análise geoambiental dos afloramentos
rochosos no município de Olivedos-PB.

A morfologia do município compreende uma particularidade ao ambiente do Planalto da
Borborema do Nordeste brasileiro, uma área típica dessa porção do Semiárido nordestino (Figura –
5). As áreas fazem parte da Província Estrutural da Borborema, no extremo norte do Nordeste
brasileiro, onde essas áreas apresentam formações suave ondulados e as áreas mais íngremes variam
de 511m a 1.171m em terrenos ondulados a escarpados dos Cariris Velhos (MARQUES et al,
2017). Todavia, Olivedos localiza-se na Morfoestrutura da Depressão Intraplanáltica Paraibana,
situado no Cariri paraibano onde se encontra áreas marcadas pela presença de maciços e pediplanos,
tendo em vista índices altimétricos que variam de 500 a 650 metros (Figura 6) (SOUSA et al, 2015).
Fatores edáficos da área
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O Município está incluído na área geográfica de abrangência do Semiárido brasileiro,
definida pelo Ministério da Integração Nacional, em 2005. Esta delimitação tem como critérios o
índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de longos períodos de estiagem. Apesar disso, as
precipitações apresentam uma variabilidade típica de regiões Semiáridas, sujeitas as interferências
de macros sistemas como a La Niña e El Niño e a Zona de Convergência Intertropical-ZCIT. Possui
clima Tropical quente e seco e temperaturas máximas de 30 C° nos dias mais quentes de verão, e 18
C° em dias de inverno. A umidade relativa do ar varia entre 20 a 82%. O período chuvoso começa
em fevereiro e termina em abril (FRANCISCO et al, 2015).
Um fator primordial na adaptação fisiológica da vegetação ao habitat é a temperatura local,
pois cada espécie possui uma temperatura que varia de mínima a máxima, para realizar suas
atividades vitais. É na temperatura média onde se ocorre melhor desenvolvimento (SOUZA et al,
2015). Desse modo, com a aferição das temperaturas em campo foi possível saber quais as espécies
que melhor se adaptam, às condições favoráveis dos ambientes de cada município estudado.
Ao analisar as variáveis edafoclimáticas, verificou-se que o mês de março de 2017 foi o que
registrou maior radiação com 717,1 (W/m2), devido haver nebulosidade. Conforme verificado em
Olivedos, a maior temperatura ocorreu no mês de novembro de 2017, com 35,6ºC (Figura – 5). Em
Olivedos, mesmo sendo março de 2018 o mês de maior radiação, foi registrado uma temperatura
inferior de 33,6°C, devido o valor da umidade ter atingido 37,7 %. Assim, proporcionou uma
amenização na temperatura.
Figura – 5. Análise de médias mensais de radiação solar (W/m²) e Temperatura do Ar (°C) no Município de
Olivedos, referente a Análise geoambiental dos afloramentos rochosos na Paraíba. Autor: Evaristo, (2018).
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Com base na velocidade do vento registrada para Olivedos, a maior média verificada foi no
mês de junho de 2018, registrando 27,0 Km/h e em junho de 2018 (Figura – 6). Contudo, a maior
umidade relativa foi em abril de 2018 para Olivedos 73,5%, decorrente do período chuvoso, que
ocorreu nesse ambiente.
Figura – 6. Análise de médias mensais: Velocidade do Vento (km/h) e Umidade Relativa do Ar (%) no
Município de Olivedos, referente a Análise geoambiental dos afloramentos rochosos na Paraíba. Autor:
Evaristo, (2018).
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A vegetação nos afloramentos rochosos
Os afloramentos rochosos apresentam particularidades pedogênicas influenciadas pelo
clima, no qual os minerais das rochas desagregam-se por fatores de amplitude térmica, que formam
superfícies intemperizadas, nas quais a vegetação se instala (Figura – 7). As características
ambientais locais favorecem a presença de uma flora diferenciada, mantendo a sustentabilidade do
bioma Caatinga (ARAÚJO et al, 2008; SALES-RODRIGUES et al, 2014).
Nestes ambientes, mesmo estando no bioma Caatinga, eles apresentam um isolamento
ecológico, no qual registra espécies de biomas de florestas secas (PEREIRA, 2016). Assim, estas
áreas são consideradas como ilhas devido aos elementos ecológicos formando assim ecossistemas
insulares da Caatinga, com florística adaptada aos extremos de temperatura e pedogênese
(POREMBSKI 2007, PEREIRA, 2016).
Figura 7. Aspectos de um afloramento rochoso do município de Olivedos-PB. Fonte: Evaristo (2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi diagnosticado a presença da ação antrópica de subsistência aos seus arredores,
classificadas em duas vertentes: a primeira visa uma questão de agricultura familiar, foi encontrado
as chamadas culturas temporárias, todavia essa prática é bem frequente no Nordeste brasileiro
devido as chuvas irregulares nessa região. Nesse sentido, a maioria da população sobrevive da
agricultura de sequeiro pela qual o sucesso das culturas implantadas depende da regularidade e
quantidade das chuvas onde a baixa incorporação tecnológica ocasiona uma agricultura de base
familiar e em pequenas propriedades (SILVA et. al. 2010). A segunda teve sua ênfase na
mineração.
Já a extração mineral tem um viés de grande importância quando se refere aos fatores
econômicos e de desenvolvimento social, contudo, se tratando do modo como essa atividade é
trabalhada, especialmente se tratando da extração em grande escala (industrial), observa-se a
ocorrência de inúmeros impactos ou problemas, tanto de ordem social, quanto ambiental (PONTES
et al, 2013). Em Olivedos essa atividade acontece através da renda familiar de subsistência, onde a
extração é feita de forma rudimentar por conta da ausência tecnológica em decorrência da
inviabilidade destes.
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RESUMO
O clima influencia na saúde dos seres humanos, a depender das condições do tempo meteorológico,
estando sujeito as ações do meio em que vive. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo
analisar o comportamento da umidade do ar no município de Vitória da Conquista – BA, as condições
de bem-estar humano, na recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), onde o nível de
umidade ideal para o organismo humano situa-se entre 40% a 70%. Na pesquisa foram utilizados
dados meteorológico da Estação Meteorologia do INMET, de umidade do ar, obtidas em 3 leituras
diárias, com análise estatística de mínima, máxima e tendência linear diária e mensal do ano de 2017.
Com os dados foi possível verificar que o referido município possui um tempo meteorológico com
variações diária e mensal da umidade do ar com períodos de desconforto humano, com variações
diárias/mensal ao longo do ano, condições favoráveis para problemas respiratórios, necessitando da
adoção de políticas públicas com o objetivo da prevenção e medidas mitigadoras para a população.
Palavras-chave: Tempo meteorológico. Umidade relativa do ar. Bem-estar humano.
ABSTRACT
The climate influences the health of human beings, depending on the weather conditions, being
subject to the actions of the environment in which they live. Therefore, the present study aimed to
analyze the behavior of air humidity in the city of Vitória da Conquista - BA, the conditions of human
well-being, in the recommendation of the World Health Organization (WHO), where the ideal
humidity level for the human organism is between 40% and 70%. In the survey, the meteorological
data of the INMET Meteorological Station, of air humidity, obtained in 3 daily readings, with
statistical analysis of minimum, maximum and daily and monthly linear trend of the year of 2017
were used. With the data it was possible to verify that the municipality has a meteorological time with
daily and monthly variations of air humidity with periods of human discomfort, with daily / monthly
variations throughout the year, favorable conditions for respiratory problems, necessitating the
adoption of public policies with the objective of prevention and mitigating measures for the
population.
Keywords: Weather conditions. Air humidity. Human well-being.

INTRODUÇÃO
O clima é o conjunto de estados do tempo meteorológicos que caracterizam o meio
atmosférico de uma região ao longo do ano. Para definir o clima, é necessário o estudo de um
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subconjunto dos possíveis estados atmosféricos, com uma longa série de dados meteorológicos e
ambientais, ou seja, uma descrição estatística de quantidades consideráveis e mudanças do tempo
meteorológico num dado período de tempo.
A climatologia é uma ciência voltada para o estudo e investigação do clima em seus vários
aspectos. Na geografia, a climatologia é um instrumento de entendimento da relação homem com o
espaço ambiental.
Para Sant’Anna Neto (2004, p.7):
O estudo dos fenômenos atmosféricos, compartido entre a meteorologia e a climatologia, é
caracterizado por uma interfase que, nas diversas fases da evolução das ciências, esteve
presente em numerosas áreas do conhecimento. Mas, sem dúvida alguma, é no escopo da
Geografia, que tem encontrado terreno fértil para o seu desenvolvimento.

Desta forma, fica claro que os estudos sobre os fenômenos atmosféricos são bem complexos
e que são estudados por várias áreas, mas foi na Geografia que o seu estudo se desenvolveu.
A climatologia está voltada para as descrições dos padrões de distribuição temporal e
espacial dos elementos e fatores do clima como a temperatura, precipitação, ventos, nebulosidade,
latitude, altitude, relevo, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, entre outros.
Quanto às definições de clima e tempo, Ayoade (2001, p. 2) afirma que:
Por tempo (weather) nós entendemos o estado médio da atmosfera numa dada porção de
tempo e em determinado lugar. Por outro lado, clima é a síntese do tempo num dado lugar
durante um período de aproximadamente 30-35. [...] o clima abrange um maior número de
dados do que as condições médias do tempo numa determinada área [...]. Desta forma, o
clima apresenta uma generalização, enquanto o tempo lida com eventos específicos.

Uma das maiores preocupações em relação a variações do tempo é saber que pode afetar a
saúde humana, podendo ocasionar problemas de saúde já existentes. Sendo que, os mais afetados
são os velhos, as crianças e os doentes. A idade é um fator de extrema preocupação e importância
na maneira de uma pessoa possa reagir as variações do tempo. Os problemas são os mais diversos e
pode ter um impacto diferente dependendo de cada região, de acordo com a condição econômica e
ambiental do local.
Nos estudos sobre o clima e saúde, Cabral, Veiga e Matta (2015, p.15) revelam que:
Algumas doenças respiratórias, a exemplo das crises asmáticas e pneumonias, durante o
inverno, fazem parte de comentários populares, e relacionam as ocorrências desses
problemas a períodos cíclicos específicos, e, normalmente, associam gripes e resfriados a
períodos de calor com temperatura elevadas.

O estudo entre clima e saúde não é um assunto novo, sendo estudado nos dias atuais. A
relação entre clima urbano e saúde é um assunto recente, com estudos relacionados as alterações
climáticas causadas pela urbanização, sobretudo devido ao crescimento das cidades.
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No crescimento das cidades, as demandas por infraestrutura têm provocado alterações na
cobertura do solo, com retirada da vegetação para serem substituídas por ruas, estacionamentos,
edificações e moradias, alterando as condições ambientais de diversos locais. A dependem das
condições das áreas urbanizadas, período do ano e a incidência da radiação solar, a temperatura do
ar nas áreas urbanas se eleva, resulta em ilhas de calor, com altas variações e amplitude das
temperaturas diárias, sobretudo em áreas adensadas, com alto índice de pavimentação, sem
arborização adequada e sem um ordenamento que permita a circulação do ar.
As ilhas de calor alteram as características de circulação do ar na atmosfera em contato com
a superfície. Essas alterações impactam na dispersão dos poluentes, na intensidade das tempestades
e em outros processos químicos e físicos do ambiente urbano, ainda não quantificados
apropriadamente (KHAN; SIMPSON, 2001). É de extrema importância compreender o clima
urbano, pois serve para o planejamento das cidades, sendo possível a adoção de medidas
mitigadoras como forma de ação preventiva para a saúde das pessoas que vivem nas cidades.
Kormondy e Brown (2002, p. 131) ressaltam que:
De todos os fatores físicos estressantes com os quais os organismos biológicos têm de
conviver, os mais estudados são os extremos da temperatura. Cada espécie possui uma
capacidade de tolerância a temperatura ambiental, tanto as temperaturas quentes quanto as
frias requerem processos adaptativos e apresentam limites, os quais determinam a
capacidade funcional dos indivíduos. Estudos sobre os efeitos de condições macro
ambientais de calor e frio sobre os humanos ilustram as similaridades e diferenças entre a
espécie humana e outros animais quanto a seus processos de adaptabilidade.

Os efeitos do clima sobre a saúde humana contribuem para o aumento da ocorrência de
doenças crônicas e transmissíveis, que podem afetar direto ou indiretamente. A relação direta dos
efeitos a saúde pode ser ocasionada pelos eventos de calor extremo, amplitude térmica, variações
bruscas de temperatura, umidade do ar, dentre outros fatores. O calor piora os casos de asmas e
problemas cardíacos, o aumento da temperatura, pode causar também problemas respiratórios. De
forma indireta como, por exemplo, as chuvas intensas podem causar inundações e alagamentos e
também a vinculação de doenças epidémicas infecciosas, parasitárias, mosquitos e roedores
causados danos à saúde da população.
Sendo assim, para Vaz (2010, p. 4):
Existe uma relação indireta decorrente das mudanças climáticas ocorridas em ecossistemas
e de ciclos biogeoquímicos. Com estas alterações pode ocorrer à intensificação de
incidências de doenças infecciosas, assim como doenças não transmissíveis, como a
desnutrição, doenças psíquicas, etc.

A relação entre o clima e saúde humana é complexa, pois depende da duração da mudança
de tempo e da sensibilidade da população, sendo que esses fatores variam de acordo com o local.
Para Monteiro (1976, p. 6):
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O impacto na saúde, em especial no agravamento de algumas patologias, gerado quer pelo
comportamento de alguns elementos climáticos, quer pela qualidade do ar, e, os prejuízos para o
dinamismo urbano causado por alguns extremos de precipitação, serão o nosso veículo de
retorno à ideia de que, afinal, não somos imunes às consequências das nossas ações sobre o
meio.

Diante disso, é válido ressaltar o quanto o ser humano está sujeito as suas próprias ações
diante do meio, e, às vezes esquece que não são imunes a essas ações. Entre os elementos do clima, a
umidade do ar representa uma variável meteorológica que pode afetar o organismo de todos os seres
humanos.
A umidade do ar é representada pela quantidade de vapor d’água na atmosfera, podendo
ocorrer uma condição em que o ar possa se encontra seco ou úmido, com variação ao longo de um
dia para outro e ao longo do ano, a depender das condições climáticas do local. A alta quantidade de
vapor d’água na atmosfera favorece a ocorrência de chuvas, já com a umidade baixa a probabilidade
de chover é reduzida.
A baixa umidade do ar torna a condições meteorológicas com tempo seco, podendo causar
problemas de saúde como o ressecamento das mucosas das vias aéreas, tornando a pessoa mais
vulnerável a crises de asma e as infecções virais e bacterianas. Favorece também a desidratação, o
ressecamento da pele e o aparecimento de problemas oculares e alergias. Por outro lado, em dias e
lugares com umidade do ar elevada o ar fica saturado de vapor de água, e a evaporação do suor do
corpo se torna difícil, impedindo a perda de calor e eliminação do suor, causando nas pessoas uma
sensação de mal-estar.
O nível ideal de umidade para o organismo humano está entre 40% e 70%. Acima desses
valores, o ar fica saturado de vapor d’água, interferindo no mecanismo de controle da temperatura
corporal exercido pela transpiração. Para o bem-estar do ser humano é preciso que haja uma relação
de conforto térmico entre temperatura e umidade. Sendo que, este conforto térmico pode ser
entendido como a condição do indivíduo que expressa satisfação com relação às condições térmicas
do ambiente.
Segundo Varejão-Silva (2006), um dos fatores utilizados para definir o grau de conforto
ambiental para pessoas e animais é, também, a umidade atmosférica predominante.
A escala psicrométrica da UNICAMP, para indicação de níveis de umidade relativa do ar
prejudiciais à saúde humana, indica que: entre 20 e 30% como estado de atenção; entre 12 e 20% de
estado de alerta; abaixo de 12% como estado de emergência (PINTO et al, 2008).
Com isso, pode-se dizer que o conforto ou o desconforto térmico envolve sensações diretas
de temperatura e umidade pela pele, na temperatura do interior do corpo, e nos esforços para regular
a temperatura corporal. Diante disso, pode se dizer que o conforto ocorre quando as temperaturas do
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corpo são mantidas em faixas estreitas, a umidade da pele é baixa e o esforço fisiológico de
regulação é minimizado.
Segundo Torres e Machado (2011), têm-se três modalidades principais de temperatura: do
ar, da água e do solo. Esse importante elemento do clima sofre influência de diversos fatores,
principalmente, da altitude, da latitude e dos efeitos da maritimidade e da continentalidade.
Sendo assim, o presente artigo teve como objetivo analisar as condições da umidade do ar
no município de Vitória da Conquista – BA, que pode influenciar nos problemas a saúde humana, e
ao mesmo tempo, como um instrumento de informações para todos os interessados nessa linha de
pesquisa, e para os órgãos públicos como subsidio ao planejamento urbano, em especial no período
do inverno, onde ocorre as maiores flutuações das condições do tempo meteorológico do município.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado no município de Vitória da Conquista – BA, a terceira maior cidade
do interior do Estado da Bahia, tendo uma população de 306.866 habitantes, segundo o Censo de
2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).
No distrito sede a área é de 3.204,5 km2, com uma altitude variando de 820 a 1100m,
temperatura média anual de 20º C, com tipologia climática segundo Köppen de Cwb e para
Thornthwaite e Mather, C1dB' 3a' (subúmido a seco) (SEI, 1999).
Para a realização desse trabalho, foi feito uma pesquisa no intuito de compreender como as
condições climáticas pode influenciar na saúde humana. Inicialmente foi feito uma revisão bibliográfica
sobre a temática, a fim de obter uma base teórica a respeito do tema proposto. Os principais autores que
embasaram a presente pesquisa foi Ayoade (1998), Sant’anna Neto (2004), Vaz (2010), Monteiro
(1979), Torres e Machado (2011), entre outros.
Em seguida, foi realizada a análise de dados meteorológico obtido na Estação Meteorologia do
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), localizada na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB), na cidade de Vitória da Conquista – BA.
Os dados utilizados na pesquisa foram de umidade do ar, obtidas em 3 leituras diárias, em
horários padrão internacional, às 12:00, 18:00 e 24:00 horas, que corresponde no Brasil às 9:00, 15:00
e 21:00 horas, com acumulo mensal do ano de 2017. Foram realizadas análise estatística de mínima,
máxima, frequência e tendência linear diária e mensal ao longo do ano de 2017, com elaboração dos
gráficos, com vista a identificar as ocorrências das variações e oscilações da umidade relativa do ar ao
longo do ano, para compreensão das relações existente entre o comportamento da umidade do ar e a
condições favoráveis ou desfavoráveis para a saúde da população do município.
RESULTADO E DISCUSSÕES
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Os efeitos da umidade relativa do ar podem ser sentidos na pele tanto nos dias em que a
umidade está alta quanto nos dias em que está baixa. Com a concentração de vapor de água baixo é
possível ocorre o ressecamento da pele e da mucosa, podendo provocar a tosse, rinite alérgica, além
de piorar os casos de asma e bronquite. Já a concentração de vapor de água em grande quantidade
provoca desconforto por atrapalha no processo de evaporação do suor do corpo e, pode também
provocar ou piorar os problemas alérgicos.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível de umidade ideal para o organismo
humano situa-se entre 40% a 70%. O conforto térmico é a condição psicológica de um indivíduo que
se sente satisfeito em relação às condições térmicas do ambiente em que se encontra. Sendo um
processo mental de percepção para cada indivíduo, que envolve fatores influenciados por processos
físicos, psicológicos, entre outros.
Na análise dos dados meteorológicos de Vitória da Conquista - BA (Tabela 1) foi possível
verificar que nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, ocorreram as mais baixas
umidades relativas do ar no ano de 2017, com os valores de 32% no dia 30 de dezembro, 29% no
dia 10 de janeiro, 40 % no dia 3 de fevereiro, e 40% também no dia 7 de março, por se tratar do
início do período do verão, com ocorrência de baixa umidade, condições que pode prejudicar a
saúde humana. Isso se deve as irregularidades na ocorrência de chuvas no município, devido as
características de clima de transição de subúmido a seco.
Na análise da tabela 1 percebe-se que as oscilações da umidade relativa do ar entre a mínima
e máxima são constantes e que a diferença entre elas foi bastante relevante, em alguns meses
atingindo o valor de até 50%, com exceção dos meses de abril, maio, julho, agosto, setembro,
outubro e novembro, e essa oscilações pode prejudicar o estado de saúde das pessoas por serem
vítimas das variações desse elemento do clima na região.
Tabela 1 -Vitória da Conquista - BA: Umidade relativa do ar – 2017
Umidade (%)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mínima

29

40

40

52

52

38

67

57

64

59

70

32

Máxima

85

97

96

97

98

98

98

98

98

96

97

99

Fonte: INMET, 2017; Elaborado pelos autores, 2018.

Os dados da tabela 1 observou-se que nos meses de maio, junho e julho a umidade relativa
do ar máxima se estabilizou, devido a passagem do outono para o inverno, atingindo o valor
elevado de 98%, prevalecendo valores correspondente até o mês de setembro. Quando analisado
diariamente foi possível observar que, em dias esporádicos nesses meses houve elevação da
umidade relativa com repetição em alguns dias. Em maio, essa mesma porcentagem ocorreu nos
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dias 1, 2, 4 e 25, no mês de junho, nos dias 16, 22, 23, 28 e 30, e em julho nos dias 6 e 22. Diante
dessa observação, foi possível verificar que no mês de maio a repetição ocorreu no intervalo de três
dias, e no final do mês, no dia 25. Já em junho, essa ocorrência foi mais frequente, em meados do
mês, durante cinco dias, com variação entre um a seis dias. Em julho a frequência foi diminuída,
ocorrendo apenas em dois dias do mês, logo no início e o outro no dia 22. Em agosto ocorreu no dia
22 e 24, tendo variação de dois dias e, em setembro apenas no dia 23.
Com a chegada da primavera em setembro, e verão em dezembro a umidade relativa do ar
mantém a máxima elevada. Em novembro atingiu o índice de 97% (Tabela 1) nos dias 1, 6, 7 e 15.
No mês de dezembro (Figura 1) a concentração de vapor de água atingiu o valor mais elevado do
ano, com índice de 99% nos dias 8 e 13. Em dezembro ocorreu a faixa de desconforto com baixa
umidade relativa do ar, sendo também um dos meses do ano com a mais baixa umidade com o
índice de 32%, ou seja, a oscilação ocorreu mensalmente e ao longo de todo o ano.
Figura 1 - Vitória da Conquista- BA: Umidade relativa do ar em dezembro - 2017.

Vitória da Conquista: umidade relativa do ar em dezembro - 2017
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Fonte: INMET, 2017; Elaborado pelos autores, 2018

O valor da mínima de 32% e máxima de 99%, corrida no mês de dezembro correspondem
aos valores que não estão dentro dos dados recomendados para a saúde humana, que corresponde de
40% a 70%. Acima desse valor o ar fica praticamente saturado de vapor d’água, o que interfere no
mecanismo de controle da temperatura corporal exercido pela transpiração. Quanto mais alta a
temperatura e mais úmido o ar, mais lenta será a evaporação do suor, que ajuda a dissipar o calor e a
resfriar o corpo. A umidade baixa também afeta a saúde humana.
As oscilações da umidade relativa do ar nos valores de mínima e máxima ocorridas durante
todo ano em Vitória da Conquista, pode-se notar valores tanto acima quanto abaixo dos níveis
ideais para a saúde humana. A população do município durante o ano de 2017 sofreu com essas
oscilações, com desconforto e com condições favoráveis para a incidência das doenças respiratórias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O clima exerce grande influência sobre os homens, inclusive sobre a saúde. Nas análises dos
dados meteorológicos foi possível observar que o município de Vitória da Conquista possui um tempo
meteorológico com variações diária e mensal da umidade do ar com condições propicias para a
incidência de doenças respiratórias. Diante disso, é de extrema importância a conscientização da
população em relação ao comportamento do tempo, com vista à prevenção e cuidados na saúde e do
ambiente em que a população vive.
Para minimizar os efeitos dos baixos níveis de umidade relativa do ar é possível realizar
algumas medidas como: evitar exercício físico muito prolongado, consumir bastante água,
umidificar o ambiente, evita aglomerações de pessoas em ambiente fechado, são algumas medidas
que podem melhorar o bem estar das pessoas.
Já, para as condições propicias para o desenvolvimento de doenças respiratórias com
influência direta ou indireta do clima, o ideal seria a adoção de políticas públicas, sobretudo de
saúde, com o objetivo da prevenção e medidas mitigadoras.
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RESUMO
A presente pesquisa objetiva analisar o desempenho sazonal da precipitação estimada do satélite
TRMM para eventos extremos diários de precipitação pluvial em Natal-RN. Para isto, foram
determinados a quantidade de eventos pluviométricos ≥1 mm/dia até ≥150 mm/dia, o coeficiente de
determinação, coeficiente de correlação de Pearson, os erros absoluto e percentual, o coeficiente de
eficiência Nash-Sutcliffe, os índices de concordância e de desempenho para cada evento extremo de
precipitação. Foram utilizados dados diários de precipitação pluvial, para o período entre 1998 e
2013, oriundos do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de
Meteorologia (BDMEP-INMET) e do bando de dados do Tropical Rainfall Measuring Mission
(TRMM). De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o verão foi a estação em que o
TRMM conseguiu explicar melhor a precipitação observada. A primavera obteve os piores
resultados.
Palavras-Chave: precipitação; extremos; TRMM; Natal.
ABSTRACT
The present research aims to analyze the seasonal performance of extreme daily events of rainfall in
Natal-RN. For this, the number of rainfall events above ≥1 mm/day to ≥150 mm/day, the coefficient
of determination, Pearson's correlation coefficient, absolute and percentage indices, Nash-Sutcliffe
efficiency coefficient, concordance and performance indexes for each extreme precipitation event
daily precipitation data were used for the period between 1998 and 2013, from the Meteorological
Database for Teaching and Research of the National Meteorological Institute (BDMEP-INMET)
and from Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) database. According to the results
obtained, Summer was the season in which the TRMM was able to explain better the precipitation
observed quantitative. Spring got the worst results.
Keywords: precipitation; extremes; TRMM; Natal.

INTRODUÇÃO
A precipitação é uma das variáveis mais relevantes do sistema climático. Para a região
Nordeste do Brasil (NEB), a precipitação apresenta grande variabilidade interanual e intrasazonal, o
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que contribui para ocasionar longos períodos de estiagens ou precipitações intensas. A variabilidade
do clima e dos eventos extremos têm sido tema de diversos estudos no Brasil e, particularmente
para a região NEB podemos citar: Andrade e Lima (2013); Filho et al. (2014); Oliveira et al.
(2014); Silva e Lucio (2015); Oliveira et al (2016); Alves et al (2017).
Os extremos climáticos podem ocasionar diversos tipos de desastres naturais, como, por
exemplo, inundações, deslizamentos de terra, incêndios, enxurradas, dentre outros. Para a região
NEB, a grande maioria dos registros relacionados a desastres naturais estão associados a episódios
de secas e estiagens, correspondendo 78,4% do total de registros. Os percentuais restantes
correspondem aos desastres por enxurrada e inundação com 11,6% e 7,9%, respectivamente, e por
outras tipologias menos expressivas (CEPED, 2012).
Em climatologia, um banco de dados longo e de qualidade são fundamentais para as análises
do clima e suas mudanças. A baixa densidade de dados climáticos de longo prazo tem sido um
grande obstáculo para estudos desta natureza. Fatores como a variabilidade espaço-temporal da
precipitação pluvial, a baixa densidade de postos pluviométricos e, ainda, problemas operacionais
podem dificultar a compreensão do comportamento desta variável. Uma forma de amenizar esses
problemas é a utilização de dados de precipitação pluvial estimada por satélite. O Tropical Rainfall
Measuring Mission (TRMM) é um satélite de precipitação estimada para a região Tropical do
planeta que vem sendo utilizado em estudos desta natureza.
Para Almeida et al (2016) e Hummell et al (2016) as cidades brasileiras mais vulneráveis
estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste. Hummell et al (2016) cita que as questões climáticas
no NEB também são responsáveis pelo baixo desenvolvimento e maior vulnerabilidade social.
Cidades costeiras convivem com eventos extremos desde o início da civilização, mas as mudanças
climáticas e o rápido desenvolvimento urbano amplificam seus efeitos, aumentando os prejuízos
socioeconômicos e as perdas ambientais. (PBMC, 2016).
Nesse estudo, foram utilizados, dados de precipitação estimada do satélite TRMM, com o
intuito de validar tais dados, comparando-os com dados de precipitação do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), para a cidade de Natal-RN, no período de 1998-2013. Com os resultados
encontrados, foi possível identificar quais são os dados de qualidade e quais são os dados com
deficiências, indicando, assim, por exemplo, quais desses dados são confiáveis para uma possível
utilização na ausência de dados observados de precipitação pluvial, bem como, para auxiliar os
diferentes setores da sociedade a planejarem suas atividades e tomadas de decisão.
MATERIAL E MÉTODOS
A cidade de Natal (Figura 1) é a capital do estado brasileiro do Rio Grande do Norte,
localizado na região Nordeste do Brasil (NEB). Natal possui uma área de 167,3 km² e uma
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população de 803.7 mil habitantes (IBGE, 2010), sendo a população estimada para 2017 de 885.2
mil habitantes, IBGE (2018).
Natal está localizada na faixa litorânea do estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a
classificação climática de Köppen, seu clima é definido como tropical úmido (CEPED, 2013).
Possui precipitação média anual superior a 1700 mm; temperaturas máxima e mínima,
respectivamente, de 29,7°C e 23°C; umidade relativa anual de 80,2%; os ventos têm direção
predominante de sudeste (INMET, 2018).
Figura 1. Área de estudo. Fonte: (Autores, 2018).

Foram utilizados dados diários de precipitação pluvial, para o período de 1998-2013,
oriundos do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de
Meteorologia (BDMEP – INMET) (http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/) e do banco de
dados do Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) (https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/),
produto utilizado: TRMM 3B42_Daily v7.
Para avaliar o desempenho dos dados TRMM foram realizadas análises através da obtenção
de alguns índices estatísticos: o coeficientes de determinação (R²), o coeficiente de correlação de
Pearson (r), o erro absoluto (EA) e, o erro percentual (EP).
O erro absoluto (EA) é a diferença entre o valor observado dos dados INMET e o valor
estimado, que são os dados TRMM. Assim, tem-se:
EA = |x – y |

(1)

Em que: x é valor observado (INMET) e y é o valor estimado (TRMM).
O erro relativo (ER) é a divisão entre o EA e o valor estimado. Logo:
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ER = EA/y

(2)

O erro percentual (EP) é o erro relativo (ER) em termos percentuais, ou seja:
EP = ER x 100%

(3)

Em seguida, foram calculados o coeficiente de eficiência Nash-Sutcliffe (NS), o índice de
concordância (d) e, o índice de desempenho (c).
O coeficiente de eficiência Nash-Sutcliffe (Nash e Sutcliffe, 1970) é uma estatística
normalizada que determina a magnitude relativa da variância residual em comparação com a
variância dos dados medidos. É calculado pela seguinte equação:
[

Onde:

∑
∑

̅

(4)

]

é o valor observado (INMET),

é o valor estimado (TRMM) e, ̅ é a média do

valor observado para o período estudo.
O coeficiente de eficiência NS pode variar entre ∞ à 1. O valor 1 corresponde à um ajuste
perfeito entre os dados observados e medidos (Dile e Srinivasan, 2014). Segundo Silva et al. (2008)
o desempenho de um modelo é considerado adequado e bom se o valor do coeficiente de eficiência
NS supera 0,75 e, é considerado aceitável se os valores variarem entre 0,36 e 0,75.
O índice de concordância (d) (Willmott et al, 1985) mede o grau de afastamento entre os
valores dos dados estimados em relação aos valores dos dados observados. Seus valores variam
entre zero, para nenhuma concordância, à 1, para concordância perfeita. Pode ser obtido através da
equação a seguir:
[
∑
Onde:

∑
̅|

|

|

̅|

(5)

]

é o valor observado (INMET),

é o valor estimado (TRMM) e, ̅ é a média do

valor observado para o período estudo.
Para verificar o desempenho dos dados TRMM, foi utilizado o índice de desempenho (c)
proposto por Camargo e Sentelhas (1997). O índice c reune os índices de precisão (r) e de
concordância (d), sendo expresso da seguinte forma:
)

(6)

O critério adotado para interpretar o desempenho dos bancos de dados de precipitação, pelo
índice c é apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1. Critério de interpretação do desempenho dos bancos de dados de precipitação, pelo índice c
(Camargo e Sentelhas, 1997).
Valor de c

Desempenho

> 0,85

Ótimo

0,76 à 0,85

Muito bom

0,66 à 0,75

Bom

0,61 à 0,65

Mediano

0,51 à 0,60

Sofrível

0,41 à 0,50

Mau

≤0,40

Péssimo

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na busca por tentar suprir a falta de dados ou problemas operacionais que possam dificultar
a compreensão do comportamento da precipitação, pesquisas têm sido realizadas em todo o globo
com o intuito de validar metodologias já existentes ou criar novas metodologias que possam ser
utilizadas na ausência de dados observados de precipitação pluvial em escala global e/ou regional
(Nair et al, 2009; Pinto et al., 2009; Scheel et al., 2011; Chen et al., 2013; Zhang et al., 2016; Cao et
al., 2018).
De acordo com a Tabela 2 foi possível quantificar o número de eventos ocorridos para cada
magnitude de precipitação pluvial diária. Os maiores registros estimados (TRMM) e observados
(INMET) seguem em ordem decrescente, ou seja, quanto menor o volume precipitado maior o
número de observações, para tanto verificou-se para a intensidade de ≥1mm (1082 e 2023),
observações para TRMM e INMET, respectivamente. Tais quantitativos são referentes aos registros
diários de precipitação para o período de janeiro-1998 a dezembro-2013.
Os quantitativos superiores à 25 mm representam apenas 10,3%, 1,7% do total de casos,
para INMET e TRMM, respectivamente. Enquanto que a quantidade de eventos superiores à 75mm
é de 12,6% e 2,3% para INMET, TRMM, respectivamente.
Tabela 2. Contagem total anual de eventos de precipitação para localidade de Natal-RN (1998-2013).
Eventos diários de precipitação pluvial
≥1 mm ≥5 mm ≥10 mm

≥25 mm

≥50 mm

≥75 mm

≥100 mm

≥150 mm

INMET

2023

1091

729

321

121

54

27

8

TRMM

1082

597

418

204

76

38

19

4

Fonte: (Autores, 2018)
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Neste estudo, analisaremos, a estação que apresentou o melhor resultado e a estação que
apresentou o pior resultado dos índices utilizados. A partir da Figura 2 é possível verificar a
correspondência das estimativas de precipitação (TRMM) em relação aos dados observados
(INMET) para registros entre 1 mm/dia (Figura 2a) e 5mm (Figura 2b). Analisando por faixa de
classificação, o TRMM conseguiu explicar 56% e 53% da quantidade de eventos ocorridos com
valores de precipitação de 1 mm/dia e 5 mm/dia, respectivamente, ocorridos no Verão. Para a
estação da Primavera, observou-se 39% e 27% de explicação da precipitação estimada para a
mesma faixa de classificação.
Figura 2. Distribuição de ocorrências de eventos de precipitação pluvial (TRMM e INMET) com magnitudes
de 1 mm/dia (A), 5 mm/dia (B) no período de 1998 à 2013 para localidade de Natal-RN. Fonte: (Autores,
2018)
A)

B)

Observando-se os resultados para 10 mm/dia e 25 mm/dia, temos que a os dados estimados
explicaram 63% e 74% da quantidade de eventos ocorridos, para a estação do Verão,
respectivamente. Para a Primavera, nota-se 44% e 16% de explicação, respectivamente (Figura 3).
Segundo Silva et al (2008) o desempenho de um modelo é considerado adequado e bom se o valor
do coeficiente de eficiência NS supera 0,75. Para a estação do Verão, verificou-se que os resultados
do coeficiente de eficiência NS mostraram que os dados do TRMM se adequam aos dados
observados, pois, a faixa de classificação entre 1 mm/dia e 75 mm/dia apresentam resultados
superiores à 0,8.
O índice de concordância (d) apresentou bons resultados para todas as faixas de
classificação da precipitação, com resultados superiores à 0,9 entre 1 mm/dia e 75 mm/dia. Ambos
apresentam concordância perfeita para 75 mm/dia. O desempenho dos dados TRMM apresentou
resultados classificados como “bom”, segundo Camargo e Sentelhas, 1997, para as faixas de
precipitação 1, 5 e 50 mm/dia. Sendo considerado “muito bom” para as faixas de classificação de 10
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mm/dia e 25 mm/dia. Já as faixas de classificação de 75 mm/dia e 100 mm/dia foram classificados
como “sofrível” e “péssimo”, respectivamente.
Figura 3. Distribuição de ocorrências de eventos de precipitação pluvial (TRMM e INMET) com magnitudes
de 10 mm/dia (A), 25 mm/dia (B) no período de 1998 à 2013 para localidade de Natal-RN. Fonte: (Autores,
2018)
A)

B)

A partir da Figura 4, observa-se que, para o Verão, o TRMM explicou 51% e 34% da
precipitação observada do INMET, para as faixas de classificação de 50 mm/dia e 75 mm/dia. Na
Primavera, verificou-se 23% de explicação para quantidade de eventos ocorridos na faixa de
precipitação de 50 mm/dia e nenhuma explicação para a quantidade de eventos ocorridos na faixa
de classificação de 75 mm/dia.
Figura 4. Distribuição de ocorrências de eventos de precipitação pluvial (TRMM e INMET) com magnitudes
de 50 mm/dia (A), 75 mm/dia (B) no período de 1998 à 2013 para localidade de Natal-RN. Fonte: (Autores,
2018)
A)

B)

A estação da Primavera apresentou os piores resultados dos testes utilizados. O desempenho
do TRMM variou entre “Mediano” e “Péssimo” segundo o coeficiente de Willmott (d). O
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coeficiente de eficiência de NS apresentou valor superior à 0,75 apenas para a faixa de precipitação
de 75 mm/dia, podendo assim ser considerado de concordância perfeita. O índice d também
apresentou concordância perfeita para 75 mm/dia.
Muitos pesquisadores têm utilizados dados TRMM em seus estudos com o intuito de
averiguar a precisão desses dados para o Brasil (Franchito et al., 2009; Silva et al., 2012; Pereira et
al., 2013; Melo et al., 2015; Palharini e Vila, 2017). A partir dos resultados analisados, evidencia-se
a importância desse tipo de estudo, pois, o TRMM conseguiu enxergar valores extremos de
precipitação ao longo de toda série de dados estudada. Assim, faz-se importante o melhor
entendimento sobre eventos extremos de precipitação, bem como, dos fenômenos associados a estes
eventos, para que se possa auxiliar no planejamento de atividades de diferentes setores da
sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse estudo apresentou-se uma avaliação da utilização dos dados TRMM em comparação
com os dados observados do INMET para a cidade de Natal-RN. A partir dos resultados obtidos,
verificou-se que os dados TRMM explicam melhor a precipitação observada no mês do verão e, que
as estimativas estão diretamente associadas à estação do ano e ao valor precipitado. Assim, faz-se
importante o melhor entendimento sobre eventos extremos de precipitação, bem como, dos
fenômenos associados a estes eventos, para que se possa auxiliar no planejamento de atividades de
diferentes setores da sociedade.
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RESUMO
O semiárido nordestino brasileiro destaca-se pelo seu clima quente e seco, e com sua temperatura
em torno de 27°C compondo todos os estados Nordeste desde a Bahia ao Maranhão, deste modo as
condições climáticas, a hidrologia e vegetação são de extrema importância para compreender como
cada ambiente se forma. Portanto o presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a
variabilidade pluviométrica do município de Queimadas, através da análise espaço-temporal mensal
e anual da precipitação, identificando-se assim os períodos secos e chuvosos da área estudada. O
município de Queimadas localizado no estado da Paraíba (Figura 1) fica compreendido na
mesorregião do Agreste Paraibano e microrregião de Campina Grande, se localiza a 133 km de João
Pessoa a capital do Estado. Os dados pluviométricos utilizados na pesquisa correspondem as séries
mensais de precipitação pluviométrica no período de 1994 a 2017 fornecidos pela AESA para a
avaliação temporal foram obtidos dados de um posto meteorológico localizado dentro do próprio
município, já para a espacialização da precipitação do município de Queimadas utilizou-se pontos
meteorológicos dos municípios vizinhos para dá mais subjetividade ao trabalho visto que não é
possível fazer a espacialização com menos do que 3 pontos meteorológicos. O município de
Queimadas apresenta dois períodos distintos, um período de seis meses chuvosos e outro com seis
meses secos. Os valores mensais acumulados da precipitação do município de Queimadas,
apresentou seus valores de 450 mm a 700 mm. Por fim o exposto trabalho ocasiona uma relevância
na área da ecologia, que por meio de tais resultados possam contribuir para que o gestor do
município, pequenos proprietários e agricultores contenham conhecimento das estações.
Palavras-chave: Chuva, Gestores, Planejamento, Agricultura
ABSTRACT
The semi-arid Northeast of Brazil stands out due to its warm and dry climate, and its temperature
around 27 ° C, making up all the Northeast states from Bahia to Maranhão, thus the climatic
conditions, hydrology and vegetation are of extreme importance for understand how each
environment is formed. Therefore, the main objective of this work is to evaluate the rainfall
variability of the municipality of Queimadas through the monthly and annual analysis of rainfall,
identifying the dry and rainy periods of the studied area. The municipality of Queimadas located in
the state of Paraíba (Figure 1) is comprised in the mesoregion of Agreste Paraibano and
microregion of Campina Grande, located 133 km from João Pessoa, the state capital. The
pluviometric data used in the research correspond to the monthly rainfall series from 1994 to 2017
provided by the AESA for the temporal evaluation were obtained data from a meteorological station
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located inside the municipality, already for the spatialization of the precipitation of the municipality
of Queimadas used meteorological points of neighboring municipalities to give more subjectivity to
work since it is not possible to do the spatialization with less than 3 meteorological points. The
municipality of Queimadas presents two distinct periods, one period of six rainy months and the
other with six dry months. The accumulated monthly values of the precipitation of the municipality
of Queimadas, presented values from 450 mm to 700 mm. Finally, this work brings about a
relevance in the area of ecology, which through such results can contribute to the manager of the
municipality, small owners and farmers to contain knowledge of the seasons.
Keywords: Rain, Managers, Planning, Farmers

INTRODUÇÃO
O semiárido nordestino brasileiro destaca-se pelo seu clima quente e seco, e com sua
temperatura em torno de 27°C compondo todos os estados Nordeste desde a Bahia ao Maranhão,
deste modo as condições climáticas, a hidrologia e vegetação são de extrema importância para
compreender como cada ambiente se forma.
Deste modo

a precipitação proporciona um

desempenho fundamental

para o

desenvolvimento de regiões semiáridas do Nordeste brasileiro, se destacando com ampla
importância no abastecimento populacional, na agricultura, pecuária e no desenvolvimento
socioeconômico da região (Nascimento, 2017).
Segundo Araújo et al. (2003), o Estado da Paraíba é um dos Estados do Nordeste que
proporciona uma das maiores variabilidades espaço-temporal das chuvas. Portanto, Francisco et al.
(2015) afirma que a região do Cariri/Curimataú é a parte do estado da Paraíba com menor índice
pluviométrico, com precipitações de 300 a 500 mm, no Sertão e Alto Sertão em torno de 700 a 900
mm de precipitação, no Brejo e Agreste, com precipitações que variam de 700 a 1.200 mm, e o
Litoral apresenta as maiores medias de precipitação alternando entre 1.200 a 1.600 mm.
Segundo Medeiros et. al (2014) ele afirma que a precipitação tem a aptidão de controlar o
ciclo hidrológico e de influenciar os recursos naturais de uma bacia hidrográfica, modificando desta
forma sua paisagem e consequentemente o meio ambiente. Dessa forma, o monitoramento de
períodos secos ou chuvosos e da variabilidade espaço-temporal da precipitação no Nordeste
brasileiro é de extrema importância devido a feitios como: a existência de numerosos projetos de
irrigação inseridos, e a serem implantados ao longo dos principais rios; o abastecimento d'água das
grandes cidades entre outros (Freitas, 2005).
Diante do acima exposto, o presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a
variabilidade pluviométrica do município de Queimadas, através da análise espaço-temporal mensal
e anual da precipitação, identificando-se assim os períodos secos e chuvosos da área estudada.
MATERIAIS E METODOS
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O município de Queimadas localizado no estado da Paraíba (Figura 1) fica compreendido na
mesorregião do Agreste Paraibano e microrregião de Campina Grande, se localiza a 133 km de João
Pessoa a capital do Estado. Abrange uma área de 409, 196 km2 de extensão territorial e de acordo com
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2017 sua população foi estimada
em 44.214 habitantes sendo a 12ª cidade da Paraíba em números de habitantes e a maior cidade do
Estado em número de moradores rurais com 18.805 habitantes (IBGE/2010).
Figura 1. Localização do município de Queimadas com relação ao Brasil e o estado da Paraíba.
Elaboração: Maxsuel Bezerra do Nascimento, 2018
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Os dados pluviométricos utilizados na pesquisa correspondem as séries mensais de
precipitação pluviométrica no período de 1994 a 2017 fornecidos pela AESA (Agência Executiva
de Gestões das Águas do Estado da Paraíba) para a avaliação temporal foram obtidos dados de um
posto meteorológico localizado dentro do próprio município, no qual foi disponibilizado uma série
histórica de 24 anos, obtendo esses dados e gerando a média anual da série histórica.
Para a espacialização da precipitação do município de Queimadas utilizou-se pontos
meteorológicos dos municípios vizinhos para dá mais subjetividade ao trabalho visto que não é
possível fazer a espacialização com menos do que 3 pontos meteorológicos. Portanto foram
utilizados 15 pontos meteorológicos que foram os municípios vizinhos a Queimadas, sendo eles
Aroeiras (1), Gado Bravo (2), Campina Grande (6), Caturité (2), Barra de Santana (2) e Fagundes
(1) onde foram feitas a média de cada município e depois foram plotados no software Surfer 8.0
para gerar a figura de espacialização do município.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O município de Queimadas apresenta dois períodos distintos, um período de seis meses
chuvosos e outro com seis meses secos (Figura 2). O período chuvoso ocorre entre os meses de
março a agosto sendo o mês de junho o mais representativo em termos de precipitação, no qual
atinge a média de 109,2 mm de precipitação que segundo Silva (2007) ele afirma em seu trabalho
que as ondas de leste ocorrem com mais frequência entre os meses de maio a agosto. O período
seco ocorre entre os meses de setembro a fevereiro, tendo outubro como o mês mais seco, com
média de 6,0 mm de precipitação.
Figura 2. Pluviograma da Precipitação mensal do município de Queimadas.
Elaboração: Maxsuel Bezerra do Nascimento. Fonte: AESA
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Os valores mensais acumulados da precipitação do município de Queimadas, apresentou
seus valores de 450 mm a 700 mm figura 3, sendo que os menores valores se concentram na região
sul, sendo a parte sudoeste a mais seca e seus maiores valores a norte mais preciso a região
nordeste.
Figura 3. Distribuição média Espacial da Precipitação do município de Queimadas.
Elaboração: Maxsuel Bezerra do Nascimento, 2018
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Na finalidade de melhor compreender o comportamento da variabilidade espacial, foram
confeccionadas figuras referentes a variabilidade espacial mensal da precipitação do município de
Queimadas que é notada nas isoietas médias mensais da região analisada, como demostrada na
Figura 4 (A a L).
O mês de janeiro (A), mês no qual se encontra como o penúltimo mês do período seco,
apresentou seus menores valores em torno de 22,5 mm na área oeste do município, e seus maiores
valores foram observados a nordeste atingindo 51 mm. Para o mês de fevereiro (B), mês no qual é o
de transição da estação seca para a chuvosa, sendo o último mês abaixo da média da série histórica,
foi possível observar que seus menores valores foram encontrados na região oeste com cerca de
37,4 mm e os maiores valores foram observados no nordeste chegando a 65,2 mm.
Para o mês de março (C), mês de extrema importância para o município, pois é o mês que
inicia o período chuvoso, notou-se que seus valores estão distribuídos da seguinte forma a parte
oeste apresentou seus menores valores em torno de 57,4 mm, já os maiores valores foram
observados a leste atingindo 78,7 mm. O mês de abril (D), se distribuiu da seguinte maneira, com os
seus menores valores registrados na parte sudoeste em torno de 56,7 mm e seus maiores valores na
parte norte e nordeste em torno de 78,5 mm. Já o mês de maio (E), observou uma grande
distribuição na sua precipitação ao longo do município, onde seus menores valores foram
observados em pequenos pontos no nordeste e sudoeste atingindo 63,7 mm, e seus maiores valores
em termo de precipitação foi notório na parte norte atingindo 103,5 mm.
O mês de junho (F), mês esse que ocorre o auge da estação chuvosa, de acordo com a Figura
2, mês de extrema importância para o município de Queimadas devido à precipitação ser bem acima
da média do período, no qual, todo volume de precipitado dá suporte, direto ou indiretamente, a
agricultura, a fauna e a flora local, ressaltando o abastecimento dos mananciais, açudes e lagoas da
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área estudada; o mês em questão, destacou-se com valores de precipitação entre 69 a 118 mm onde
encontra-se seu valor máximo na região leste e seu valor mínimo na parte sudoeste.
Já o mês de julho (G), notou-se ainda uma grande quantidade significativa das chuvas bem
distribuídas no município onde foi possível observar os maiores valores em parte do norte e leste
chegando a 102 mm e os menores valores foram localizados na parte sul e sudoeste chegando a
55mm. O mês de agosto (H) representa a passagem do período chuvoso para o seco com o fim da
sua estação chuvosa, variando entre 29 a 60 mm, quando os seus valores máximos se encontram a
nordeste e seus valores mínimos encontrado na parte sul e sudoeste do município. Cabe destacar
que no termino desse mês é formidável saber que passado a estação chuvosa começara uma
diminuição significativa da precipitação nos meses subsequentes.
Contudo o mês de setembro (I), vale ser ressaltado que é o primeiro mês do período seco,
notou-se uma diminuição bem significativa, foi possível observar que os maiores valores
pluviométricos são localizados na área nordeste com 29 mm e os menores valores foi observado no
decorrer do município atingindo 9 mm. O mês de outubro (J) novembro (K) é o mês mais seco de
acordo com a série histórica, onde apresentou durante todo o município pluviosidade abaixo dos 10
mm. Cabe ainda destacar que esse mês é de extrema importância pois nesse mês os gestores do
município junto com os proprietários locais fiquem atentos pela demanda de água no município o
uso deve ser racional e adequado ao equilíbrio ambiental
Por fim o mês de dezembro (L), também obteve o seu índice pluviométrico durante todo o
município abaixo dos 20 mm, tendo em vista a falta de chuvas frequentes ocasionam problemas nas
plantações, falta de produtividade locais, nesse mês a barragem que abastece o município tem uma
redução significativa e isso ocorre por conta da diminuição expressiva das chuvas.
Figura 4. Isoietas médias mensal do município de Queimadas-PB: Janeiro (A), Fevereiro (B),
Março (C), Abril (D), Maio (E), Junho (F), Julho (G), Agosto (H), Setembro (I), Outubro (J),
Novembro (K), Dezembro (L). Elaboração: Maxsuel Bezerra do Nascimento, 2018
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CONCLUSÕES
De acordo com o presente trabalho o município de Queimadas-PB apresenta dois períodos,
um chuvoso que vai de março a agosto, sendo junho como o mês mais representativo em níveis de
precipitação. Em compensação, o período seco ocorre de setembro a fevereiro, sendo outubro o mês
mais seco.
A climatologia espacial da precipitação do município de Queimadas possui áreas bem
distintas, demonstrando assim que a maior concentração de precipitação se concentra na parte
nordeste, em contrapartida a região sudoeste apresenta-se com valores baixos de precipitação, sendo
assim a área mais seca do município. Além disso em relação à espacialização da precipitação,
evidenciou-se a intensa e abrangente distribuição da precipitação nos meses da estação chuvosa, a
exemplo de maio, junho e julho; e redução expressiva no período seco em toda área estudada nos
meses de outubro e novembro.
Por fim o exposto trabalho ocasiona uma relevância na área da ecologia, que por meio de
tais resultados possam contribuir para que o gestor do município, pequenos proprietários e
agricultores contenham conhecimento das estações apontadas de abundância e escassez de água
para as atividades humanas, proporcionando assim métodos de manejo levando em conta os dois
períodos distintos (chuvoso e seco).
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RESUMO
A existente necessidade de se entender as mudanças climáticas está não só entre os cientistas e
estudiosos da área, mas também na população em geral, por todas as condições e possíveis riscos
que impõe um importante desafio à sociedade. Um desses riscos é a precipitação extrema e
inundações costeiras, o que torna os grandes centros urbanos da área litorânea mais vulneráveis as
mudanças climáticas.Daí a importância dessa pesquisa, que se propôs a estudar a variabilidade da
precipitação da cidade de Maceió-AL para o período de 1961-2016,com ênfase nas chuvas
extremas.A média anual de chuva é de 1863,7mm. Os meses de abril a julho foram denominados
como o quadrimestre chuvoso, com médias mensais variando entre 227,0mm (abril) e 324,0mm
(maio). A técnica do percentil classificou como chuva extrema o valor diário igual ou maior que
50mm, num total de 204 eventos. Embora, se tenha observado eventos extremos em todos os meses
da série, é o quadrimestre chuvoso que apresenta maior ocorrência (73%).
Palavras-chave: Chuva Extrema, área urbana, litoral
ABSTRACT
The existing need to understand climate change lies not only among scientists and scholars in the
area, but also in the population at large, for all the conditions and possible risks that pose a major
challenge to society. One such risk is extreme precipitation and coastal flooding, making large
urban centers in the coastal area more vulnerable to climate change. Hence the importance of this
research, which proposed to study the variability of the precipitation of the city of Maceió-AL for
the period 1961-2016, with emphasis on extreme rains. The average annual rainfall is 1863.7mm.
The months of April to July were denominated like the rainy quarter, with monthly averages
varying between 227,0mm (April) and 324,0mm (May). The percentile technique classified as
extreme rain the daily value equal to or greater than 50mm, for a total of 204 events. Although,
extreme events have been observed in all months of the series, it is the rainy four-month period with
the highest occurrence (73%).
Keywords: Extreme rain, urban area, coastal

INTRODUÇÃO
Quando se fala em mudança climática, fala-se de alterações climáticas decorrentes do
aquecimento global. Embora, alguns estudiosos expliquem que essas alterações climáticas devem-se
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à variabilidade climática natural do planeta, outros explicam que essas alterações são causadas pelo
excesso de gases de efeito estufa na atmosfera, resultante das atividades humanas no globo terrestre.
É o que apresenta os grupos de trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do clima
(IPCC), órgão ligado as nações unidas e responsável pelo quadro oficial das mudanças climáticas,
ao divulgarem relatórios de avaliações para compreender as mudanças climáticas, após analisarem
informações científicas, técnicas e socioeconômicas mundiais.
O IPCC em seu Quinto Relatório Científico (IPCC, 2014) divulga uma relação dos
principais riscos relacionados com mudanças do clima, identificados como de alta confiança e com
impactos potencialmente graves. Alguns desses riscos estão relacionados aos eventos climáticos
extremos, tais como ondas de calor, precipitação extrema e inundações costeiras.
Essas informações evidenciam a importância de estudar variáveis meteorológicas como a
radiação solar, temperatura, umidade relativa, pressão, velocidade e direção do vento e precipitação.
Segundo Mendonça (2007), esses estudos primam pelo levantamento de diretrizes voltadas ao
planejamento urbano, agrícola, regional e ambiental, ressaltando o caráter pragmático do
conhecimento do clima.
No Nordeste do Brasil as maiores concentrações urbanas estão na faixa litorânea, onde
também são registrados alguns dos mais elevados totais pluviométricos anuais (2000 mm) do país
(RAMOS et al., 2009).O Estado de Alagoas, em função da sua localização na região Nordeste, tem
como principais características climáticas as irregularidades da precipitação pluviométrica e a pouca
variação sazonal da radiação solar, do fotoperíodo e da temperatura do ar (BARROS, 2012).Na
cidade de Maceió, capital de Alagoas, as variáveis climáticas comportam-se como nas demais
cidades litorâneas, tendo elevados totais anuais de precipitação, sobretudo no período dos meses de
abril a julho.
Faz-se necessário assim, o estudo e analise da variabilidade da precipitação da cidade de
Maceió, capital alagoana, principalmente por tratar-se de uma região metropolitana, densamente
povoada, onde os efeitos da alta precipitação podem ser causadores de graves riscos à população
como alagamentos, inundações, queda de árvore, inviabilização da circulação de veículos e
deslizamento de terra.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Dados
Neste trabalho foram utilizados dados de precipitação diária observados na estação
climatológica principal do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na cidade de Maceió. Os
dados usados compreendem um período de 39 anos, distribuídos entre 1961-2016. A pesquisa
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analisou a variabilidade da chuva em várias escalas de tempo e identificou os eventos extremos de
precipitação. Para tanto foram utilizadas medidas estatísticas: Média, Desvio Padrão, Percentis e
Desvio Padronizado.
Técnica dos Percentis
A escolha do limiar do evento extremo de precipitação foi feita usando a técnica do
percentil aplicada aos dados diários de chuva. O percentil é determinado da seguinte maneira:
Considere a notação P[(n)x(p)]+, onde n é o total de valores da série, p o percentil em
decimais e [(n)x(p)] a posição daquele valor após os dados terem sido ordenados de modo
crescente, de forma que P[(n)x(p)]+ é o ponto percentílico do percentil desejado. Se a posição np
não é um número inteiro, então P[(n)x(p)]+ é o valor da observação que ocupa posição seguinte, e
se np é inteiro, então P[(n)x(p)]+ é o valor da média desta e da observação seguinte.
Desvio Padronizado de Precipitação
Para estudar a variabilidade mensal da precipitação e identificar os desvios em relação à
climatologia, a princípio, foram calculados os totais mensais de precipitação

para cada ano,

para então calcular a Média Mensal Climatológica ( ) da série
∑
na qual i=1, 2, 3, ..., 12 identifica o mês e j=1,2,3, ..., n identifica o ano.
O Desvio Padrão Mensal (σi), que permite a observação da variação dos dados em
relação à média aritmética da série, será calculado considerando um grau de liberdade (n–1),
recomendado para uma série de dados superior a 30 anos.
√∑

(

)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Variabilidade anual da precipitação
A análise da variação anual da chuva de 1961-2016 da cidade de Maceió está representada
na figura 1. A média anual é de 1863,7 mm (linha vermelha). Os máximos anuais estão nos anos de
1977 com um total anual de 2888,8 mm ultrapassando mais de 1000 mm do valor médio, o que
representa 55% a mais que o esperado. Em seguida os anos de 1969 (2680,9 mm) e 2009 (2674,3
mm). Ressalta-se que no ano de 2009, os dois meses de maio e junho choveu 1250,0 mm o que
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representa 67% do valor esperado para todo o ano (não mostrado).

A atuação da Zona de

Convergência Intertropical (ZCIT) e os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) contribuíram para
a ocorrência de chuvas diárias mais acentuadas no leste do Estado de Alagoas, nesses dois meses
(CLIMANÁLISE, 2009).
Já os anos de 1998 (com 1089,8 mm) e 2016 (com 1208,8 mm) apresentam os menores
índices anuais de chuva da cidade de Maceió. Observa-se que aproximadamente 44% dos totais
anuais estão acima da média, destes 29% possuem precipitação acima de 2500 mm.
Figura 1:Distribuição do total anual de precipitação e média climatológica do período de 1961-2016 da
estação Meteorológica do INMET em Maceió-AL. Elaboração: Paloma Moreira. Fonte: INMET.
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Variabilidade mensal e diária da precipitação
A Figura 2 apresenta as normais climatológicas mensais de precipitação do período 19611990 (Ramos et al, 2009), as médias mensais e os desvios padrões de precipitação do período 19612016. O período mais chuvoso encontra-se nos meses de abril a julho, considerado o quadrimestre
chuvoso de Maceió, com variações entre 227,0mm (abril) e 324,0mm (maio).
Figura 2: Distribuição mensal da normal climatológica da precipitação de 1961-1990 (Ramos et al, 2009), da
média climatológica e do Desvio padrão do período de 1961-2016 para a estação Meteorológica do INMET
em Maceió-AL. Elaboração: Paloma Moreira. Fonte: INMET.
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Ressalta-se que a média mensal do mês de junho é próxima a acumulada do período de
cinco meses de outubro-fevereiro (341 mm). Outro destaque na figura 2 é que o desvio padrão
apresenta valores muito próximo da média nos meses de outubro a janeiro, o que indica uma
situação de chuvas mensais atípicas, a exemplo do mês de janeiro que tem uma média mensal de
82,5 mm e em janeiro de 2002 choveu 356,5 mm e em 2005 choveu apenas 5,9 mm.
Para analisar a frequência de dias efetivamente com chuva foram considerados três períodos:
o total anual, o quadrimestre chuvoso (abril a julho) e o acumulado dos meses de janeiro/março e
agosto/dezembro figura 3. Em todo o período de estudo foram 7953 dias com chuva. Para o período
anual, 1964 foi o ano com maior frequência, são 276 dias com chuva, o que configura 75,4% do
total de dias do ano. Para o período do quadrimestre chuvoso, no ano de 1964 encontra-se a maior
frequência, um total de 119 dias com chuva. Nos anos de 1997, 2005, 2006, 2009 e 2015 a
frequência do quadrimestre chuvoso é superior à somatória do período dos oito meses conjuntos
(Jan/Mar-Ago/Dez). Já, a menor frequência de dias com chuva do período anual é 2012, com
apenas 142 dias.
Figura 3: Frequência anual do número de dias com chuva em Maceió (1961-2016) para o período anual,
quadrimestre chuvoso e demais meses (Jan/Mar-Ago/Dez). Elaboração: Paloma Moreira. Fonte: INMET.
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Frequência e Intensidade dos Eventos Extremos de Precipitação
A partir dos resultados dessa frequência, foram separados os dados diários efetivamente com
chuva e a eles aplicado à técnica do percentil, que determina a intensidade do evento, considerado
como precipitação extrema. A técnica classificou como extremo a chuva com valor igual ou maior
que 50 mm, num total de 204 eventos.
Semelhante a analise da frequência diária das chuvas, para os eventos extremos também foi
considerado três períodos: o quadrimestre chuvoso (abril a julho), o total anual e o acumulado dos
meses de janeiro/março e agosto/dezembro figura 4. O maior número de eventos extremos ocorre
no quadrimestre chuvoso (149 eventos). Nesse período, apenas o ano de 2016 não houve evento
extremo.
Em destaque, no ano de 1978 ocorreram 15 eventos extremos, dentre eles, 10 no
quadrimestre chuvoso. Em seguida temos os anos de 2000 e 2011, com um total de 11 eventos
extremos, 2011 destaca-se por ter 10 dos seus 11 eventos no quadrimestre chuvoso. Os anos de
1963 e 2016 possuem apenas um evento extremo, seguido de uma série de oito anos em que
possuem apenas duas ocorrências de eventos extremos, sendo seis delas marcadas no período de
abril a julho.
Figura 4: Frequência anual da quantidade de eventos extremos de chuva no período (1961-2016) para a
cidade de Maceió, no período anual, no quadrimestre chuvoso e nos meses janeiro/março e agosto/dezembro.
Elaboração: Paloma Moreira. Fonte: INMET.
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Tão importante quanto conhecer a frequência desses eventos extremos é também cohecer a
sua intensidade. Daí foi feita uma distribuição de frequência em cinco classes. Cada classe com
intervalos de 20 mm, ilustrada no Tabela 1. Com um total de 204 eventos nos 39 anos de estudo a
frequência máxima é do quadrimestre chuvoso, com 31 eventos em abril, 49 em maio, 46 em junho
e 23 em julho.
Dentre os 49 eventos do mês de maio, 26 deles (53,1%) estão na primeira classe com
precipitação entre 50-70 mm. Essa classe também possui a maior frequência de eventos, 106 no
total. No mês de dezembro ocorreu apenas um evento extremo, localizado na primeira classe.
Na quinta classe, foram treze (13) eventos extremos com chuva acima de 130 mm, destes,
cinco (05) dias foram no mês de junho, com máximos no dia 01 de junho de 2004 (180,7 mm) e dia
05 de junho de 2010 (187,8 mm). Vale ressaltar,que as fortes chuvas da primeira quinzena de junho
de 2004 (546,3 mm) resultaram daentrada de aglomerados de nuvens associados à formação de
distúrbios de leste que se intensificou próximo ao litoral do Rio Grande do Norte, causando fortes
chuvas e inundações em Maceió (CLIMANÁLISE, 2004).
Tabela 2. Frequência mensal dos eventos extremos de precipitação, igual ou superior a 50 mm, por intervalos
de classe de 20 mm. Elaboração: Paloma Moreira. Fonte: INMET.
CLASSES
(mm)

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

TOTAL
ANUAL

50-70

3

3

6

14

26

24

14

5

5

5

0

1

106

70-90

2

4

3

11

12

12

4

2

1

2

2

0

55

90-110

2

0

1

3

6

4

4

1

2

2

0

0

25

110-130

0

0

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

5

>130

0

0

1

1

4

5

1

1

0

0

0

0

13
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TOTAL
MENSAL

7

7

12

31

49

46

23

9

8

9

2

1

204

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A média anual de chuva do período de estudo 1961-2016, da cidade de Maceió, é de
1863,7mm, com máximos mensais nos meses de abril, maio, junho e julho, denominado
quadrimestre chuvoso. Os totais mensais desse quadrimestre variam entre 227,0mm (abril) e
324,0mm (maio).
Com o uso da técnica do percentil, os dados diários de chuva com valores iguais ou
superiores a 50,0mm foram denominados eventos extremos de chuva. Esses se apresentam com
maior regularidade também no quadrimestre chuvoso e representam 73% do total de eventos
extremos da série.
Através dessa pesquisa, os meses de abril a julho foi considerado como o período de maior
preocupação para a cidade de Maceió-AL, já que os altos índices pluviométricos desse quadrimestre
chuvoso afetam quase toda a população urbana, e em maiores proporções as que habitam em áreas
de riscos, principalmente pelos impactos potencialmente graves como os alagamentos (que se eleva
quando somado a problemas de infraestrutura), desabamentos de moradias, deslizamento de
encostas e algumas vezes perdas de vidas.
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RESUMO
O presente artigo tem por finalidade lançar luz sobre as cidades como (uma das) resposta a um
futuro marcado pelas mudanças climáticas, provocadas pelo homem, que tem como principal
implicação a intensificação do efeito estufa, incidindo diretamente no aquecimento global, tendo
como produto sistemático o aprofundamento das desigualdades e desafios sociais. Assim o contexto
urbano surge com a necessidade de mudanças ao modo como é (re)construído e vivido, trazendo
para além do aspecto já postulado do desenvolvimento sustentável, a inclusão social, inserida após a
Rio +20, em 2012. Dessa maneira nasce o (novo) entendimento das cidades sustentáveis, urbes que
entrelacem conceitos de sustentabilidade ao tempo que buscam inserir todos, sendo forma (também)
de erradicação da pobreza. Desse modo, as edificações devem deixar de ser meros habitats para se
integrarem à urbanidade, se postulando num contexto coletivo. Uma cidade construída por e para
pessoas, está na essência da cidade tida como sustentável, que pensa para além do individual e que
busque o intercâmbio, incluir e globalizar todos os seus efeitos. Assim invariavelmente é uma
cidade democrática, com a participação de todos em seu processo de configuração. Além da busca
ao alinhamento social, ambiental e econômico, evitando desperdícios, é enfático o direcionamento
ao consumo consciente, como peça-chave na sustentabilidade. Por fim, a ideia do desenvolvimento
urbano sustentável é dotada de complexidade, sistematicidade e democracia.
Palavras-chave: Cidades sustentáveis; Sustentabilidade; Mudanças climáticas; Inclusão social.
ABSTRACT
The purpose of this article is to shed light on the subject of cities as (one of) the responses to a
future marked by human-induced climate change, whose main implication is the intensification of
the greenhouse effect, directly affecting global warming, having as a systematic product the
deepening of inequalities and social challenges. Thus the urban context arises with the need for
changes to the way it is (re)constructed and lived, bringing beyond the already postulated aspect of
sustainable development, the aspect of social inclusion, inserted after Rio +20, in 2012. In this
(new) way of understanding sustainable cities as cities that interweave concepts of sustainability
while at the same time seeking to insert all citizens in the process, as a way of (also) eradicate
poverty. In this way, the buildings must stop being mere habitats to integrate with the urbanity, in a
collective context. A city built by and for people is in the essence of the city considered as
sustainable, that thinks beyond the individual and that seeks to exchange, to include and globalize
21
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all its effects. Thus invariably it is a democratic city, with the participation of all citizens in its
configuration process. In addition to the search for social, environmental and economic alignment,
avoiding waste, it is emphatic to orientate to conscious consumption, as a key element in
sustainability. Finally, the idea of sustainable urban development is endowed with complexity,
systematicity and democracy.
Keywords: Sustainable cities; Sustentability; Climate changes; Social inclusion.

INTRODUÇÃO
Apesar desse reconhecimento quase universal de que cidades sustentáveis e comunidades
sustentáveis são uma meta política desejável, há menos certeza sobre o que isso pode significar na
prática. A maioria das análises de sustentabilidade urbana tenta documentar até que ponto as
cidades estão, ou não, se tornando mais sustentáveis por meio do uso de indicadores, fluxos etc., e
os desafios práticos encontrados para colocar a agenda ambiental que preza por trazer essas
discussões para espaços de poder. Esse foco em aspectos inteiramente técnicos, apesar de
necessários, acabaram por retirar o foco de discussões que deveriam ser políticas antes de qualquer
outra coisa.
Esse vácuo de teorizações torna o conceito de “cidades sustentáveis” genérico e sem um
arcabouço de práticas e ações tangíveis para materializá-lo de fato nos agrupamentos urbanos. A
diversidade de objetivos ambientais, econômicos, políticos, sociais, institucionais, culturais e
demográficos ocasiona numa agenda excessivamente heterogênea, sem um plano de deliberação
específico. Em decorrência disso, muitas organizações não-governamentais, governamentais e
internacionais assinam acordos, tratados e firmam compromissos vagos e têm dificuldades em
elaborar estratégias para efetivá-los.
A dessemelhança resulta em políticas em que ao mesmo tempo se aproximam do
desenvolvimento sustentável esperado em um setor, se afastam de outro que também poderia – e
deveria – gozar de proteção ambiental. Por exemplo, grandes centros urbanos de produção
conseguem melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, pois as rodas do mercado giram em
favor da região que tem a capacidade de movimentar a economia através da exportação e do
consumo interno. Todavia, concomitantemente, os níveis de desperdício de água, alimentos e
matérias primas, assim como os níveis de poluição, alcançam níveis insustentáveis que acabam por
prejudicar a qualidade de vida da população que é violentada e privilegiada, em distintos patamares,
pelo modelo de socialização e produção vigente.
O aumento da produção desenfreada descrita ainda é visto pela maioria das lideranças
globais do Norte como a melhor forma de fortalecer a economia e as instituições, diminuir os níveis
de desemprego e gerar renda. Infelizmente, parece inconciliável pretender adotar medidas de
preservação e respeito ao meio ambiente e se manter os mesmos níveis de produção – pelo menos
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no curto prazo. Essa preocupação dos agentes econômicos migra para o Sul, que teme ficar ainda
mais atrasados economicamente caso persigam agendas políticas ambientalmente sustentáveis. É
difícil para as cidades repensarem o modo de se lidar com o meio ambiente quando estamos diante
de um modelo de produção que dificilmente abre espaço para outra aproximação.
O fato de índices que medem a “sustentabilidade” serem dissonantes também contribui para
a dificuldade de se estudar essas matérias. Por exemplo, os índices de saúde ambiental do Norte são
mais positivos em relação aos países do Sul, mas o desperdício de recursos destes é bastante inferior
aos Estados do Norte. Isso distingue a necessidade de se pensar as diferentes camadas da
sustentabilidade e como isso dialoga com as cidades.
Devemos considerar como meta atingir um ambiental urbano de qualidade máxima para
seus habitantes e isso pode ser vislumbrado em termos da qualidade e quantidade de espaços
abertos (parques, praças, academias ao ar livre, quadras desportivas etc.) por pessoa. Isso demanda,
também, uma reflexão sobre pobreza e desigualdades sociais, como isso atinge os que estão em
situação de carência e quais as medidas de contornar esses impedimentos.
A minimização dos danos realizados aos ecossistemas em que a cidade está inserida é outro
objetivo que deve ser encarado como prioritário. Na verdade, desenvolver formas de se aproveitar
dele, criando sistemas de interação entre o mesmo, os cidadãos, o modo de produzir recursos e a
cidade como um todo deve ser o pensamento presente.
Por fim, a educação acerca do consumo sustentável pode encontrar seu espaço, já que a
mesma demanda considerações sobre a forma com que os recursos são utilizados, distribuídos e
descartados. Os custos precisam ser analisados para que se tenha certeza de não estar transferindoos desproporcionalmente para certos agentes e até mesmo para as gerações futuras. Nosso trabalho
propõe uma investigação analítica e teleológica sobre os aspectos que envolvem as agendas de
proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável, como também perceber a forma como as
discussões – e a própria conceituação – que relacionam os termos “cidade” e “sustentabilidade”
tomam forma dentro das políticas sociais.
METODOLOGIA
Para a realização do trabalho utilizou-se do embasamento a partir da leitura de livros, artigos
e revistas científicas, e sites que continham material de interesse para a pesquisa, sendo, pois,
bibliográfica. Tem-se como natureza, a pesquisa básica. Quanto ao método de abordagem a
pesquisa se configura como qualitativa. O método científico empregado foi o dedutivo. No decorrer
da investigação, o trabalho buscará abordar o processo histórico das cidades e da urbanização,
paralelamente quantificando com informações tidas como relevantes para melhor estabelecer à
situação hoje vivida. Concomitante a isso, desenvolve o conceito, causa e efeitos das Mudanças
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Climáticas, com o objetivo de desenvolver o conceito de cidades sustentáveis como forma de
mitigação para as mudanças do clima e como reinvenção urbana para a integração social, tendo
como consequência uma das mais novas metas do milênio, a erradicação da pobreza.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para melhor entendermos a situação a qual hoje lidamos, reforçando a ideia das cidades
sustentáveis como reação aos novos desafios climáticos, é necessário realizarmos uma breve
retrospectiva sobre a própria origem civilizatória.
A descoberta da agricultura pelo homem há 10 mil anos, é considerado um marco na história
humana, sendo o embrião para o surgimento das cidades, mudando a face terrena para sempre. Com
a domesticação de plantas, a necessidade de percorrer grandes distâncias a procura de alimentos
deixa de existir, é a mudança de um modo de vida nômade para a fixação em determinados locais.
O estabelecimento em locais fixos, o agrupamento de pessoas com a finalidade de
segurança, subsistência e troca comercial, faz desenvolver àquilo que hoje entendemos como
cidade. Assim, a urbe, desenvolve, modifica, adapta-se em cada etapa civilizatória. Promovendo
inclusão e exclusão, transformando o espaço e as relações sociais, modificando o meio ambiente em
que se finda e se sustenta. É local de complexidade.
Após a revolução industrial, no séc. XIX, intensificamos nosso padrão de consumo,
elevando-os a um estágio que hoje estamos alertados sobre a necessidade de mudarmos esse padrão.
A ênfase sobre isso, é consequência de estarmos modificando o clima global, e por conseguinte
remodelando toda a estrutura global de interações bióticas e abióticas. Trazendo avarias irreparáveis
àquilo que entendemos como normalidade, e as possíveis soluções e reparações não são para além
do que mitigações, não podendo-se retornar ao estágio inicial.
Assim,

o

entendimento

linear,

cidade-consumo-mudanças

climáticas,

passam

necessariamente por uma conjuntura ambiental, mais especificamente, sustentável, buscando aliar
(praticamente) tudo que se sabe, se produz, consome a um pensamento voltado para o meio
ambiente, com condições de se manter e se conservar, sem alterar a capacidade de auto restituição.
Para a ideia de cidades sustentáveis, é necessário a observação que o movimento migratório
do meio rural para urbano, impactou significamente o modo como a urbanização se deu, uma
concentração urbana desordenada e não pensada à interação, gerando “diversos impactos (...), desde
o aumento da demanda pelo aparelho estatal, passando por questões de transportes, ocupações
irregulares, falta de moradia, dentre outros” (FEIGELSON, 2012, p. 89), havendo a
desconsideração de uma coordenação e necessidade de avaliação de uma complexidade de fatores.
Fatores estes ligados a recursos hídricos, energia, transporte, inclusão, serviços públicos, entre
outros.
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Para além de toda impactação urbanística, da ideia do valor de troca nas cidades. O modo
como consumimos a/na cidade, acarretou mudanças sociais e ambientais, onde “as cidades podem
ser concebidas como os grandes templos de consumo da atualidade” (FEIGELSON, p. 89),
consumo este de meios materiais e naturais, trazendo inúmeros desafios a longo prazo. Assim a
construção da cidade sustentável passa (também) pelo consumo.
As cidades hoje concentram 54% da população mundial, podendo chegar a 68% no ano de
2050 (ONU, 2018), consumindo 10% de água potável (Idem, 2014, p. 3), 75 % de energia (tendo
ainda como principal matriz, proveniente de combustíveis fósseis), sendo responsável por 80% da
emissão dos gases que causam o aquecimento global (REGO, et al, 2015, p. 546), produzindo 1,4
bilhão de toneladas de resíduos sólidos – uma média de 1,2 Kg por dia per capita (BRASIL, 2014).
Assim a urbanização, por mais benefícios que tragam, está cercada de desafios, “[Trazendo] para
discussão questões sobre aquecimento global, administração de recursos, economia baseada na
baixa emissão de carbono e desigualdade social” (REGO, 2015, p. 546), onde associado a isso, o
modo como produzimos, consumimos, modificamos a e na cidade para o nosso “bem-estar”, cria
uma situação de contínua alteração.
Da desordenada urbanização vivida após o período industrial, se mantivermos o modo como
consumismo cotidianamente nos patamares atuais, “em 2050, serão necessários quase três planetas
Terra para proporcionar os recursos naturais necessários a fim de manter o atual estilo de vida
humano” (ONU, 2016), ou seja, consumismo mais do que a capacidade de reposição dos
ecossistemas. A título informativo, no presente ano, o Dia da Sobrecarga, marco que significa que
superamos a capacidade de regeneração do planeta, será no dia 01 de agosto (OVERSHOOT DAY,
2018). Assim super demandamos o rendimento terreno.
Nesse ínterim, os efeitos colaterais devido a esse estilo de vida humano, são estudados e
monitorados a aproximadamente 40 anos, por cientistas e governos do globo. Em mais recente
atualização, divulgado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em seu
Quinto Relatório de Avaliação (AR5), as alterações do clima relativas ao aquecimento global e ao
aumento do nível do mar podem estar se intensificando. Causando impactos nos sistemas natural e
humano de todos os continentes e oceanos (IPCC, 2014, p. 4).
Sobre mudanças climáticas, estas podem ser entendidas como a simples modificação do
clima, seja por motivos naturais ou antrópicos. Porém, hoje é entendido de maneira absoluta que
aceleramos esse processo, intensificando o aquecimento global e o efeito estufa, sendo reconhecida
como uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para as sociedades humanas e para o
planeta. (COP 21, 2015, p. 2).
Diante dessas, quase, apocalíticas notícias, é desenvolvido o conceito de desenvolvimento
sustentável, considerado “o maior desafio do século 21” (LEITE, AWAD, 2012, p. 8).
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Apresentado pela Comissão Brundtland, em 1987, no relatório “Nosso Futuro Comum”, o
desenvolvimento sustentável, é definido como, “satisfazer as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (ONU, 1987).
Surgindo da percepção que o mundo possui recursos finitos e que estão sendo usados de modo
imprudentes.
Em sequentes conferências de acordos climáticas, em painéis e reuniões sobre o clima, foi
na Rio + 20, ocorrida em 2012, que ocorreu um ponto de virada para o conceito de desenvolvimento
sustentável, atribuísse também o caráter coletivo, num sentido estrito, a erradicação da pobreza.
Bem como o fortalecimento dos direitos humanos, posteriormente, na Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, Acordo de Paris, realizado em 2015 (COP 21).
Erradicar a pobreza é o maior desafio global que o mundo enfrenta hoje, e um requisito
indispensável para o desenvolvimento sustentável. ONU. 2012. p. 3.
A mudança climática é uma preocupação comum da humanidade, (...) ao tomar medidas
para combater as mudanças climáticas, respeitar, promover e considerar suas respectivas
obrigações em matéria de direitos humanos, o direito à saúde, os direitos dos povos
indígenas, comunidades. ONU. 2015. p. 2

Como necessidade de realização de profundas mudanças, na própria cultura humana. “O
desenvolvimento sustentável se apresenta mais urgentemente onde mora o problema: as cidades”
(LEITE, AWAD, 2012, p. 14). Assim cidade, mudanças climáticas e inclusão social, se entrelaçam
e constrói/aprimorasse a conceituação de cidades sustentáveis, onde “impõe o desafio de refazer a
cidade existente, reinventando-a. De modo inteligente e inclusivo” (LEITE, AWAD, 2012, p. 16).
Em sua definição mais antiga, seria o tipo mais durável de assentamento que o ser humano é capaz
de construir. É a cidade capaz de propiciar um padrão de vida aceitável sem causar profundos
prejuízos ao ecossistema ou aos ciclos biogeoquímicos de que ela depende” (ROSELAND, 1997).
Hoje a urbe deve ir além do entendimento de reaproveitar, reciclar e reduzir aquilo que
consome/produz. Conforme afirma Jan Gehl (2013, apud LOPES, 2016, p. 51):
O conceito de sustentabilidade tal como aplicado às cidades é amplo, mas a cidade
sustentável pode ser considerada dentre outros fatores como aquela que apresenta um
desenvolvimento equilibrado, que é bem planejada, garantindo efeito à função ambiental,
social e à dignidade humana. É aquela que garante o direito à educação de qualidade, à
saúde, à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, ao destino adequado dos resíduos
sólidos, à infraestrutura urbana, aos transportes, ao trabalho, ao lazer, ao incentivo às áreas
verdes e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Em seu caráter englobante, a urbe deve pensar de modo integrativo, pois por critérios
objetivos, a própria redução daquilo que se consome numa cidade, passa pelo corpo social,
incluindo e fomentado na criação de um pensamento coletivo. Incentivando o transporte de massa, a
valorização de produtos que poluam o mínimo possível, entre outras diversas formas de posturas e
estratégias sustentáveis.
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Apenas hoje é que começamos a apreender a especificidade da cidade (dos fenômenos
urbanos). A cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua
composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes (campo e agricultura,
poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estado etc.), com sua história. Portanto, ela
muda quando muda a sociedade no seu conjunto. (LEFEBVRE, 2001, p. 51)

O planejamento urbano é primordial para atingir os objetivos traçados numa sociedade
sustentável. É uma ação de longo prazo, diante da dificuldade de se remodelar uma cultura para a
sustentabilidade. Como também o processo participativo, de governança, é algo destacável para
fortalecer isso. Evitando processos de exclusão como o da própria gentrificação ao se reformular os
espaços urbanos. Cidades Sustentáveis, portanto, buscam a conscientização e o auxílio dos seus
habitantes, “para que se melhore o meio ambiente e a qualidade de vida, ao mesmo tempo em que
se desenvolve uma economia que sustente a prosperidade dos sistemas humanos e dos
ecossistemas”. (PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEL, 2012, apud REGO, 2013, p. 549).
De forma acertada, se impõe o caráter social à ideia das cidades sustentáveis. Pois as pessoas
são elemento-chave na(s) cultura(s) da cidade, sendo “a partir dessa integração entre corpo e ideias
que devemos propor a criatividade como possível solução para a cidade sustentável” (LEMOS,
STEIBEL, VICENTE, 2018, p. 102), não só do lócus espacial se faz a identidade do lugar. Assim a
mudança se faz muito além de edificações verdes, de uma economia verde. É necessário que se
perceba o lugar do cidadão no debate (LEMOS, STEIBEL, VICENTE, 2018, p. 95)
Em busca de atingir um desenvolvimento sustentável, pode-se emoldurar duas formas à
atingir satisfatoriamente o desenvolvimento urbano sustentável. Um que destaca-se pela alta
tecnologia, Smart Sustainable Cities, e outro mais simples, com foco na participação e governança
social.
É perceptível que nem todas as cidades tem recursos financeiros, ou até mesmo material
humano, para implementar soluções e práticas de alto custo como as chamadas Cidades
Sustentáveis Inteligentes (smart sustainable cities), onde “são usados equipamentos e sistemas
modernos para que a cidade, (...) possa alcançar altos índices de desempenho em aspectos como
emissões de gases de efeito estufa e destinação de resíduos” (LEITE, AWAD, 2012, p. 144). Como
exemplo, estações de tratamento de esgoto (ETE) de alta tecnologia, instalação de placas solares em
locais adequados, utilização da biomassa proveniente do lixo e esgoto, remodelação de bairros
inteiros, complexos industriais, entre outras inúmeras possibilidades de inovação.
Porém de modo mais acessível, e mais pragmática para grande parte das cidades que não
detêm vultuosas quantias orçamentárias, onde “os executores têm foco em aspectos sociais para
promoção da sustentabilidade urbana, como governança local, mudanças de comportamento e
atitudes, revisão dos objetivos do planejamento do uso do solo, entre outros” (LEITE, AWAD,
2012, p. 143). Assim o próprio caráter identitário com a cidade é retomado.
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Como formas de estratégias para atingir de participação cidadã, há um dos principais eixos
estratégicos na remodelação das cidades: a mobilidade. O incentivo ao ciclismo, caronas, transporte
de massa, trens, ônibus, o deslocamento a pé, entre outros, são formas pragmáticas e eficientes na
diminuição de gases do efeito estufa, que em longo prazo trazem vantagens aos locais, como
benefícios em sua própria saúde, além da valorização do espaço público e incentivo nas interações
sociais.
Ainda em métodos acessíveis, está o incentivo ao consumo consciente. Que pode ser feito
por campanhas, legislação, estímulos a produtos que tenham certificação que são ecologicamente
corretos. Bem como a ideia da responsabilidade do cidadão na destinação daqueles resíduos, sendo
peça inicial em uma coleta seletiva, reaproveitamento, até mesmo no repasse daquilo que ele
considera lixo. Buscando avaliar, planejar e consumir apenas o necessário e priorizar aqueles
produtores que tem responsabilidade socioambiental.
Além das práticas individuais, a Economia Colaborativa é uma tendência afim de baixos
custos, com uma concepção consciente. Em simples conceito a própria comunidade se ajuda
naquilo que se propõe, trocando, emprestando ou doando, “Ela representa o entendimento de que,
diante de problemas sociais e ambientais que se agravam cada vez mais, a divisão deve
necessariamente substituir o acúmulo” (SEBRAE, 2018). Há aí uma maior participação cidadã,
consequentemente zelo e desenvolvimento de um pensamento coletivo.
Como último ponto a ser abordado pelo artigo, em recente e crescente utilização, as mídias
digitais, é ponto favorável no emprego da sustentabilidade urbana. Não sendo apenas recurso
disponível as hiperconectadas Smart Cities, mas diante da tamanha difusão global da principal rede
comunicacional, a internet, é que desfrutamos de uma oportunidade à aceleração ao planejamento
sustentável urbano.
Nesse sentido, a governança local é fortalecida e a participação social é aproximada do
centro de decisões políticas. Sugestões e críticas podem ser facilitadas e avaliadas de modo mais
simples, trazendo aspectos democráticos a gestão pública. Bem como a interação e massividade
instantânea de dados coletados e traduzidos sobre a cidade, para o gestor público observar, analisar
e tomar decisões que melhor impactam ao processo urbanístico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando percebemos que estamos mudando o clima global, que de maneira sistemática,
interferimos, cessamos, criamos, modificamos toda a cadeia biológica e abiótica, a ponto de
desestabilizarmos e consequentemente ameaçarmos nossa própria sobrevivência neste mundo. É
que entendemos, em parte, a necessidade de mudar como vivemos, dentro das inúmeras coisas que
(devemos) possamos modificar, é como residimos, construímos e modificamos a cidade.
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Nesse sentido, o estímulo àquilo que entendemos como cidades sustentáveis devem ser o
norte a qual devemos seguir. Porém, intrinsecamente, isto passa pelo modo em como nos
relacionamos com os outros. A modificação de uma razão pensada no eu, para pensar no todo. É
antes de tudo o princípio da ética urbana. Que se remodela e converge ao desenvolvimento urbano
sustentável.
Não havendo em primeiro momento, implementações de soluções inovadoras e de alto
custo, claro àquelas com condições de a fazerem devem realizá-las. Mas àquelas cidades que não
tem orçamento suficiente, devem buscar as soluções possíveis, buscando pragmatismo e pensando a
longo prazo, incentivando a inclusão e participação social em suas decisões, moldando a cultura
local a um consumo consciente e identificação com o lugar.
Isto não significa abdicar de confortos, mas apenas em mudanças no modo que consumimos,
buscando refletir sobre hábitos e atitudes diárias. Flexionando para um pensamento sustentável e
solidário.
Desse modo, a urbe tida sustentável, vai além de como tratamos resíduos, energia, água,
entre outras ponderáveis. É um pensamento focado numa visão holística e sistematizada da própria
vida, onde tudo e todos somos parte, e sofremos com decisões errôneas.
Entretanto, é necessário vontade política na implementação de mudanças, criação e
adaptação das legislações que impactam a cidade, planos diretores, programas de mobilidade,
habitação, incentivos fiscais, entre outras formas possíveis. O poder político é inerente na mudança
urbana.
Portanto, é primário na (re)construção das cidades, um pensamento que integre tudo e todos,
adaptando-a geografia natural e utilizando os recursos disponíveis. Demandado pelo incentivo
político, com estímulos, reformas (à longo prazo) e participação cidadã, afim de mitigarem os
efeitos do aquecimento global e haver inclusão social.
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RESUMO
A área Ciências da Natureza no ensino médio abarca as disciplinas de Química, Física, Biologia e
Matemática. Com os conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais, espera-se que o educando
tenha a oportunidade de compreender fenômenos naturais no campo das três áreas e consiga
visualizar a tetra dimensionalidade da relação CTSA. Neste sentido, objetiva-se que a escola sob
este prima, seja um lugar de mediação cultural para a formação cognitiva, crítica e ética, não
somente voltada à aquisição de conhecimentos, mas igualmente ao desenvolvimento de valores
humanos, qualificações práticas e teóricas. Os conteúdos destas disciplinas são tradicionais. Ao
inserir nos conteúdos, tópicos relevantes no atual contexto, balizados pelos conceitos científicos, o
aluno terá uma oportunidade de visualizar situações que, enquanto sujeito social com potencial de
transformação, mude sua realidade vivida através de uma postura crítica no campo da Educação
Científica. Neste sentido, compete ao professor, superar paradigmas norteadores de ensinagem que
apregoam conteúdos, seja pela inserção de livros didáticos ou por categorias de análise que rotulam
o ensino nessa área como abordagens descontextualizadas, acríticas, pautadas em rótulos da ciência
como “dogmática”, sem nenhum viés de análise com as interações da ciência nesse devir histórico.
Objetiva-se com este artigo, justificar a inserção de CTSA nos conteúdos de Química, Física e
Biologia como estratégia de ensino visando uma aprendizagem mais significativa pelo aluno, num
momento em que sociedade vive um conflito em relação às mudanças climáticas, transgenia,
agroquímicos, seca, enchentes, extinção de animais, doenças, entre outras situações, que direta e, ou
indiretamente afetam a vida das pessoas. A abordagem CTSA não pode ficar limitada no currículo
de cursos de graduação, mas deve chegar ao ensino médio, como uma estratégia na formação de
um sujeito cientificamente educado. Deve-se ressaltar que a forma como os professores entendem o
enfoque CTSA pode estar relacionada ao processo de implantação dessa abordagem em sala de
aula. Para isso, será feita uma pesquisa no campo bibliográfico com uma revisão de literatura
pertinente à opção do tema.
Palavras-chave: Educação Científica, Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, Ciências da
Natureza.
ABSTRACT
The area of Natural Science in high school covers the disciplines of Chemistry, Physics, Biology
and Mathematics. With the attitudinal, procedural and conceptual contents, it is expected that the
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student has the opportunity to understand natural phenomena in the field of the three areas and be
able to visualize the tetra dimensionality of the STSE (Science, technology, society and
environment education) relation. In this sense, it is intended that the school from this point of view
becomes a place of cultural mediation for cognitive, affective and ethical formation, not only
focused on the acquisition of knowledge, but also on the development of human values, as well
practical and critical qualifications. The contents of these disciplines are traditional. By inserting in
the contents, relevant topics in the current context, based on scientific concepts, the student will
have an opportunity to visualize situations, which as a social subject with transformation potential,
might change their reality experienced through a critical stance in the field of Scientific Education.
In this sense, it is the teacher's responsibility to overcome teaching paradigms that preach content,
either through the insertion of didactic books or categories of analysis that label teaching in this area
as decontextualized, uncritical approaches, based on labels of science as "dogmatic" without any
analysis bias with the interactions of science in this historical development. The objective of this
article is to justify the inclusion of STSE in the contents of Chemistry, Physics and Biology as a
teaching strategy aimed at a more meaningful learning by the student, at a time when society is in
conflict with climate change, transgenics, agrochemicals, drought, floods, extinction of animals,
diseases, among others, that directly and indirectly affect people's lives. The STSE approach can not
be limited in the curriculum of undergraduate courses, but must reach high school as a strategy in
the training of a scientifically educated subject. It should be emphasized that the way teachers
understand the STSE approach may be related to the process of implementing this approach in the
classroom. In this regard, a research in the bibliographic field will be made, with a literature review
pertinent to the topic choice.
Keywords: Scientific Education, Science-Technology-Society-Environment, Natural Sciences.

1. INTRODUÇÃO
Pesquisas científicas vêm contribuindo para uma análise crítica do ensino médio no Brasil,
com ênfase nas Ciências da Natureza, ou seja, que são criticadas pela ênfase num ensino permeado
em memorizações de conteúdos, a avaliação como “produto”, com conteúdos descontextualizados,
acríticos e, a-históricos.
Segundo Ricardo (2007) há pouco que o campo CTSA começou a ser introduzido na
formação de professores [Brasil], uma vez que para atender às novas demandas educacionais na
inclusão desse enfoque no ensino de Ciências, o professor deve ter formação correspondente.
Santos; Schetzler (2000) ressaltam que o enfoque CTSA se faz pertinente, pois objetivo
principal da educação numa abordagem CTSA é o de possibilitar o conhecimento científico para os
estudantes, auxiliando-os a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar
decisões responsáveis, no que tange aos aspectos sobre ciência e tecnologia na sociedade.
Atualmente são inúmeras as discussões de temas relacionados ao desenvolvimento científico
e tecnológico, com ampla repercussão na área educacional. No contexto da Educação Científica, é
mister ressaltar que a diversidade humana em todas as suas manifestações não deve ser
simplesmente tolerada, mas explicitamente abordada em sua riqueza, apreciada em sua beleza e
respeitada em suas singularidades.
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Portanto, numa análise das especificidades humanas (sensorial, motora, cognitiva, cultural
ou comportamental) é preciso que estas sejam reconhecidas, levando-as em conta para garantir o
direito ao aprendizado de tudo e de todos, não para diminuir as ambições formativas.
Portanto, a área de Ciências da Natureza em nível de ensino médio tem o compromisso
promover uma melhor compreensão da diversidade humana. A escola conforme o seu projeto
político pedagógico sempre deverá ser espaço democrático de debate, transformação social e
minimização das desigualdades.
Neste sentido, uma abordagem sobre o ambiente e do próprio corpo, dos fenômenos,
substâncias, espécies e ciclos naturais, assim como dos processos e equipamentos tecnológicos de
vivência cotidiana inserem-se nos conteúdos transversais como espaços de aprendizagem para
problematizações e para a reconstrução progressiva de conhecimentos científicos.
Segundo Acevedo (1996) contextualização como entendimento crítico de questões
científicas e tecnológicas relevantes que afetam a sociedade é característica do movimento CTS. O
ensino de Ciências nesse enfoque tem a função de preparar os futuros cidadãos para participarem
ativamente no processo democrático de tomada de decisões na sociedade.
A Proposta Curricular (SANTA CATARINA, 2014) ressalta que a apropriação de conceitos
da área Ciências da Natureza e Matemática se dará associada ao desenvolvimento de técnicas,
recursos e procedimentos de vivência pessoal e coletiva, como cuidados consigo mesmo e com
quem se convive, exercitando a alteridade responsável. Por exemplo, a investigação dos sistemas de
produção e de serviços pode promover a elaboração de conceitos científicos e o desenvolvimento de
estratégias de intervenção prática e de percepção crítica e, nessa medida, de participação social e
política.
A sugestão deste artigo parte da premissa de que as disciplinas de Ciências da Natureza são
herméticas, não havendo um diálogo interdisciplinar que possibilite aos educandos uma
compreensão dos fenômenos químico-físico-biológicos na visão de totalidade. Isto posto, devemos
recorrer às metodologias inovadoras para provocar um maior interesse dos alunos e, ao mesmo
tempo criar conexões entre as respectivas disciplinas.
Assim, quais seriam as contribuições da abordagem tetra-multidisciplinar CTSA para a área
de Ciências da Natureza no ensino médio?
No que tange aos objetivos, destacam-se:
 DESTACAR a importância da tetradimensionalidade de CTSA para a área de Ciência da
Natureza no Ensino Médio;
 DESTACAR situações de aprendizagem no campo da Educação Científica;
 RESSALTAR a importância da CTSA na construção de um sujeito educado cientificamente
para agir de forma crítica na sociedade.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1.Interação CTSA
A área Ciências da Natureza no ensino médio traz no seu bojo objetivos formativos comuns
e conceitos fundantes que serão trabalhados ao longo do percurso, ou seja, desde a Educação
Infantil até o Ensino Médio.
No ensino médio, as disciplinas da área de Ciências da Natureza, numa perspectiva
interdisciplinar devem sempre procurar uma articulação, através de um diálogo.
Isto posto, o conhecimento construído, em sua abrangência interdisciplinar, tem sua
relevância na medida de sua atualização, ou seja, e que deve estar atenta à preocupação relativa à
obsolescência diante da acelerada dinâmica dos processos científicos e sociais, mas com atenção à
permanência do sentido formativo (SANTA CATARINA , 2014) .
Sobre os conceitos científicos deve-se levar em conta que “... se constituem diretamente a
partir das ações imediatas dos indivíduos, ou seja, são sistematizados através de interações
educativas. [...] o conceito será ampliado para um grau de generalização e abstração cada vez maior
[...]. (SANTA CATARINA, 1998, p. 20).
Numa análise curricular de como os conteúdos estão presentes na área de Ciências da
Natureza, é mister levar em conta que o que caracteriza a Biologia se preocupa desde a evolução da
vida, tangenciando a zoologia e botânica, genética e ecologia, somente com conceitos. A Química
por assim dizer contempla a compreensão das substâncias com suas propriedades, transformações,
trocas energéticas e composições atômicas. O que especifica a Física numa abordagem que vai do
primeiro ao terceiro ano seria sistematização de regularidades de toda matéria e energia, em seus
movimentos, suas múltiplas interações e suas constituições elementares.
... nas propostas atuais de ensino de ciências, em que se pretende alcançar um ensino que
leve os alunos a construírem o seu conhecimento mediante uma integração harmônica entre
os conteúdos específicos e os processos de produção desse mesmo conteúdo, a introdução
de atividades que discutam os problemas de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) tem
um lugar de destaque. (CARVALHO, 2004, p. 70)

Segundo a Proposta Curricular (SANTA CATARINA. 2014): Ciências e Química abordam
conceitos como as transformações presentes em todos os fenômenos da natureza que acompanham
o estudante em seu percurso vivencial e formativo, destacando a importância das reações na
obtenção de materiais, na extração e utilização dos recursos naturais e na correta destinação dos
resíduos produzidos (tratamento de água, lixo, esgoto, e outros materiais ou rejeitos).
Conceitualmente, estudam-se os fatores que influem na velocidade das reações, a conservação de
massa, de energia e explicitam-se as proporções envolvidas. Assim, efetiva-se um trabalho
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pedagógico que propicie ao estudante compreender os conceitos científicos para compreender as
dinâmicas do mundo produtivo e pessoal, e orientar sua atitude em relação a ele.
2.2.Projetos Pedagógicos
Hoje, se faz necessário que o educador esteja aberto a aprender junto dos seus alunos, sem
perder de vista o lugar que ocupam e a diferença de ação que tem em sala, precisam assumir uma
atitude de humanidade intelectual. Visando uma educação que contribua para a emancipação de
grupos sociais, do país em um compromisso profissional e moralmente com o ato de ensinar, que no
fundo é o ato de aprender.
Como ressalta, Martins (2005, p.68):
A pedagogia moderna, preocupada com os problemas educacionais que surgem dia-a-dia,
direciona-se cada vez mais para a preparação do aluno como cidadão consciente de si
mesmo e útil à sociedade e para tanto procura implantar atividades didáticas voltadas para o
aluno no seu meio ambiente.

De acordo com o livro pedagogia de projetos interdisciplinares de Queirós e Leick (2001, p.
9 e 10) os projetos devem conter: “diagnósticos; objetivos; planejamento; estratégias; levantamento
de dados e de hipóteses práticas; avaliação.”
Os projetos devem propiciar: melhoria da qualidade pedagógica e administrativa das
escolas, do processo de aprendizagem, das relações escola x comunidade; educadores x educadores
e vice e versa; valorização de educandos e dos profissionais da educação; pesquisas de opinião
pública na escola e na comunidade; produção e disseminação da campanhas periódicas, veiculadas
na comunidade; produção e distribuição de material escrito por educadores e educandos.
Os projetos devem: ser coerentes com os diagnósticos e objetivos; prever ações que
assegurem mudanças; apresentar cronograma detalhado de atividades.
A) diagnósticos: levantamento de problemas na escola e na comunidade;
B) ideia de projeto: a ideia nasce de diagnóstico, do levantamento dos problemas da escola,
educador, educando, família, comunidade;
C) políticas pedagógicas que se condensam em estratégias ou programas semanais, mensais,
bimestrais, semestrais, anuais, de acordo com o planejamento escolar;
D) utilização de recursos que se encontram desaproveitados ou não usados;
E) a complementação de outras ações.
Nesta etapa será preciso definir: - para quem? Por quê? Recursos? Onde? Duração.
Na prática, o processo educativo no ambiente escolar, para abranger os requisitos da Teoria
de Vygotstky, baseia-se nas atividades de aprendizagem, ou simplificadamente, os projetos,
partindo de temas geradores, onde o professor propõe os objetivos – finalidade, os meios –
metodologia e, principalmente, extrai a motivação. É fundamental, portanto, que de alguma forma
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tenha nexo com o educando, faça parte do contexto dele direta ou indiretamente. Por isso, o
professor deve partir de uma problematização material ou conceitual, trazendo-a para o cotidiano do
aluno, a fim de estabelecer uma relação entre o real e o proposto.
Sobre a questão da interdisciplinaridade,
O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial de que
todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode
ser de questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação, de
iluminação de aspectos não distinguidos (BRASIL, 2000, p.75).

No que tange à possibilidade de integração das disciplinas da área de Ciências da Natureza
através de projetos pedagógicos, Bernstein (1985) apud Costa (1994, 36) assim descreve:
.... ressalta que quanto ao currículo de integração, devemos concordar com BERNSTEIN
(1985), quando afirma que existe somente ao nível de ideologia e da teoria. Para ele, são
poucas as escolas que conseguem institucionalizá-lo. No currículo de integração, não
existem limites bem definidos entre os conteúdos, havendo, sim, uma relação aberta entre
si. Nesse caso os conteúdos estão subordinados a uma idéia central relacionadora que,
reduzindo o isolamento entre eles, os agrega num dado mais amplo. (...) cada conteúdo
deixa de ter significado por si só para assumir uma importância relativa e passar a ter uma
função bem determinada e explícita dentro do todo de que faz parte.

No entender de Costa (1994) constata-se nesse currículo que o conhecimento está
organizado em conteúdos abertos que se inter-relacionam em torno de uma ideia central
integradora. As disciplinas estão inter-relacionadas com fronteiras enfraquecidas.
Na medida em que a Ciência e a Tecnologia foram reconhecidas como essenciais no
desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das Ciências em todos os níveis foi
também crescendo de importância, sendo objeto de inúmeros movimentos de transformação
do ensino, podendo servir de ilustração para tentativas e efeitos das reformas educacionais.
(KRASILCHIK, 2000, p. 85)

2.3.

Currículo e a Proposta CTSA

Costa (1994) sugere que a partir da ideia central inserida nesse currículo, os professores de
diferentes disciplinas ou disciplinas afins (ex. Biologia, Física, Química) encontram-se envolvidos
numa tarefa compartilhada, o que exige de todos uma pedagogia e uma forma de avaliação comuns.
Esta pedagogia deve referir-se no modo como o conhecimento é adquirido e não nos estados do
conhecimento.
Convém ressaltar que toda a proposta de trabalho no campo pedagógico gera resistência. A
resistência às inovações do ponto de vista conceitual traz no seu bojo inúmeras hipóteses, podendo
pois associá-la a um conjunto de variáveis, que perpassa pela área de formação, formação
continuada, status quo das disciplinas, relações de poder (), insegurança, dificuldade do trabalho
coletivo, número de aulas, a função social dos conteúdos e porque não da escola.
A educação está intimamente ligada à política cultural, e o currículo como seu principal
protagonista não poderá ser visto como neutro mas parte de uma tradição seletiva, resultado de uma
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seleção feita por alguém ou por um grupo que o legitimou. Nesta perspectiva, o currículo torna-se
um terreno de produção social e de política cultural. Neste sentido, Currículo, matriz curricular,
expressões estas fazem parte do cotidiano de uma Instituição educacional mas, raramente como
objeto de estudos ou de reflexões. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (1997,
p.49):
O termo currículo, por sua vez, assume vários significados em diferentes contextos da
pedagogia. Currículo pode significar, por exemplo, as matérias constantes de um curso.
Essa definição é a que foi adotada historicamente pelo Ministério da Educação e Desporto
quando indicavam quais as disciplinas que deveriam construir o ensino fundamental ou de
diferentes cursos do ensino médio. Currículo é um termo muitas vezes utilizado para se
referir a programas de conteúdos de cada disciplina. Mas, currículo pode significar também
a expressão de princípios e metas do projeto educativo, que precisam ser flexíveis para
promover discussões e reelaborações quanto realizado em sala de aula, pois é o professor
que traduz os princípios elencados em prática didática.

No currículo trabalha-se com conteúdos curriculares que atuam não como fim em si
mesmos, mas como meio para a aquisição e desenvolvimento de capacidades a serem abordadas no
decorrer do processo, visando a reflexão sobre, momento em que o sujeito constrói o seu próprio
entendimento em um contexto interativo.
Na formação de nossos alunos no ensino médio, é de suma importância incluir a abordagem
de temas científicos, tecnológicos, sociais e ambientais, para que os pressupostos teóricos e
metodológicos implicados na proposta de ensino CTSA sejam melhor compreendidos por eles,
visando a alfabetização científica e na educação científica.
Na relação ciência-tecnologia, Esteves (2009, p. 137) assevera que:
[...] Apesar de a Ciência estar intimamente relacionada com a Tecnologia e vice-versa,
principalmente a partir dos conhecimentos e metodologias de cunho científico que
interferem e dinamizam na produção, comercialização e consumo de produtos/técnicas
industriais, não se pode reduzir a Tecnologia à mera aplicação da Ciência, priorizando uma
parcela da dimensão técnica e ignorando as demais dimensões deste termo.

Numa análise das mudanças no ensino médio é mister ressaltar que:
A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada em 1998 pelas Diretrizes do
Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, procurou
atender a uma reconhecida necessidade de atualização da educação brasileira, tanto para
impulsionar uma democratização social e cultural mais efetiva pela ampliação da parcela da
juventude brasileira que completa a educação básica, como para responder a desafios
impostos por processos globais, que têm excluído da vida econômica os trabalhadores não
qualificados, por conta da formação exigida de todos os partícipes do sistema de produção e
de serviços. (BRASIL, 1999, p. 7-8)

Com a proposta do ensino médio pelo Ministério da Educação, a Sociedade Brasileiro de
Física, de Química e Biologia vêm demonstrando uma preocupação com o “desmantelamento” das
referidas disciplinas no ensino médio, com uma proposta explicitadamente ideológica de retirar da
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matriz curricular em detrimento de outras ciências, dando “liberdade” para as escolas escolherem o
núcleo comum.
A proposta não estabelece a obrigatoriedade de oferta dos componentes curriculares em
todas as escolas ou sequer de todas as áreas de conhecimento. A flexibilização pretendida não pode
privar os estudantes do acesso ao conhecimento (grifos do autor), como na prática poderá ocorrer
com o Novo Ensino Médio anunciado. A proposta estabelece como única obrigatoriedade da escola
a oferta de Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Assim, escolas poderão simplesmente
abolir a oferta de componentes como Física, Química, Sociologia, Filosofia, História, Artes,
Educação Física, Biologia... A gravidade desse fato dispensa maiores comentários. (Sociedade
Brasileira de Física, 2016)
Na lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, a área de Ciências da Natureza não é
obrigatória nos currículos do Ensino Médio. Surgem questões levantadas pela SBF(2018):
- A escolha de itinerários pode implicar numa formação do Ensino Médio sem nenhum
conteúdo das Ciências da Natureza? O documento atual é dúbio em relação a esse ponto e permite
que essa seja uma interpretação possível.
Talvez por um excesso de ênfase nos aspectos sociais das ciências, a sua dimensão empírica
e a necessidade da experimentação como fonte do conhecimento aparecem de modo muito tímido
na BNCC-EM. Neste sentido, uma falta recorrente na formação em ciências da natureza de
crianças e jovens brasileiros tem sido a ausência da experimentação. Menos de 10% das escolas
públicas brasileiras possui laboratório de ciências. A BNCC poderia representar um momento
especial para superação de uma prática distorcida destas ciências em nossas escolas. Os dois
documentos da BNCC, tanto para o ensino fundamental (já aprovado), quanto para o ensino médio,
são omissos em relação a esse quesito considerado fundamental no ensino de ciências da natureza.
Considerando os tópicos apresentados acima, para que a área de Ciências da Natureza no
Ensino Médio – incluindo a Física – possa vir a formar pessoas interessadas em aprofundar seus
estudos sobre ciências e tecnologias nos cursos superiores, gerando a formação científica e
tecnológica necessária ao desenvolvimento nacional, a Sociedade Brasileira de Física propõe que na
rediscussão da BNCC – Ensino Médio devam ser consultadas as sociedades científicas, e no que diz
respeito à Física, deve ser feita uma consulta à Sociedade Brasileira de Física.
3. METODOLOGIA
A proposta deste artigo é de colocar como ideia relacionadora no campo da CiênciaTecnologia-Sociedade-Ambiente o tema “Mudanças Climáticas”, procurando estreitar relações com
subtemas nas três disciplinas, enfatizando a importância dos conceitos científicos, uma vez que os
alunos de ensino médio estabelecem as conexões entre esses campos de estudo. A opção pela ideia
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relacionadora “Mudanças Climáticas” em detrimento de outros temas traz no seu bojo a importância
dos alunos se preocuparem com as intempéries ambientais, como por exemplo o degelo polar,
desmatamento, enchentes, etc.
Entre os temas que podem estar inseridos na abordagem CTSA, segundo Costa (2018),
destacam-se:
CONTEÚDO
DISCIPLINA(AS)
Fitosssanitários:
Pergunta-chave:
De
que
forma
aquecimento global e as mudanças
Q,B,F
climáticas criam condições favoráveis à
reprodução dos vetores que transmitem
as doenças?
Chuva Ácida

Q,B,F

Emissão de gases na atmosfera
Pergunta-norteadora:
Quais
as
implicações da elevação da temperatura Q,B,F
média do planeta para o Brasil
(agricultura, por exemplo)?
Petróleo
F.Q,B, História
Tema: Efeitos e desafios da exploração
Geografia.
do pré-sal no Brasil
Energia Renovável:
No campo da CT qual a importância das F,Q,B
energias renováveis
Perda da biodiversidade

F,QB

Previsão meterológica

F,Q,B, Geografia

TÓPICO
Resoluções
e
normas;/
Políticas;
Intoxicações/; Óbitos;/ Fisiologia no
sistema nervoso;
Consumo, impactos ambientais, doenças
crônicas e agudas, contaminação, taxa de
mortalidade, disruptores endócrinos
Ligações Químicas, reações química, pH do
solo e água, doenças respiratórias, fauna e
flora; concentração de CO2 na ocorrência de
doenças
Ligações Químicas, reações químicas,
doenças respiratórias, saturação do ar;
Distribuição geográfica e temporal de
doenças
Composição química, reações químicas,
e ligações, formação geológica, conflitos,
Segunda Revolução Industrial, a nafta
petroquímica e o GLP.
Modalidades de energia – emissão de
carbono- fotossíntese.
Interações ecológicas, teias e cadeias
alimentares, migração de animais, plantas
exóticas
Intempéries, corredores de vento, enchentes

Manipulação de resíduos
F,Q,B
Reciclagem, preciclagem
Desmatamento:
Debate: são 3,5 mil espécies de
mosquitos no planeta. O aquecimento
global e as mudanças climáticas criaram
condições favoráveis à reprodução dos
vetores que transmitem as doenças mais
Medicamentos, calor, vetores, poluição do
F, Q, B
conhecidas, como dengue, zika, malária e
ar, smog.
vários tipos de febre ainda pouco
conhecidas, como Mayaro, Oropouche,
do Nilo Ocidental, ou a encefalite de
Saint Louis e a síndrome de GuilainBarré.
Tabela 1 – INTERAÇÃO CTSA. Fonte: COSTA, Arlindo. CTSA na educação. São Bento do Sul: UDESC,
2017 (apostila para aula de CTS – Engenharia de Produção).
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Cada disciplina (Química, Física e Biologia) podem exercitar atividades de CTS, dos quais
são sugeridos alguns unidades/temas/contextualização, na área da Química:
1. Combustíveis: álcool x gasolina
2. Alcoolismo
3. Alimentos e pH
4. Tratamento de água
5. Bebidas (sucos)
6. Água e poluição: a essência da vida: contra a contaminação por óleo
7. Reciclagem de plásticos
8. Aquecimento global
9. Chuva ácida – atmosfera
10. Lixo na escola
11. Energia dos alimentos
12. Poluição atmosférica
13. Custo ambiental da produção de papel
Tabela 2 – INTEGRAÇÃO DE TEMAS22.

CONCLUSÃO
As práticas de ensino nas disciplinas de Química, Física e Biologia no contexto do enfoque
CTSA ainda não são uma realidade na maioria das escolas públicas de Ensino Médio. Entre as
variáveis estão o fetichismo em relação aos vestibulares, incluindo o Enem. Além disso, o número
de aulas (duas) das três disciplinas na matriz curricular impede que o professor transite no enfoque
CTSA, mesmo tendo consciência de que ali está um espaço para a alfabetização científica.
Para isso, deve-se almejar a Educação Científica como o final de um processo,
oportunizando ao educando na sua práxis, transitar entre os conteúdos conceituais, atitudinais e
procedimentais, enfatizando conceitos científicos nas respectivas disciplinas trazer para a sala de
aula exemplos relevantes ao aprendizado, para que os alunos possam envolver-se em debates no
campo educação científica e sejam proximais ao seu cotidiano, visando assim uma ampliação no
conhecimento científico.
Por isso, que as mudanças climáticas representam o maior desafio da humanidade no futuro
próximo. Para um resultado mais profícuo na operacionalização no enfoque CTSA para o ensino
médio demanda acima de tudo tempo para estudo e planejamento das múltiplas atividades a serem
22

Fonte: MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro; CARMO, Miriam P. do; SILVA, Erivanildo L. da et al. Materiais
instrucionais numa perspectiva ctsa: uma análise de unidades didáticas produzidas por professores de química em
formação continuada. Investigações em Ensino de Ciências – V14(2), pp. 281-298, 2009. Disponível em:
https://www.if.ufrgs.br/ cref/ojs/index.php/ienci/article/view/359/226.>. Acesso em: 20 ago. 2018.
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envolvidas e desenvolvidas durante a abordagem. Por outro lado, cursos de formação de professores
devem convergir para as orientações do PCNs no ensino médio, além das orientações nos
Parâmetros Curriculares Nacionais.
Ao ousar trazer como ideia relacionadora “Mudanças Climáticas”, que extrapolam a área de
Ciências da Natureza, fica o desafio de um projeto coletivo interdisciplinar que acolha todas as
disciplinas da matriz curricular do ensino médio, com o fito de enaltecer o papel de cada cidadão
numa possibilidade de transformar o mundo a partir dos conhecimentos obtidos em sala de aula.
Conclui-se neste artigo de que a interdisciplinaridade e sua conexão com a contextualização
ao enfoque CTSA revela-se como uma possibilidade no campo pedagógico e, contribuam para que
o aluno compreenda a sua realidade vivida como um sistema complexo de múltiplas interações.
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RESUMO
O balanço hídrico climatológico (BHC) quantifica a disponibilidade hídrica de uma dada região,
este permite avaliar as variações sazonais dos excedentes e deficiências hídricas, relacionando as
entradas e as saídas de água de uma condição de controle, especialmente precipitação pluvial (P) e
evapotranspiração potencial (ETP). No semiárido do Nordeste brasileiro a produção agrícola
depende da precipitação pluviométrica. Na Paraíba há irregularidades em seus parâmetros
climáticos. Nesse sentido, o presente trabalho tenho como objetivo realizar o balanço hídrico
climatológico, visando avaliar o excedente e déficit hídrico para os municípios de Areia, Alagoa
Grande, Alagoa Nova, Bananeiras e Borborema pertencentes ao Brejo Paraibano, no período de
1997 – 2016 (19 anos). Foi realizado o Balanço Hídrico Climatológico (BHC) para a microrregião
do Brejo Paraibano, para os municípios de Areia, Borborema, Alagoa Grande e Alagoa Nova, na
região semiárida paraibana, a partir de dados disponibilizados pelo Instituto de Meteorologia –
INMET. Para realização do BHC utilizou-se o modelo desenvolvido por Thorthwaite & Mather
(1955). Os dados de precipitação correspondem a totais mensais de 1997 a 2016, realizando as
médias mensais. Para estimativa da evapotranspiração potencial (ETP) utilizou-se o método de
Thorthwaite, 1948. Estimou-se os dados de Temperatura média do ar pelo Software Estima - T. Os
resultados mostram que para os municípios de Alagoa Nova – PB, Bananeiras – PB, Borborema –
PB, observou-se que houve déficit hídrico de janeiro a abril e de setembro a dezembro. Para Areia,
a deficiência hídrica durou de janeiro a março. Alagoa Grande – PB apresentou maior déficit, de
janeiro a junho e de julho a dezembro, não havendo nenhum período de excedente hídrico. O
balanço hídrico é extremamente importante em uma região, pois é através dele que se tem uma base
climática do local, esta possibilita a escolha correta dos períodos de plantio das culturas,
favorecendo assim, a produção agrícola.
Palavras-chave: Disponibilidade Hídrica; Temperatura Média; Déficit Hídrico; Brejo Paraibano.
ABSTRACT
The climatic water balance (BHC) quantifies the water availability of a given region, which allows
to evaluate the seasonal variations of surpluses and water deficiencies, relating the inputs and
outputs of a control condition, especially rainfall (P) and evapotranspiration potential (ETP). In the
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semi-arid region of the Brazilian Northeast, agricultural production depends on rainfall. In Paraíba
there are irregularities in its climatic parameters. In this sense, the present work has as objective to
perform the climatological water balance, aiming to evaluate the surplus and water deficit for the
municipalities of Areia, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Bananeiras and Borborema belonging to
Brejo Paraibano, between 1997 and 2016 (19 years). The Climatological Water Balance (BHC) for
the Brejo Paraibano microregion was carried out for the municipalities of Areia, Borborema,
Alagoa Grande and Alagoa Nova, in the semiarid region of Paraíba, based on data provided by the
Institute of Meteorology (INMET). For the BHC, the model developed by Thorthwaite & Mather
(1955) was used. Precipitation data correspond to monthly totals from 1997 to 2016, with monthly
averages. The estimation of potential evapotranspiration (ETP) was done using the Thorthwaite
method, 1948. The data of Average air temperature were estimated by the Estima-T Software. The
results show that for the municipalities of Alagoa Nova - PB, Bananeiras - PB, Borborema - PB, it
was observed that there was a water deficit from January to April and from September to
December. For Sand, the water deficit lasted from January to March. Alagoa Grande - PB presented
the greatest deficit, from January to June and from July to December, with no period of water
surplus. The water balance is extremely important in a region, because it is through it that has a
climatic base of the place, this allows the correct choice of planting periods of crops, thus favoring
agricultural production.
Keywords: Water availability; Average temperature; Water deficit; Brejo Paraibano.

INTRODUÇÃO
No semiárido do Nordeste brasileiro a produção agrícola depende extremamente da
precipitação pluviométrica. Assim como em outros estados da região, na Paraíba há irregularidades
em seus parâmetros climáticos, tanto espacial quanto temporal, de seus períodos de chuva. Tais
condições climáticas prejudicam a produção de alimentos, havendo assim a necessidade de se
ampliar a produção e produtividade das culturas (MENEZES et al., 2010).
De acordo com Pereira & Curi (2012), o Estado da Paraíba sofre com o desprovimento de
recursos hídricos, devido as suas características físico-climáticas, já que aproximadamente 90% do
território estão inseridos na região semiárida, esta caracteriza-se por demonstrar irregularidades nas
chuvas. No estado o déficit hídrico acentua-se no sentido do litoral ao sertão, isso ocorre devido ao
baixo índice pluviométrico da região, resultando em baixos volumes nos reservatórios, já que a
localidade é pertencente a região semiárida, com períodos chuvosos concentrados em determinadas
épocas do ano (PEREIRA & CURI, 2012).
O balanço hídrico climatológico desenvolvido por Thornthwaite; Mather (1955) assegura o
monitoramento da alteração do acúmulo de água no solo, de escala diária assim como de escalas
maiores como a mensal, utilizando medidas de precipitação e de temperatura do ar (VAREJÃOSILVA, 2006).
Segundo Pereira et al. (2002), o balanço hídrico climatológico (BHC) quantifica a
disponibilidade hídrica de uma dada região, este permite avaliar as variações sazonais dos
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excedentes e deficiências hídricas, relacionando as entradas e as saídas de água de uma condição de
controle, especialmente precipitação pluvial (P) e evapotranspiração potencial (ETP).
Segundo Blain (2009), o monitoramento climático é extremamente importante no
planejamento da agricultura, onde o mesmo se encaixa como o propulsor no sucesso produtivo das
mais diversas culturas agrícolas, pois permite a escolha da melhor época e as áreas mais adequadas
ao plantio. O monitoramento da dinâmica agroclimática é bastante essencial para a potencialização
da produção agrícola, já que as irregularidades climáticas são as principais responsáveis pela baixa
produtividade agrícola mundial (PASSOS, 2017).
Por meio da estimativa do BHC, pode-se determinar a época de ocorrência tanto de
deficiência e excedente hídrico, como de retirada e restituição de água do solo e da quantidade de
água acumulada no mesmo, através dos parâmetros climáticos mensais, tidos como entrada do
modelo, temperatura do ar e precipitação pluvial (CARVALHO et al., 2011).
Com precipitação variável é necessário realizar monitoramento a partir do emprego de
índices climáticos. Com o suporte deles, é possível desenvolver um sistema que permita o
acompanhamento das características das épocas de seca ou úmidas, com dados anuais, sazonais ou
mensais, com os quais pode-se conhecer a climatologia da região, e analisar os impactos gerados
pelo clima global sobre a pluviosidade local (ARAUJO et al., 2009).
Nesse sentido, o presente trabalho tenho como objetivo realizar o balanço hídrico
climatológico, visando avaliar o excedente e déficit hídrico para os municípios de Areia, Alagoa
Grande, Alagoa Nova, Bananeiras e Borborema pertencentes ao Brejo Paraibano, no período de
1997 – 2016 (19 anos).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho foi desenvolvido a partir de dados climatológicos, em que foi realizado
o Balanço Hídrico Climatológico (BHC) para a microrregião do Brejo Paraibano, para os
municípios de Areia, Borborema, Alagoa Grande e Alagoa Nova, na região semiárida paraibana, a
partir de dados disponibilizados pelo Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade
Federal de Campina Grande - UFCG. De acordo com a classificação de Köppen o clima da região é
As considerado como clima tropical com estação seca de verão. Do mesmo modo que ocorre no
território semiárido brasileiro há escassez de chuvas, ocorrendo assim períodos de estiagem,
provocando eventos de veranicos e secas.
Para realização do BHC, utilizou-se o modelo desenvolvido por Thorthwaite & Mather
(1955) e descrito por Pereira et al. (2002). Os dados de precipitação correspondem a totais mensais
de 1997 a 2016 (19 anos), realizando as médias mensais. Para estimativa da evapotranspiração
potencial (ETP) utilizou-se o método de Thorthwaite, 1948. Estimou-se os dados de Temperatura
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média do ar pelo Software criado pelo Departamento de Ciências Atmosféricas da UFCG, EstimaT.
Foi adotado 100 mm de capacidade de água disponível no solo (CAD), assim a partir dos
dados iniciais de Precipitação (Prec.) e Evapotranspiração Potencial (ETP) foi feito o BHC mensal
para a as cidades citadas, pertencentes a microrregião do Brejo Paraibano e gerou-se os gráficos de
Excesso e Déficit Hídrico e Evapotranspiração Real (ETR).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no balanço hídrico climatológico (BHC) para o município de Alagoa
Nova – PB evidenciado na Figura 1, observou-se que houve déficit hídrico de janeiro a abril,
caracterizado pela retirada de água do solo. Nos meses de maio a agosto sucedeu um acúmulo, o
excedente hídrico. Contudo, de agosto a dezembro veio a ocorrer outro déficit hídrico (Figura 1).
Figura 1. Balanço hídrico, deficiência (DEF) e excesso (EXC) hídrico, Alagoa Nova – PB. Elaboração: Os
autores. Fonte: DCA/UFCG.
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O excedente hídrico para essa região é resultante das chuvas, pois a partir da precipitação
pluvial há o suprimento hídrico para realizar as atividades agrícolas. Segundo Pereira & Curi,
(2012), a precipitação é a única fonte de fornecimento de água no semiárido nordestino, em que a
água pode ser capitada em açudes ao escoar superficialmente, ou ainda pode ser armazenada em
cisternas após sua captação.
Para os dados de precipitação e evapotranspiração real, observou-se que nos meses de
janeiro a março foram iguais, demonstrando assim que a quantidade de água que precipitou foi igual
à que foi evaporada, isso por que a evapotranspiração potencial para esses meses foi maior, já de
abril a julho a precipitação atingiu o máximo, chegando a 150 mm. Para os dados de
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evapotranspiração potencial, os meses críticos foram de setembro a dezembro, superando a
evapotranspiração real, resultando em maiores deficiências (Figura 2).
As precipitações estão diretamente correlacionadas aos mais variados setores da sociedade
civil, de maneira que o índice pluviométrico atinge a economia, assim como o meio ambiente e a
sociedade (SILVA et al., 2007). Com esse nível de destaque na vida de seres vivos e para o planeta,
pesquisar, estudar, analisar e entender que as precipitações garantem várias vantagens, já que as
intercessões destes fenômenos na existência do homem estão cada vez mais evidentes (OLIVEIRA,
2017).
Figura 2. Dados da variação mensal de Precipitação (PREC), Evapotranspiração potencial (ETP) e
Evapotranspiração real (ETR), Alagoa Nova – PB. Elaboração: Os autores. Fonte: DCA/UFCG.
180,0
160,0
140,0
120,0
M

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

0,0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Prec

ETP

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ETR

Para o município de Borborema, verifica-se que houve déficit hídrico de janeiro a abril,
seguido de um excedente ocorridos nos meses de maio a agosto e posteriormente foi observado
maior retirada de água do solo, a partir da evapotranspiração, gerando assim outro déficit (Figura 3).
Como a quantidade de água retirada foi maior para esses meses, pode-se afirmar que houve elevada
insuficiência hídrica (Figura 4).
Figura 3. Balanço hídrico, deficiência (DEF) e excesso (EXC) hídrico, Borborema – PB. Elaboração: Os
autores. Fonte: DCA/UFCG.
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Para os dados mensais de precipitação pôde-se observar que assim como ocorrido para o
município de Alagoa Nova, para os meses de janeiro a março a mesma quantidade de água
precipitada foi retirada, devido a evapotranspiração potencial ter sido maior, gerando assim um
déficit hídrico. Contudo de abril a julho ocorreu maior precipitação (Figura 4).
Figura 4. Dados da variação mensal de Precipitação (PREC), Evapotranspiração potencial (ETP) e
Evapotranspiração real (ETR), Borborema– PB. Elaboração: Os autores. Fonte: DCA/UFCG.
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Em relação ao município de Areia – PB, o déficit ocorrido foi entre os meses de janeiro a
março, de acordo com o gráfico do balanço hídrico pôde-se verificar que a deficiência hídrica foi
menor com relação as demais cidades estudas durantes esses meses, marcando cerca de 28 mm.
Observou-se também outro déficit ocorrido entre setembro e dezembro, permitindo assim, a retirada
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de água do solo. O excedente hídrico ocorreu entre os meses de abril a agosto, chegando a atingir
pouco mais de 132 mm de acúmulo no mês de junho (Figura 5).
Figura 5. Balanço hídrico, deficiência (DEF) e excesso (EXC) hídrico, Areia – PB. Elaboração: Os autores.
Fonte: DCA/UFCG.
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De acordo com os dados climáticos do município, pode-se perceber que no mês de fevereiro,
os dados de precipitação, evapotranspiração potencial e real coincidiram, ou seja, a quantidade de
água que precipitou foi a mesma que veio a ser evaporada, dessa forma pode-se afirmar que
segundo os dados houve um equilíbrio hídrico, que posteriormente, nos próximos meses ocorreu um
acúmulo de água, pois a quantidade de água precipitada foi maior que a evapotranspiração nos
meses de março a agosto (Figura 6).
Coutinho et al., (2015) constatou resultados semelhantes de balanço hídrico para o
município de Alhandra, em que o extrato do BHC evidenciou um período úmido concentrado nos
meses de março a agosto, com maior valor em junho. Já os períodos de déficit hídrico foram nos
meses de outubro a fevereiro, com déficit mais crítico no mês de dezembro.
Figura 6. Dados da variação mensal de Precipitação (PREC), Evapotranspiração potencial (ETP) e
Evapotranspiração real (ETR), Areia– PB. Elaboração: Os autores. Fonte: DCA/UFCG.
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Com base nos dados climáticos para o município de Bananeiras foi possível verificar
algumas semelhanças com relação a quantidade de água armazenada no solo e a que foi retirada
através de evapotranspiração. Ocorreu déficit entre os meses de janeiro a março e de setembro a
dezembro. Já o acumulo veio a ocorrer nos meses de abril a agosto (Figura 7).
Em relação aos dados de precipitação para esse município pode-se verificar que a
precipitação foi maior nos meses de março a agosto, em que se observou que no mês de junho esse
parâmetro foi o mais elevado, chegando a marcar quase 200 mm. Contudo assim como observado
nos demais municípios nos meses de setembro a dezembro houve deficiência hídrica (Figura 8).
Segundo Santos et al. (2011), vários estudos sobre climatologia ressaltam a importância das
avaliações a nível regional e local cujos impactos na variabilidade climática permanecem pouco
explorados.
Figura 7. Balanço hídrico, deficiência (DEF) e excesso (EXC) hídrico, Bananeiras – PB. Elaboração: Os
autores. Fonte: DCA/UFCG.
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Figura 8. Dados da variação mensal de Precipitação (PREC), Evapotranspiração potencial (ETP) e
Evapotranspiração real (ETR), Bananeiras– PB. Elaboração: Os autores. Fonte: DCA/UFCG.
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Com relação ao município de Alagoa Grande, é possível observar que não ocorreu nenhum
período de acumulo de água no solo, sendo verificado que houve apenas déficit hídrico, iniciando
em janeiro seguindo até maio e de julho até dezembro (Figura 9). Este fato compromete diretamente
na produção agrícola, dificultando o manejo, havendo assim a necessidade de utilizar sistemas de
irrigação para suprir as necessidades hídricas da cultura.
O semiárido paraibano possui baixas médias pluviométricas e em contrapartida, os índices
de evapotranspiração são altos, além disso, a distribuição pluviométrica é bastante irregular e ocorre
em um período muito curto do ano (NETO et al., 2007).
De acordo com Larcher (2006), o estresse hídrico gera condições desfavoráveis ao
desenvolvimento adequado do vegetal, podendo resultar em alterações e respostas em parte ou em
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todo o organismo. O autor ainda ressalta que tais mudanças podem ser reversíveis e até mesmo
irreversíveis, dependo da duração, assim como da situação a qual este vegetal estará exposto.
Figura 9. Balanço hídrico, deficiência (DEF) e excesso (EXC) hídrico, Alagoa Grande – PB. Elaboração: Os
autores. Fonte: DCA/UFCG.
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Com base nos dados de evapotranspiração potencial, pode-se perceber que foi maior que a
evapotranspiração real, ou seja, a quantidade hídrica retirada do solo gerou um déficit para os meses
de janeiro a maio e de agosto a dezembro (Figura 10). Assim como foi observado, o potencial de
evapotranspiração excedeu as precipitações durante o período avaliado, segundo Araújo (2011), é
por isso que o balanço hídrico das cidades do Nordeste de climas secos apresenta, geralmente,
deficiência hídrica.
Tanto o excesso como a falta de água comprometem o sistema solo-planta-atmosfera,
reduzindo assim a produtividade da cultura, dessa forma o conhecimento do extrato do balanço
hídrico da região permite elaborar um planejamento adequado para implantação de culturas, sendo
necessário um sistema de irrigação nos períodos secos (COUTINHO et al., 2015).
De acordo com Shao et al. (2008), a redução da umidade do solo gera mudanças na
distribuição e desenvolvimento do sistema radicular, alterando assim a quantidade de água
disponível para as plantas, fazendo com que as mesmas desenvolvam habilidades para ampliar seu
sistema radicular, para poder explorar um volume de solo maior.
Figura 10. Dados da variação mensal de Precipitação (PREC), Evapotranspiração potencial (ETP) e
Evapotranspiração real (ETR), Bananeiras– PB. Elaboração: Os autores. Fonte: DCA/UFCG.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises dos resultados obtidos, pode-se concluir que a estimativa do balanço
hídrico possui extrema importância para a produção agrícola, uma vez que garante a escolha do
período de plantio mais adequado para cada cultura e localidade.
O Brejo Paraibano apresenta características climáticas praticamente semelhantes para as
cidades pertencentes ao mesmo. Assim como foi observado, os municípios de Alagoa Nova - PB,
Borborema - PB, Areia - PB e Bananeiras - PB apresentam os meses de janeiro a março e de
setembro a dezembro o período de seca, resultando em déficit hídrico nesse período. Enquanto que
Alagoa Grande - PB apresentou a época chuvosa nos meses de maio a julho, já o período de
deficiência hídrica corresponde aos meses de janeiro a maio e de julho a dezembro.
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RESUMO
O artigo aborda a relação entre a incidência do fenômeno El Niño e a produtividade da cultura da
mandioca, praticada em sistema de sequeiro na microrregião de Brumado, localizado na região
sudeste da Bahia – Brasil. Assim, foi realizado o mapeamento da produtividade agrícola da cultura
da mandioca, nos anos de 1998 e 2008, caracterizados por eventos extremos dessa anomalia
atmosférica. A mandioca é cultivada em sistema de sequeiro, possuindo forte dependência das
condições pluviométricas. Os dados de produção agrícola foram obtidos junto ao IBGE e tratados
no formato da pasta de trabalho Excel 97/2003 para posterior inserção no software de sistema de
informações geográficas Map Viewer. Foi possível verificar que a incidência do El Niño (EN) de
forte intensidade, no ano de 1998 influenciou a baixa produtividade da agricultura de sequeiro em 8
municípios da microrregião, nesse período verificou-se que a produtividade foi de 6.58 a 8 ton/ha.
Nos anos de incidência da La Niña (LN) constatou-se que a elevação da produtividade da cultura da
mandioca, oscilando entre 9 e 15 ton/ha. Os dados apontam que no âmbito geral da microrregião de
Brumado o EN classificado como de forte intensidade incidiu de forma negativa na produtividade
das agriculturas de sequeiro em 1998, uma vez que no referido ano observou-se os menores índices
de produtividade. O desenvolvimento do estudo demonstra a relevância das pesquisas
climatológicas para a produção agrícola em sistemas de sequeiro. Ainda que apresente resultados
preliminares, as análises desenvolvidas refletem a intrínseca relação existente entre a dinâmica
pluviométrica e a produção agrícola.
Palavras - chave: Agricultura de Sequeiro; Clima e agricultura; Produção agrícola.
ABSTRACT
The article deals with the relation between the incidence of the El Niño weather phenomenon and
the yield of cassava, practiced in system of irrigated land in the microregion of Brumado, located in
the southeastern region of Bahia - Brazil. Thus, was performed the mapping of agricultural
productivity of cassava, in the years of 1998 and 2008, characterized by extreme events of this
anomaly atmospheric. The cassava is grown on irrigated system, having strong dependency on
conditions of rainfall. The data of agricultural production were obtained from the IBGE and treated
in the format of the Excel 97/2003 for subsequent insertion in the software of the geographic
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information system Map Viewer. It was possible to verify that the incidence of El Niño (EN) of
strong intensity, in the year 1998 influenced the low productivity of agriculture of irrigation in 8
municipalities of the microregion in this period it was found that the productivity was 6.58 to 8
ton/ha. In the years of incidence of La Niña (LN) it was noted that the elevation of the yield of
cassava, oscillating between 9 and 15 ton/ha. The data indicate that in the general framework of the
microregion of Brumado the EN classified as of strong intensity focused negatively in the
productivity of farming for irrigated land in 1998, once that in that year it was observed the lowest
indexes of productivity. The development of the study demonstrates the relevance of climatological
searches for agricultural production in systems of irrigation. Still to present preliminary results, the
analyzes developed reflect the intrinsic relationship between the dynamics of rainwater and
agricultural production.
keywords: irrigated agriculture; climate and agriculture; agricultural production.

INTRODUÇÃO
A agricultura de sequeiro é o sistema de produção agrícola predominante nos municípios
localizados nas regiões de clima semiárido no Brasil. Esse sistema produtivo depende diretamente
da dinâmica pluviométrica nas regiões de plantio, uma vez que na maioria dos casos, não há um
sistema de irrigação para os cultivos.
O clima semiárido é caracterizado por um regime de chuvas irregularmente distribuído no
espaço, além de serem concentradas entre os meses de novembro a março. Nessa perspectiva, as
variações na produtividade na agricultura de sequeiro no semiárido nordestino são influenciadas
pelas oscilações atmosféricas que atuam em escala global. De acordo com Nobre e Molion (1988), a
variabilidade das precipitações na região Nordeste do Brasil é produto da associação de diversos
elementos que influenciam os sistemas meteorológicos e as mudanças nas configurações de
circulação atmosférica de grande escala. Destarte, o regime pluviométrico está diretamente
associado à influência dos fenômenos El Niño e La Niña.
A partir dessa compreensão, o presente estudo tem o propósito de analisar a influência
desses fenômenos na produção agrícola da mandioca nos municípios da microrregião de Brumado
(FIGURA 1). Como forma de realçar as relações entre os fenômenos e a produção agrícola,
comparou-se os anos de 1998 (El Niño) e 2008 (La Niña).
Figura 1 - Microrregião de Brumado – Bahia, 2016.
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De modo sintético os procedimentos metodológicos foram pautados na discussão da
fundamentação teórica, o levantamento e organização dos dados e a sistematização do projeto
cartográfico. Dessa forma, foi possível estabelecer relações analíticas em torno da influência do EN
e LN na variação da produtividade da cultura da mandioca na Microrregião de Brumado, em anos
de incidência dessas anomalias atmosféricas.
É válido destacar que o presente estudo está articulado ao projeto de pesquisa mais amplo,
que tem o objetivo de analisar as relações entre chuva e produção agrícola nas microrregiões de
Vitória da Conquista e Brumado, no Estado da Bahia.
Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para o planejamento territorial
da área de abrangência da pesquisa com vistas à promoção de uma análise mais integrada da
dimensão sociedade - natureza.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No plano metodológico, os procedimentos adotados na elaboração do estudo foram
compartimentados em fases distintas, envolvendo discussão teórica, levantamento de dados,
estruturação do projeto cartográfico e sistematização e análise das informações.
A princípio foi realizada a discussão da fundamentação teórica, com as premissas
norteadoras da pesquisa, que envolve a análise geográfica sobre a relação sociedade - natureza, as
anomalias atmosféricas El Niño e La Niña e a dinâmica climatológica e suas influências na
sociedade.
A segunda fase remete ao levantamento de dados relativos à ocorrência dos fenômenos
atmosféricos e a produtividade agrícola nos municípios da microrregião de Brumado. Os dados
pertinentes a produtividade com a cultura da mandioca foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e sistematizados no software Excel, em formato pasta de trabalho
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do EXCEL 97/2003, para inserção no projeto cartográfico. Os dados referentes ao EN e LN foram
obtidos junto ao Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) e os dados
cartográficos no IBGE, no formato shapefile (*shp), contendo os limites dos municípios da
microrregião.
A terceira fase consistiu na estruturação das informações por intermédio da sistematização
de planilhas no Excel. No projeto cartográfico utilizou-se a o software Map Viewer para o
gerenciamento do banco de dados e a elaboração de mapas temáticos. A última fase remete a
análise da relação estabelecida entre a incidência dos fenômenos EN e LN e os dados de
produtividade agrícola dos municípios da microrregião de Brumado.
APORTES TEÓRICOS
As reflexões em torno da relação entre a sociedade e a natureza é central na análise
geográfica. A temática ambiental emerge no cenário geográfico em decorrência da problemática
que envolve os conflitos relacionados aos recursos naturais, sobretudo, os recursos hídricos. A atual
conjuntura remete a análises socioambientais que abordem a dimensão entre natureza e sociedade
de modo integrado, pois apresenta proximidade na interação do ambiente natural com o social, de
modo a viabilizar o planejamento e o desenvolvimento pautado nas sustentabilidades. A partir dessa
compreensão, Ross considera que
O objetivo geral desse entendimento integrado – sociedade e natureza – consiste em obter
um conjunto de informações, elaborado e organizado de forma tal que se consubstancie em
um conteúdo básico, com o qual seja possível desenvolver um planejamento de gestão
ambiental para um determinado espaço territorial diretamente atingindo, com a finalidade
de conservar, preservar e recuperar a natureza e, ao mesmo tempo, não cercear, mas, ao
contrário, promover o desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis (ROSS,
2006, p. 58).

Compreende-se que o planejamento ambiental deve considerar a multiplicidade de
elementos que perfilam na relação sociedade e natureza, com vistas à elaboração de diagnósticos
socioambientais que podem contribuir com a conservação/preservação ambiental. Ao discutir sobre
o planejamento e gestão territorial, Lima defende que tais medidas “envolvem o conhecimento
técnico, através de estudos detalhados do meio físico, biológico, socioeconômico e cultural, mas
devem envolver também a decisão política dos gestores e a efetiva participação das populações
locais” (LIMA, 2012, p. 69).
Sobre esse aspecto, Santana et al. (2007) argumentam que dentre os fatores do clima, o
regime pluviométrico é o que mais influencia na produtividade agrícola, sobretudo, em regiões
tropicais, onde a dinâmica das chuvas é caracterizada por eventos de curta duração e alta
intensidade. Nesse mesmo sentido, Pereira (2011) considera que as variações no regime hídrico dos
ambientes se originam a partir de anomalias atmosféricas provenientes de alterações nos gradientes
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de pressão, responsáveis pela formação de ventos que modificam a estrutura de circulação global,
causando efeitos diversos no ambiente.
Dentre os fenômenos atmosféricos de influência na escala global, destacam-se o El Niño
(EN) e a La Niña (LN) que têm causado diversas anomalias no regime pluviométrico do nordeste
brasileiro (MARIN et al., 2000). Esse fenômeno é notório por causar grandes alterações nas
condições meteorológicas anômalas, como secas e chuvas extremas, influenciando a circulação
atmosférica em escala global.
Nesse contexto, o El Niño remete ao componente oceânico da anomalia, enquanto a
Oscilação Sul (OS) consiste na contrapartida da atmosfera. Por sua vez, o ENOS corresponde a uma
corrente marítima quente para o sul no Pacífico, ao longo da costa do Peru e Equador. A
denominação dessa anomalia foi atribuída por marinheiros da região que faz referência ao Menino
Jesus, uma vez que o aparecimento dessa corrente de águas quentes se dava, com maior frequência,
próximo ao Natal (BERLATO; FONTANA, 2003).
A diversidade climática afeta de maneira significativa a sociedade, pois a dependência,
dessa, em relação ao clima, se faz presente tanto com relação à agricultura, quanto a outros
fenômenos, apesar dos avanços tecnológicos terem facilitado e possibilitado o planejamento e
manejo das práticas agrícolas. Mesmo nas regiões que apresentam avanços tecnológicos, muitas
vezes não estão livres de prejuízos causados por fenômenos meteorológicos. A realidade da
agricultura nordestina, como em grande parte do Brasil, ainda é caracterizada pela forte
dependência do regime pluviométrico. A título de exemplo, no ano de 1998, aproximadamente 94%
da área plantada no Nordeste era em sistema de agricultura de sequeiro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção agrícola em sistema de sequeiro configura-se numa importante atividade
econômica para os municípios do semiárido nordestino. Nesse sistema, privilegia-se a implantação
de culturas com características mais resistentes aos longos períodos de estiagem que ocorrem na
nessa região. Nesse contexto, as variações na dinâmica pluviométrica provocadas pela influência do
EN e LN têm reflexos na produtividade agrícola da microrregião de Brumado, no Estado da Bahia.
Nesse caso, apresenta-se o mapeamento da produtividade da cultura da Mandioca nos municípios da
microrregião.
Nesse estudo apresenta-se a análise de dois anos de incidência desses fenômenos em 1998 e
2008, em que fica comprovado a influência dos mesmos na produtividade agrícola da mandioca na
região. O Cálculo da produtividade agrícola foi obtida por intermédio da razão entre quantidade
produzida pela área colhida, expresso em toneladas por hectare.
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O ano de 1998 foi classificado como ocorrência do EN de forte intensidade. Verificou-se
que dentre os 14 (quatorze) municípios que compõe a microrregião, oito tiveram baixa
produtividade, com índices inferiores a 7 (sete) ton/ha. Cinco dos municípios tiveram a
produtividade oscilando entre a 6,935 a 7,645 ton/ha e apenas um município teve produtividade
maior que 8 (oito) ton/ha. Os dados foram espacializados no mapa temático da Figura 2.
Figura 2- Microrregião de Brumado – Produtividade Agrícola, 1998.
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No ano de 2008 constatou-se a incidência do La Niña, que ocasiona um panorama oposto ao
verificado no ano de 1998. Como se pode observar na Figura 3, a produtividade na cultura da
mandioca na microrregião foi superior ao ano de 2008. Nesse ano, em relação ao ano de 1990,
verifica-se um aumento na produtividade em todos nos municípios, com o índice de produtividade
mínimo de 9 (nove) ton/ha.
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Figura 3 - Microrregião de Brumado – Produtividade Agrícola, 2008.
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O mapa da Figura 3 demonstra que no ano de 2008 os municípios de Brumado, Malhada de
Pedras, Aracatu, Tanhaçu e Ituaçu registraram os menores índices de produtividade, variando entre
9 e 10,5 ton/ha. Os municípios de Condeúba, Cordeiros, Guajeru, Ituacu, Maetinga, Malhada de
Pedras, Piripá, Presidente Jânio Quadros e Rio do Antônio tiveram índices de produtividade
variando entre 10,5 a 13,5 ton/ha. E os municípios de Tremedal e Caraíbas tiveram a maior
produtividade, 15 ton/ha.
A ocorrência do EM e LN na microrregião de Brumado acentua a irregularidade no volume
e na distribuição espaço - temporal do regime pluviométrico. Nesse sentido, foi possível verificar
que a incidência do EN de forte intensidade, no ano de 1998 influenciou a baixa produtividade da
agricultura de sequeiro. No ano de incidência do LN, verificou-se uma influência positiva desse
fenômeno na produtividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os fenômenos EN e LN configuram-se em anomalias atmosféricas natural que provocam o
aquecimento e o resfriamento das águas do Pacífico. Essas alternâncias na temperatura das águas
oceânicas implicam em alterações nas condições climáticas em escala global, influenciando o
regime das precipitações.
No caso do clima semiárido, predominante na microrregião de Brumado, o EN acentua os
efeitos da seca, com o aumento da temperatura e a distribuição irregular das precipitações. Esses
efeitos são agravados no campo, onde há a redução considerável da produção agrícola.
Inversamente, o fenômeno LN implica em chuvas abundantes no nordeste brasileiro, o que, no
geral, favorece a produtividade agrícola.
Convém considerar que nem todo evento EN provoca impactos negativos sobre a produção
agrícola no Brasil (Cunha et al., 1999). O impacto depende da intensidade do fenômeno e da
anomalia causada no regime de chuvas. Sobre esse aspecto, Prela (2004) destaca que durante
eventos EN observa-se aumento de chuvas na região sul do Brasil, principalmente na primavera, no
fim do outono e no começo de inverno.
A agricultura de sequeiro no nordeste brasileiro se apresenta como uma atividade de grande
risco por depender das condições climáticas, mesmo considerando os avanços da tecnologia
agrícola. Assim, as condições climáticas, cada dia mais imprevisíveis, veem apresentando sérios
desafios aos agricultores.
Nesse sentido, os impactos negativos do EN na produção agrícola de sequeiro podem ser
amenizados com o monitoramento contínuo da produção e das condições meteorológicas, uma vez
que tais ferramentas podem adequar os calendários de plantio e colheita das lavouras, para que as
culturas sejam poupadas das oscilações meteorológicas causadas por essa anomalia.
O desenvolvimento do presente estudo demonstra a relevância das pesquisas climatológicas
para a produção agrícola em sistemas de sequeiro. Ainda que apresente resultados preliminares, as
análises desenvolvidas refletem a intrínseca relação existente entre a dinâmica pluviométrica e a
produção agrícola.
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RESUMO
Ambientes insulares, como o arquipélago de Fernando de Noronha, possuem uma limitação dos
recursos naturais mais evidenciada. A biodiversidade, assim como a disposição geográfica, é um
fator intrínseco às características afloradas e aos impasses da ilha. Desta forma, os riscos
enfrentados pela atuação direta de indivíduos e/ou populações invasoras no ecossistema são fontes
potenciais de problemas para a região. Nesta perspectiva, este trabalho visa analisar impactos de
espécies invasoras na ilha, bem como os aspectos ecossistêmicos e ambientais das interações
biocenóticas. Em meio ao discurso mundial, “produção, consumo e poluição”, buscou-se, então,
relacioná-lo com a temática central abordada, a atuação de espécies invasoras no arquipélago. Por
meio de um levantamento proveniente de revisão de literatura exploratória, foram identificados 32
artigos que estudam espécies invasoras na ilha, além dos potenciais perigos a biodiversidade
endêmica.
Palavras-chave: Atuação; Impacto; Ameaça.
ABSTRACT
Island environments, such as the Fernando de Noronha archipelago, have a more evident limitation
of natural resources. Biodiversity, as well as geographic disposition, is a factor intrinsic to the
island's upwelling characteristics and impasses. In this way, the risks faced by the direct action of
individuals and / or invasive populations in the ecosystem are potential sources of problems for the
region. In this perspective, this work aims to analyze the impacts of invasive species on the island,
as well as the ecosystemic and environmental aspects of biocenotic interactions. In the midst of the
world discourse, "production, consumption and pollution", we sought to relate it to the central
theme addressed, the role of invasive species in the archipelago. Through a survey from an
exploratory literature review, 32 articles were identified that study invasive species on the island, in
addition to the potential dangers of endemic biodiversity.
Keywords: Actuation, Impact; Threat.
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INTRODUÇÃO
A biodiversidade de ilhas é ecologicamente relevante e, por mais que representem apenas
5% da cobertura terrestre do planeta, cerca de um terço de todas as espécies de mamíferos, aves e
anfíbios ameaçadas estão nestes ambientes. O percentual de espécies endêmicas é alto e a
vulnerabilidade, maior em relação às dos continentes, é devido ao espaço geográfico restrito e
único, à especificidade de suas interações com o ambiente biótico e abiótico específico e da menor
variabilidade genética consequente (ZAGONEL SERAFINI; BARBOSA DE FRANÇA;
ANDRIGUETTO-FILHO, 2010).
Nesse contexto, Pernambuco (2009), estabelece a relação vigente de uma das maiores crises
de perda de biodiversidade enfrentadas pelo planeta Terra. Onde, as previsões dessa perda, são cada
vez mais alarmantes, pode ser abordado segundo duas causas de principais variáveis de ameaça à
diversidade biológica. A primeira é a conversão de habitats naturais causada principalmente por
atividades antrópicas como, por exemplo, o avanço da fronteira agrícola, construções de rodovias e
incêndios. Já a segunda e maior causa de perda de biodiversidade é a invasão por espécies exóticas.
O Arquipélago de Fernando de Noronha, localizado a 345 km da costa brasileira, pertence
ao estado de Pernambuco e é situado no Atlântico Sul Equatorial abrangendo um total de 21 ilhas e
ilhotas de clima tropical, com duas estações bem definidas, a seca e a chuvosa (ZAGONEL
SERAFINI; BARBOSA DE FRANÇA; ANDRIGUETTO-FILHO, 2010). É uma região
historicamente devastada e moldada pela ação antrópica desde a sua ocupação. Ao longo dos anos,
diversas espécies foram introduzidas pelo homem, como o mosquito da dengue, abelha africana,
caramujo gigante, tilápia entre outras.
De modo que, quando uma espécie é conduzida para além de sua distribuição original, fica
exposta a novas condições bióticas e abióticas. Para a maioria das espécies introduzidas, ou
exóticas, as condições são tão distintas que a sobrevivência e reprodução são possíveis apenas
mediante os cuidados do homem. Condições abióticas desfavoráveis podem influir na capacidade
de uma espécie se reproduzir, inviabilizando o investimento de recursos na reprodução. Todavia,
algumas espécies podem se adaptar a novas condições, se estabelecer e se reproduzir sem auxílio
humano, além de se dispersar para além do local de introdução (SAMPAIO; SCHMIDI, 2014).
As espécies exóticas capazes de ultrapassar barreiras à colonização, reprodução e dispersão
impostas por ambientes estranhos podem se tornar espécies invasoras, causando impactos aos
ambientes invadidos, suas espécies nativas e/ou para as atividades humanas (SAMPAIO;
SCHMIDI, 2014). E, segundo Barbosa-Filho et al (2010), a influência do homem sobre a natureza
tem sido, em geral, favorável às espécies r-estrategistas, invertendo a marcha natural da evolução
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que seria direcionada para uma maior especialização, e favorecendo as espécies pioneiras,
oportunistas e invasoras.
Desta forma, este processo conhecido como invasão biológica decorre da vantagem
competitiva e dominância da espécie invasora em relação às espécies locais. A intensidade com que
a introdução de uma espécie ocorre, ou pressão de propágulo, medida pelo número de propágulos
ou de indivíduos que são transportados, e a frequência com que isso ocorre, influencia diretamente a
chance de estabelecimento (SAMPAIO; SCHMIDI, 2014).
E, de acordo com Ziller (2006), “as primeiras translocações de espécies de uma região a
outra do planeta foram intencionais e buscavam, basicamente, suprir necessidades agrícolas,
florestais e outras de uso direto”. Ainda, afirma que as espécies exóticas são manipuladas para
cultivo em diversas regiões do País como forma de solucionar economicamente à falta de prática no
uso da biodiversidade nativa. E, embora agências governamentais advirtam o cultivo de espécies
exóticas invasoras em múltiplas situações, não fazem menção ao controle da dispersão de espécies
invasoras.
Para Anjos e Rocha (2008), “ a introdução de espécies se tornou uma séria ameaça às
espécies nativas, aos hábitats naturais invadidos e, portanto, à biodiversidade desses novos habitats
para os quais se expandiram”. Ou autores, então, reconhecem e admitem como verossímil a crise
vigente da biodiversidade, evidenciada pelo aumento da homogeneização biótica.
Os distúrbios ambientais, geralmente, são denotados sob a ótica da espécie afetada.
Entretanto, alguns distúrbios podem beneficiar uma ou mais espécies. Isto é, se a perturbação
atingir uma vasta magnitude geográfica e temporal, as espécies beneficiárias irão expandir sua
distribuição geográfica e ocupar o espaço daquelas espécies que não conseguem resistir à
perturbação e/ou coexistência (ANJOS; ROCHA, 2008).
Nessas circunstâncias e levando em consideração aspectos delimitados, o objetivo deste
trabalho é realizar um levantamento bibliográfico das espécies consideradas invasoras

no

Arquipélago de Fernando de Noronha e a partir disso, diagnosticar possíveis riscos à biodiversidade
nativa. Realizando desta forma uma análise sobre a influencia, positiva ou negativa, que a atuação e
os impactos das espécies invasoras têm sobre o Arquipélago de Fernando de Noronha (Figura 1).
Relacionando com a grande discussão contemporânea levantada pela assembleia da Organização
das Nações Unidas (ONU), e a pauta “Produção, Consumo e Poluição", discutida sob a visão da
preservação a biodiversidade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Utilizou-se, inicialmente, uma revisão bibliográfica exploratória que pretendeu estipular
uma familiaridade com o tema proposto; isto é, através de um estudo bibliográfico reuniu-se ideias
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suficientes para discutir sobre a atuação, o impacto e a ameaça que as espécies invasoras
representam para a população e seu ecossistema. Para Fonseca (2002), a pesquisa é o elo que
aproxima e consente um entendimento sobre a realidade que será examinada, fornecendo os
subsídios necessários para sua interpretação. De forma que a pesquisa acaba por apresentar-se como
um inquérito que tem como finalidade básica a resolução de um problema, recorrendo a
procedimentos científicos.
É a partir da revisão extensa da literatura que o pesquisador irá compreender a respeito de
quem escreveu, o que já foi publicado, quais aspectos foram abordados e as dúvidas sobre o tema
ou sobre a questão da pesquisa proposta (FONTENELLES et al., 2009). Sendo assim, a pesquisa
exploratória apresenta como objetivo a coleta de elementos que ordenados sistematicamente
proporcionem o conhecimento de uma determinada situação, hipótese ou norma de procedimento
(GIL, 2002).
O levantamento dos dados secundários foi realizado através do Google Acadêmico, site este
que possibilitou a coleta e a investigação de dados com relação direta ao tema proposto. De início,
fizemos uma análise em todas as páginas que apresentavam relação com o tema , dessa forma,
averiguando esta correspondência. E, por fim, nas demais páginas que não demonstraram relação,
buscamos, em dez páginas a frente investigar se realmente não existia algo correlato. Foram
encontrados e utilizados um universo de nove escritos em formato de artigos ou disponíveis em site
como o do Instituto Chico Mendes (ICMBio).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao todo foram selecionados um total de quinze trabalhos que menciona o tema de espécies
invasoras, Unidades de Conservação e temas correlatos, depois disso, realizamos um filtro, e apenas
nove trabalhos mencionaram especificamente quais espécies se distribuem enquanto invasoras na
ilha. Informações acerca destes trabalhos, com dados dos nove artigos e seus respectivos autores
(Tabela 1).
Tabela 1 - Trabalhos encontrados com a temática de espécies invasoras em Fernando de Noronha.
TRABALHO
Ilhas
oceânicas
brasileiras:
biodiversidade conhecida e sua
relação com o histórico de uso e
ocupação humana.

AUTOR(A)

FONTE

ANO

ZAGONEL SERAFINI, T.;
BARBOSA DE FRANÇA, Revista da Gestão Costeira
2010
G.;
ANDRIGUETTO- Integrada
FILHO, J. M.

BioBrasil - Biodiversidade
Espécies exóticas invasoras em
SAMPAIO, A. B.; SCHMID, Brasileira
Revista
Unidades
de
Conservação
2013
I. B.
Científica.
Número
Federais no Brasil.
temático: diagnóstico e
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controle
de
espécies
invasoras
em
áreas
protegidas.
A garça vaqueira (Bubulcus ibis
Linnaeus, 1758) e o atobá-de-pévermelho (Sula sula Linnaeus
1766)
no
arquipélago
de
Fernando de Noronha: uma
abordagem
ecológica
comparativa.

BARBOSA-FILHO, R. C.;
SOUSA, A. E. A. B;
Ornithologia - Revista
FREITAS, G. L.; NUNES,
2010
Científica do CEMAVE.
M. F. C.; SOUZA, E. A.;
FILHO, D. Z.

Conquering Brazil: the invasion
by the exotic gekkonid lizard
ROCHA, C. FD.; ANJOS, L. Zoologia - an international
Hemidactylus
mabouia
2011
A.; BERGALLO, H. G.
journal for zoology.
(Squamata) in Brazilian natural
environments.
Helminths from an introduced
species (Tupinambis merianae),
and two endemic species RAMALHO, A. C. O.;
(Trachylepis
atlantica
and SILVA, R. J.; SCHWARTZ, Journal of Parasitology.
Amphisbaena
ridleyi)
from H. O. & PÉRES JR, A. K.
Fernando
de
Noronha
Archipelago, Brazil.

2009

História natural de Rhinella jimi
(Anura, Bufonidae) = uma
SANTOS, J. T.
espécie invasora em Fernando de
Noronha

Repositório da produção
científica e intelectual da 2011
UNICAMP.

Invasão biológica em ilhas
oceânicas: o caso de Leucaena
MELLO, T. J.
leucochephala (Leguminosae) em
Fernando de Noronha

Dissertação mestrado USP

2014

Contextualização sobre espécies LEÃO, T.C.C.; ALMEIDA,
Conservação Internacional
exóticas invasoras - Dossiê W.R.; DECHOUM, M.S. &
2011
Brasil
Pernambuco
ZILLER, S.R.
Estudo da helmintofauna do
lagarto Tupinambis merianae
Dumeril e Bibron, 1839 (Reptilia:
Squamata, Teiidae) procedentes
RAMALHO, A. C. O.
do Arquipélago de Fernando de
Noronha, Pernambuco, Brasil e
relação com a fauna endêmica de
lagartos do arquipélago

Repositório
UNESP

Institucional

2008

Fonte: Dados obtidos a partir de levantamento bibliográfico (Google Acadêmicos). 2018.

A partir da seleção destes trabalhos foram contabilizados (Tabela 2), as espécies invasoras
presentes no Arquipélago de Fernando de Noronha. Dentre as espécies citadas, várias delas estão
inseridas no dia-dia da realidade urbana da região metropolitana do Recife por exemplo, como o
tato, o gato doméstico e o cachorro. No entanto, em ambientes de ilha como Fernando de Noronha a
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presença de gato em quantidades demasiada pode ser considerada um prejuízo elevado visto que, no
Arquipélago os gatos tendem a ser selvagens o que torna ainda mais complicado a captura para
esterilização, assim como perigoso para moradores e turistas como afirma em nota o site oficial da
ilha, o que torna possível também a sobreposição de nichos deles por outras espécies endêmicas da
ilha como espécies de lagartixa.
Tabela 2 – Espécies invasoras no Arquipélago de Fernando de Noronha.
ESPÉCIE

NOME COMUM

Rattus rattus

Rato

Rattus norvegicus

Ratazana

Mus musculatus

Camundongo

Kerodon rupestris

Mocó

Felis cattus

Gato doméstico

Canis lupus familiares

Cachorro doméstico

Equus caballus

Cavalo

Bos taurus

Boi

Capra bircus

Cabra

Parvaria dominicana

Galo-da-campina

Sporophila leucoptera

Chorão

Sicalis flaveola

Canário-da-terra

Aratinga solstialis jandaia

Jandaia

Passer domesticus

Pardal

Columba livia

Pomba

Melopsittacus undulates

Periquito-australiano

Hemidactylus mabouia

Lagartixa

Tupinambis merianae

Teiú

Seinax fuscovarius / S. pachycrus

Perereca

Bufo jimi

Sapo

Bubulcus ibis

Garça-vaqueira
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Sula sula

Atobá-do-pé-vermelho

Diaphanocephalus galeatus

Verme

Spinicauda spinicauda

Verme

Oochoristica sp.

Verme

Leucaena leucocephala

Leucena

Rhinella jimi

Anura

Calotropis procera

Algodão-de-seda

Arundo donax

Cana-brava

Pheidole megacephala

Formiga-cabeçuda-urbana

Citrus limon

Limoeiro

Mangifera indica

Mangueira

Fonte: Dados obtidos a partir de artigos da tabela 1-levantamento bibliográfico (Google Acadêmicos). 2018

O Instituto Chico Mendes de Pesquisa que atua na ilha, publicou em maio deste ano o
grande problema que vem sendo a proliferação de ratos na ilha, uma vez que estes tem se
alimentado dos ovos de aves marinhas endêmicas da região, eles alertam ainda que num espaço
pequeno a população de ratos é enorme, desta forma, eles destacam que uma espécie exótica se
torna invasora quando esta inviabiliza a manutenção de outras espécies nativas.
Com relação a famosa mabouia, Anjos e Rocha (2008) descreve esta espécie invasora como
uma espécies de características plásticas tanto na estratégia reprodutiva quanto na eficiência de
consumo de presas mais abundante em cada tipo de hábitat, bem como no proveitoso uso destes
hábitats. Características estas que apenas agregam valor a flexibilidade adaptativa em ambientes
que não são o seu de origem, como acontece na ilha de Fernando de Noronha.
Uma outra espécie que nos evidencia o grande problema que são as espécies invasoras
atualmente, é a Leucena, que vem se alastrando de forma desordenada na ilha, numa velocidade
considerada alta para a área que a mesma vem invadindo. Esta espécie de planta tem como
características principais, a o impedimento de regeneração natural e o estabelecimento de espécie
nativas por alelopatia, sendo bastante dominante, invadindo margens de floresta, beiras de estrada,
áreas degradadas, beira de rios entre outros (LEÃO et al., 2011).
A realidade da situação de espécies invasoras no Arquipélago é bastante alarmante e não
pode não ser levado em consideração com prioridade nos dias de hoje, visto que os danos gerados
tem se dado de forma bastante rápida e significativa do ponto de vista de área geográfica. Desta
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forma medidas ambientais devem ser adotadas urgentemente, utilizando e investindo em trabalhos
deste caráter na ilha de Fernando de Noronha.
Desta forma, são necessárias ações mais eficazes para o monitoramento e controle de
espécies invasoras no arquipélago de Fernando de Noronha, visto que os impactos ambientais
negativos decorrentes destas potencializam alterações na biodiversidade local. Assim, é necessário
estudos mais aprofundados sobre tal temática, atendendo a realidade ecossistêmica local.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dar a devida importância ambiental a respeito da temática de espécies invasoras, abrir uma
gama de possibilidades de prováveis prejuízos a médio ou a longo prazo com relação a situação
ambiental que vivemos no momento. Investimentos em estudos e medidas de manejo que visem
mitigar praticáveis danos ao meio ambiente de forma integrada devem ser aplicadas de fato.
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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo analisar os eventos extremos de enxurradas e alagamentos
ocorridos na cidade de Vitória da Conquista-BA no ano de 2016, observando-se a distribuição
mensal e diária das chuvas e suas concentrações. Para tal, debruçou-se sobre os dados das
precipitações de Vitória da Conquista no ano de 2016, com análises do volume anual, mensal e
diário. Os dados meteorológicos foram coletados na Plataforma digital do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), e as ocorrências dos eventos extremos nos blogs da
cidade e no arquivo municipal de Vitória da Conquista. Utilizou-se o programa Excel para geração
de gráficos e quadro. Diante dos resultados comprovou-se que o total anual das precipitações foi de
621,4 mm. Entretanto, houve irregularidades na distribuição das chuvas e nos volumes mensais com
concentração nos meses de Janeiro, Novembro e Dezembro com 215,2mm, 112,2mm e 106,5mm,
respectivamente. Comprovou-se, também, que a cidade, devido às irregularidades na distribuição
das precipitações e nas características topográficas, está vulnerável aos eventos extremos. Concluiuse que estes eventos são intensificados pelo fator relevo e pelo processo de crescimento da cidade e
ocupação de áreas indevidas. No total foram registradas 25 ocorrências causadas pelas chuvas na
cidade. Os meses de janeiro, novembro e dezembro foram os que mais exibiram estes eventos.
Portanto, frente a estas comprovações, observa-se a importância de novos planejamentos que levem
em consideração tanto os fatores físicos ambientais quanto de crescimento urbano. É necessária a
melhoria e ampliação dos sistemas de drenagens bem como a conscientização da população em
relação à destinação adequada do lixo, contribuindo, dessa forma, para o bom fluxo das águas
pluviais.
Palavras Chave: Alagamentos. Enxurradas. Eventos Extremos. Irregularidades. Precipitação.
ABSTRACT
This research had as objective to analyze the extreme events of torrents and floods which occurred
in the city of Vitória da Conquista-BA in the year 2016, observing the monthly and daily
distribution of rainfall and their concentrations. For this purpose, focused on the data of
precipitation in Vitória da Conquista in year 2016, with analysis of the annual, monthly and daily.
The meteorological data were collected in the digital platform of the Instituto do Meio Ambiente e
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Recursos Hídricos (INEMA), and the occurrences of extreme events in the blogs of the city and the
municipal archives of Vitória da Conquista. It was used the Excel program for generating graphs
and table. Before the results proved that the total annual rainfall was 621.4 mm. However, there
were irregularities in the distribution of rainfall and the monthly volumes with a concentration in
the months of January, November and December with 215,2mm 112,2mm and 106,5mm,
respectively. It has been proven that the city, due to irregularities in the distribution of rainfall and
topographic features, is vulnerable to extreme events. It was concluded that these events are
intensified by the relief factor and the process of growth of the city and the occupation of undue
areas. In total were registered 25 occurrences caused by heavy rains in the city. The months of
January, november and december were the most exhibited these events. Therefore, compared to
these proofs, notes the importance of new schedules that take into account both the environmental
and physical factors of urban growth. It is necessary for the improvement and extension of drainage
systems as well as the awareness of the population in relation to the proper disposal of garbage, thus
contributing to the smooth flow of rainwater.
Keywords: Extreme Events. Irregularities. Precipitation. Torrents. Flooding.

INTRODUÇÃO
As cidades são ambientes naturais transformados em paisagens reconstruídas, essas
transformações ambientais, implicam, sobretudo, na dinâmica dos elementos locais do clima. Cabe
ressaltar que estas mudanças, relacionadas, principlamente, à urbanização desordenada, aumentam
ainda mais os impactos causados por episódios de precipitações extremas. Muitas vezes, a
interferencia humana é capaz de interferir na variabilidade das temperaturas dentro de uma mesma
cidade, por meio de contruções, como a presença de prédios, presença ou ausência de áreas verdes,
novas construções, entre outras formas de infraestruturas. Tal aspecto é considerado por Lombardo
(1985) como ilhas de calor.
Na atualidade, o ambiente natural transformado pelas necessidades da sociedade e o clima
urbano se torna mais complexo, a medida que estes processos se intensificam. Monteiro ressalta que
[...] desse jogo campo-cidade, resultou um exacerbado processo de urbanização que, na
visão oficial, geraria regiões metropolitanas, em torno de uma dezena, onde o improvisado
(ilegal) superava, de muito, o planejado (legal). Em termos genéricos, o caos superava a
ordem. Assim, não é de admirar-se a importância que os estudos do fato urbano passaram a
ter no Brasil. Contudo, entre os vetores do econômico e do social, os aspectos “ambientais”
foram negligenciados ou mesmos esquecidos. (MONTEIRO, 2009, p.10).

Na cidade de Vitória da Conquista não é diferente, a mesma apresenta a terceira maior
população do Estado da Bahia e não se distingue das cidades tidas como médias ou de grande porte
em relação aos problemas apresentados. Com relação à expansão das áreas urbanas, muitas áreas
são urbanizadas indevidamente como a Serra do Periperi que exibe restrições para o processo de
urbanização devido ao índice de declividade ser elevado. No entanto, não há um controle para que a
ocupação seja evitada.
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Passos (2009), ao analisar a urbanização da cidade de Vitória da Conquista, comprova que o
processo é similar aos das demais cidades médias brasileiras, com a expansão urbana acelerada,
enquanto se intensifica a segregação socioespacial com a construção e organização seletiva
determinando, por um lado, uma privilegiada rede urbana e, por outro, as ocupações sem
planejamento e discriminadas. Ressalta que o resultado dessa segregação socioespacial é evidente
na história e no presente da cidade, resultado de um espaço urbano fragmentado e articulado no
tempo e no espaço.
Diante dessa fragmentação do espaço na cidade de Vitória da Conquista e partindo do ponto
de vista socioambiental, são muitos os problemas que ocorrem, principalmente, devido à forma
como o planejamento é realizado. Maia, Pinto e Lima (2017) esclarecem que a cidade de Vitória da
Conquista vive o dilema da rápida expansão urbana e forte poder da especulação imobiliária,
associada a uma ambientalmente desfavorável quanto à configuração geomorfológica de seu sítio
urbano. A baixa eficiência dos instrumentos normativos de uso e ocupação do solo urbano e a
conivência de algumas gestões municipais são outros elementos que têm contribuído,
significativamente, para o surgimento de sérios problemas de ordem socioambiental decorrente de
eventos pluviométricos extremos.
Esses eventos extremos, com chuvas concentradas em alguns meses do ano, características
das áreas situadas no clima semiárido, associados às características do relevo tem intensificado as
ocorrências de enxurradas e alagamentos na cidade de Vitória da Conquista. Esta conjuntura é
apontada por Soares, et al. (2016) em que ratificam que o centro-sul da cidade se caracteriza por
uma topografia mais aplainada, o trecho norte é marcado pela vertente da Serra do Periperi, cuja
área possui altitudes superiores a 1.100m em uma distância de 2,8km. A região central se situa a
uma altitude em torno de 850m, aproximando-se do nível topográfico do fundo do vale do Rio
Verruga (Figura 1).
Figura 1 - Altimetria e utilização do solo urbano em Vitória da Conquista

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 670

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade

.
Fonte: VEIGA, 2013. Adaptado pelos autores, 2018..

Esses aspectos ambientais de Vitória da Conquista tornam os estudos do clima urbano de
suma importância para esclarecimentos e possíveis contribuições para melhor planejamento e
gestão da cidade. Isto se faz, ainda, de importância significativa, porque Vitória da Conquista
apresenta grande vulnerabilidade no que diz respeito às enxurradas e alagamentos, e estas podem
ser intensificadas pela expansão da malha urbana para as áreas de encostas. Nessa perspectiva,
Gonçalves (2009) complementa que apesar de no mundo atual, em que incide o grande avanço
tecnológico e os esforços para o conhecimento das forças da natureza, as sociedades ainda
permanecem vulneráveis e parecem tornar-se cada vez mais indefesas diante de eventos,
particularmente aqueles de origem meteorológica, hidrológica e geológica. Reforça ainda que
mesmo ao parecer um paradoxo, evidencia-se, entretanto, que à medida que a população do planeta
cresce, com ocupações em áreas cada vez mais extensas, também, aumentam a chance e o risco
diante de tais eventos.
Assim, o artigo tem como objetivo analisar os eventos extremos de enxurradas e
alagamentos ocorridos na cidade de Vitória da Conquista no ano de 2016, observando a distribuição
mensal e diária das chuvas e suas concentrações. A pesquisa se apresenta de grande importância na
medida em que poderá esclarecer as áreas de maior incidência de ocorrências causadas pelos
eventos pluviométricos extremos na cidade. Bem como, apresentar as principais áreas de riscos
ambientais e sugestões de possíveis medidas que a gestão publica juntamente com a sociedade civil
podem tomar para melhor planejamento e diminuição dos impactos causados pelas enxurdas e
alagamentos.
Vitória da Conquista (Figura 2) está situada na Mesorregião Centro Sul Baiano e segundo
dados do IBGE (2010), é a terceira maior cidade do Estado, com uma população de 346.000
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habitantes, aproximadamente, e uma densidade demográfica de 91,41 hab./km², ocupando a sexta
posição no Produto Interno Bruto (PIB) das cidades baianas.
Figura 2 - Localização de Vitória da Conquista - BA, 2018.

Fonte: MAIA, M. R.; PINTO, J. E. S. de S.; LIMA. (2017).

Em se tratando do clima, o município se encontra numa área de transição dos climas
subúmido a seco e semiárido. Conceição, Pereira e Veiga (2016), nos estudos sobre o clima do
município de Vitória da Conquista comprovaram que as temperaturas do ar são amenas com médias
mensais/anuais variando de 17,8 a 21,8ºC, com pluviometria média anual de 733,9 mm, e
concentração das chuvas no regime primavera/verão, sobretudo nos meses de novembro e
dezembro.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para realização da pesquisa, fez-se necessário uma revisão bibliográfica acerca do processo
de urbanização da cidade de Vitória da Conquista, bem como o histórico dos eventos extremos na
cidade. Para tal, realizaram-se pesquisas no arquivo público municipal de Vitória da Conquista para
verificar nos jornais locais sobre eventos causados pelas precipitações que ocorreram na cidade e,
também, noticia de blogs que tratavam do assunto em questão, para dar suporte à pesquisa. Diante
das análises, optou-se em trabalhar apenas com as informações de 2016, uma vez que foi um ano
atípico em relação aos volumes pluviométricos.
Para o estudo das precipitações e dias com chuvas, utilizaram-se dados do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), cujos dados estão disponíveis na plataforma digital. Por
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conseguinte, os dados foram tratados no programa Excel para compilação e geração de quadro e
gráficos.
Os dados das ocorrências das enxurradas e alagamentos, bem como outros tipos de
situações, foram trabalhados por meio de quadro, com ilustração dos meses, tipos de ocorrências e
locais afetados. Em seguida os dados de precipitação e dias com chuvas foram relacionados com as
ocorrências registradas.
A pesquisa está fundamentada no Sistema Clima Urbano (S.C.U), no terceiro canal de
percepção denominado Impacto Hidrometeórico proposto por Monteiro (2009). Os impactos
meteóricos são as manifestações meteóricas envolvidas por uma variada gama de fenômenos:
tempestades, tornados, furacões, fortes nevados, aguaceiros, entre outros. Por sua natureza, são
eventos que refletem variações externas e formas violentas do ritmo, afastamentos ou desvios dos
padrões habituais, as disritmias, (MONTEIRO, 2009). Enfatiza-se, que neste trabalho tiveram-se
como base os eventos com variações extremas aos padrões habituais no ritmo das precipitações
causadoras de enxurradas e alagamentos na cidade de Vitória da Conquista.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando se trata do clima urbano, é importante salientar que este se constitui como um
sistema aberto e que sua dinâmica se faz por meio de fatores, como circulação da atmosfera,
presença e/ou ausência de elementos do clima e pelas ações antrópicas presentes nas estruturas das
cidades. Cabe ressaltar que nos espaços urbanos as ações antrópicas interferem (em escala local) de
forma significativa na dinâmica e constituição do clima urbano, principalmente, com a
impermeabilização do solo pelo processo de asfaltamento e construções, contribuindo para que seja
diminuída a capacidade de infiltração das águas pluviais. Com isso, em muitas áreas, há o aumento
do escoamento superficial acarretando enxurradas, sobretudo nas áreas mais baixas, e,
consequentemente, os alagamentos, como acontece na cidade de Vitória da Conquista.
Por meio das análises dos totais mensais das precipitações do ano de 2016 em Vitória da
Conquista (Figura 3), verifica-se que o total anual foi de 621,4 mm, entretanto houve
irregularidades na distribuição das chuvas nos volumes mensais com concentração nos meses de
janeiro, novembro e dezembro com 215,2mm, 112,2mm e 106,5mm, respectivamente. A soma dos
totais desses três meses equivale a 70% do volume anual. Desses volumes pluviométricos mensais,
janeiro teve 19 dias com chuvas dos 215,2 mm, sendo que no dia 8 choveu 47 mm, dia 17 com
23 mm, dia 20 choveu 17,9mm e no dia 23 teve 26,6 mm de chuvas. Ou seja, em quatro dias choveu
mais de 50% do total mensal. Em Novembro com os 112,2mm, as precipitações se distribuíram em
14 dias, com concentrações mais significativas no dia 8 com 15, 6 mm de chuvas, no dia 14 com
25,2mm, dia 19 com 16,4mm e dia 20 com 16,6 mm de chuvas. Em dezembro o volume
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pluviométrico de 106,5 se distribuiu em apenas 9 dias de chuvas, os quais apresentaram maior
concentração, os dias 9 com 33mm, 13 com 32,4mm e dia 19 com 10,4mm.
Figura 3- Totais mensais das precipitações em Vitória da Conquista, 2016.

Fonte: INEMA, 2018. Elaborado pelos autores, 2018.

Constatou-se que Vitória da Conquista apresenta irregularidade das precipitações,
concentração em alguns meses, distribuições em poucos dias com chuvas e altas concentrações em
apenas alguns dias. Esses aspectos aliados ao fator relevo e ao crescimento urbano torna a cidade
vulnerável aos eventos extremos, como enxurradas e alagamentos. No Quadro 1, pode-se observar
as ocorrências relacionadas a esses eventos na cidade no ano de 2016. Ao todo foram registradas 25
ocorrências causadas pelas chuvas na cidade.
Quadro 1- Relação das ocorrências causadas pelas chuvas na cidade de Vitória da Conquista 2016.
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Fonte: Blog do Anderson, 2016. Blog Resenha Geral, 2016. Elaborado pelos autores, 2018.

Observa-se que os meses de janeiro, novembro e dezembro foram os que mais exibiram
estes eventos. Dentre esses três meses, dezembro foi o que apresentou mais ocorrências com dez
registros no total, este também foi o mês que apresentou menor número de dias com chuvas. Os
principais eventos ocorridos foram alagamentos com arrastamentos de veículos, desabamento de
muro sobre carro e também de casas, Alagamento no Hospital Geral de Vitória da Conquista e,
ainda, as chuvas deixam muitas ruas esburacadas. No mês de dezembro ainda foram registrados 17
casos de emergência constatados pela Defesa Civil.
Na Figura 4 é possível observar os danos causados pelas enxurradas e alagamentos nos
meses de janeiro, novembro e dezembro. É importante chamar atenção para o mês de setembro, o
qual apresentou 58,5 mm de chuvas, porém deste total, apenas no dia 27 choveram 43,4 mm. Com
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esta concentração das chuvas apenas no dia 27, setembro também aparece como causador de
transtornos por meio das enxurradas e alagamentos na cidade. Ainda é possível observar na Figura
4, que os danos causados pelas chuvas, além de alagamentos e buracos na cidade, também foi
causador de um acidente: veículo tomba num cratera causada pelas enxurradas.
Figura 4 - Ocorrências de enxurradas e alagamentos na cidade de Vitória da Conquista nos meses de janeiro,
setembro, novembro e dezembro em 2016.

Fonte: Blog do Anderson, 2016. Elaborado pelos autores, 2018.

Comprova-se que os eventos extremos causadores de enxurradas e alagamentos em Vitória
da Conquista associados ao processo de ocupação dos espaços inapropriados para construções
urbanas, a ineficiência da drenagem urbana, dentre outros fatores têm se tornado cada dia mais
intensos. É necessário que a gestão pública, juntamente com a população local adotem medidas que
possam minimizar os efeitos desses eventos.
De acordo com as ocorrências registradas, verifica-se que as áreas centrais da cidade, as
Avenidas Juracy Magalhães, Jorge Teixeira, São Geraldo, Dez de Novembro, Otávio Santos, Lauro
de Freitas, dentre outras, são as que mais apresentaram reincidências de ocorrências devido aos
eventos extremos. É importante salientar que essas avenidas são de grande fluxo de carros, uma vez
que elas têm como destinos o centro comercial da cidade, o shopping Conquista Sul, hospitais,
escolas e universidades. Logo, observa-se a importância de novos planejamentos que levem em
consideração todos esses fatores.
A melhoria e ampliação dos sistemas de drenagens juntamente com um trabalho de
conscientização da população, feito pelos órgãos gestores, quanto à destinação adequada do lixo,
são de significativa importância, uma vez que os lixos são carreados pelas águas das chuvas para os
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bueiros e demais sistemas de drenagem, e, consequentemente, entopem os mesmos, diminuindo a
capacidade de vazão das águas pluviais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos estudos e frente aos resultados encontrados, verificou-se que Vitória da
Conquista apresentou significativas irregularidades na distribuição das precipitações no ano de
2016.
Comprovou-se, também, que a cidade de Vitória da Conquista, devido a concentração e
irregular distribuição das chuvas, está vulnerável as ocorrências causados pelas precipitações
extremas. No total foram registrados 25 ocorrências de enxurradas e alagamentos causados pelas
chuvas na cidade. Os meses de janeiro, novembro e dezembro foram os que mais exibiram
ocorrências.
Portanto, frente às analises realizadas, destaca-se a importância de considerar os aspectos
físicos ambientais nos planejamentos para a cidade. Implantação, por parte do Poder Público, de
melhorias e ampliação dos sistemas de drenagem pluvial e conscientizar a população, com
campanhas educativas, quanto às formas adequadas de descarte de lixos nos locais destinados. Tais
medidas serão de extrema importância para a resolução e/ou diminuição das ocorrências dos
eventos extremos causadores de enxurradas e alagamentos na cidade.
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RESUMO
Nas regiões semiáridas, a vulnerabilidade das populações às variações climáticas constitui um grave
problema. Os agricultores familiares são ainda mais vulneráveis, pois além de serem dependentes
de recursos naturais, sofrem impactos na produção agrícola causados pela deficiência hídrica, de tal
forma que não conseguem lidar com esses eventos, podendo ser uma situação que enfraquece a sua
base de recursos e também a sustentabilidade do sistema. O município de Taperoá - PB (7º 12’ 23”
Sul - 36º 49’ 25” Oeste), Estado da Paraíba (Brasil), está localizado na microrregião do Cariri
Ocidental. Limita-se ao Norte, com Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção, Leste, com Santo
André e São José dos Cordeiros, Sul, com São José dos Cordeiros e Livramento, Oeste, com
Cacimbas e Passagem. Possui uma área de 644,155 Km² e população estimada em 15 193 pessoas.
Nos seus aspectos climáticos, a região está caracterizada por chuvas concentradas em um único
período (3 a 5 meses), variando as médias anuais de 400 a 800, sendo nos últimos 10 anos as piores
médias registradas por ano. O índice de vulnerabilidade à seca encontrado foi de 67,4%, sendo
considerada muito alta evidenciando o estado permanente de debilidade socioeconômica. Indica
ainda, a inexistência de políticas e infraestrutura para a convivência com o semiárido. O alto valor
de vulnerabilidade à seca encontrado expressa os níveis críticos de exposição e fragilidade a
desastres ambientais em que vive a população.
Palavras-chave: Semiárido; Risco; Gestão Hídrica.
ABSTRACT
In semiárido regions, the vulnerability of populations to climatic variations is a serious problem.
Family farmers are even more vulnerable because, in addition to being dependent on natural
resources, they suffer impacts on agricultural production caused by water deficiency, so that they
can not cope with these events, and may be a situation that weakens their resource base and
sustainability of the system. The municipality of taperoá - pb (7º 12 '23 "south - 36º 49' 25" oeste),
state of paraíba (brazil), is located in the micro region of western cariri. It is limited to the north,
with sand of baraúna, salgadinho and assunção, east, with santo andré and são josé dos cordeiros,
south, with são josé dos cordeiros and livramento, west, with cacimbas and passagem. It has an area
of 644,155 km² and population estimated at 15,193 people. In its climatic aspects, the region is
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characterized by rains concentrated in a single period (3 to 5 months), varying the annual averages
from 400 to 800, and in the last 10 years the worst averages recorded per year. The vulnerability
index to drought was 67.4%, being considered very high, evidencing the permanent state of
socioeconomic weakness. It also indicates the lack of policies and infrastructure to coexist with the
semi-arid region. The high value of vulnerability to drought found expresses critical levels of
exposure and fragility to environmental disasters in which the population lives.
Keywords: Semiárido; Risk; Water management.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a região semiárida do Nordeste é considerada uma das mais vulneráveis às
variações climáticas devido a irregularidade das chuvas, deficiência hídrica, baixa capacidade de
adaptação e pobreza da população (OBERMAIER, 2009). A ocorrência de secas – evento climático
esperado nas terras semiáridas – faz da agricultura uma atividade naturalmente arriscada (RIBOT et
al, 1996). Os agricultores familiares são ainda mais vulneráveis, pois além de serem dependentes de
recursos naturais, sofrem impactos na produção agrícola causados pela deficiência hídrica, de tal
forma que não conseguem lidar com esses eventos, podendo ser uma situação de vulnerabilidade
que enfraquece a sua base de recursos e também a sustentabilidade do sistema (WEHBE et al,
2005).
Nas regiões semiáridas, a vulnerabilidade das populações às variações climáticas constitui
um grave problema. Sendo assim, incertezas geradas pelo aquecimento global reforçam a urgência
quanto a necessidade de buscar formas de enfrentar a variabilidade climática atual, através do
fortalecimento da resiliência e da redução da vulnerabilidade, sendo definida por Turner et al
(2003a) como “o grau de probabilidade que um sistema, subsistema ou um componente do sistema
tem de sofrer danos devido a exposição a um perigo, uma perturbação ou estresse”.
O foco na sustentabilidade amplia e redireciona o estudo da vulnerabilidade e enfatiza os
sistemas “homem-ambiente” – e a forma como a vulnerabilidade e a sustentabilidade baseadas
nessa sinergia são afetadas por processos que operam em escalas espaço-temporais diferentes
(TURNER et al, 2003b). Com este foco, a interação entre ambiente e sociedade é vista como um
fator preponderante na influência e resposta de grupos sociais e seus meios de subsistência em
situações de estresse (FRASER et al, 2003). Populações consideradas vulneráveis têm capacidade
limitada de adaptação a perigos ambientais, em particular eventos extremos como secas e
enchentes. Dessa forma, a vulnerabilidade é resultante da combinação entre fatores e condições
sociais e riscos ambientais.
Wehbe et al (2005) explicam que se uma determinada população agrícola é vulnerável a
riscos climáticos não consegue lidar com eventos adversos, nem dispõe de mecanismos para isso, o
resultado pode ser uma situação que compromete sua base de recursos e impede a sustentabilidade a
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médio e longo prazo. Para os autores, essa falta de capacidade adaptativa na agricultura pode
indicar uma falta de sustentabilidade mais geral no sistema.
Diante do exposto, objetivou-se avaliar a vulnerabilidade à seca da população da zona rural
no município de Taperoá-PB, com vistas a contribuir para o entendimento de questões sociais,
econômicas e ambientais.
METODOLOGIA
O município de Taperoá - PB (7º 12’ 23” Sul - 36º 49’ 25” Oeste), Estado da Paraíba
(Brasil), está localizado na microrregião do Cariri Ocidental. Limita-se ao Norte, com Areia de
Baraúna, Salgadinho e Assunção, Leste, com Santo André e São José dos Cordeiros, Sul, com São
José dos Cordeiros e Livramento, Oeste, com Cacimbas e Passagem. Possui uma área de 644,155
Km² e população estimada em 15 193 pessoas (IBGE, 2016).
Figura 1. Município de Taperoá – PB e seus limites geográficos.

Fonte: Mapasapp 2017.

De acordo com a classificação de Koppen, no município de Taperoá predomina o clima do
tipo Bsh: semiárido quente, que abrange a área mais seca do Estado. Nos seus aspectos climáticos, a
região está caracterizada por chuvas concentradas em um único período (3 a 5 meses), variando as
médias anuais de 400 a 800 mm. As temperaturas médias anuais são elevadas (23 a 27 °C). A
umidade relativa anual é entre 50 e 60% e a evaporação média anual é de 2.000 mm/ano (LIMA &
RODRIGUES, 2005).
A metodologia utilizada no diagnóstico socioeconômico e ambiental foi adaptado para
o semiárido paraibano por Silva (2011).
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No diagnóstico socioeconômico foram considerados alguns fatores e suas
variáveis:
 Fator vulnerabilidade social: demografia, habitação, consumo de alimentos,
participação em organizações e salubridade rural;
 Fator vulnerabilidade econômica: produção vegetal, produção de animais de
trabalho, verticalização, comercialização, crédito e rendimento;
 Fator vulnerabilidade tecnológica: tecnologia e máquinas;
 Fator vulnerabilidade ambiental ou à seca: recursos hídricos, produção, manejo de
caatinga, exploração de espécies nativas, armazenamento, redução do rebanho,
previsão de chuvas, educação e administração rural.
Os valores encontrados podem variar de zero (vulnerabilidade nula) até 100%
(vulnerabilidade máxima) e são classificados, de acordo com Barbosa (1997), em quatro
classes (Tabela 1).
Tabela 1. Classes de Vulnerabilidades.
Baixa

Moderado

Alta

Muito alta

0-15

16-30

31-45

>45

Fonte: Barbosa, (1997).

Através da seguinte equação: V= ax + b
Em que:
V= vulnerabilidade variando de zero (nula) até 100 (máxima);
a e b = constantes para cada fator;
x = valor significativo encontrado.
O valor maior representa aumento de deterioração e o valor menor representa a menor
deterioração. Para esta pesquisa iremos destacar a avaliação do fator vulnerabilidade à seca, em
que se destaca: armazenamento de água, captação da água da chuva, fontes de abastecimento,
aproveitamento de águas residuais e manejo da caatinga.
Os diagnósticos permitiram avaliar e identificar algumas características da sociedade
que são inerentes à construção social da degradação das terras, através de questionários
aplicados. Os questionários foram aplicados a 11% das famílias residentes na zona rural do
município. Para calcular e gerar os gráficos foi utilizado o Microsoft Excel. Também foi realizado
um trabalho de campo, que teve por finalidade fazer um reconhecimento geral da área, onde foram
descritos os fatores ambientais (relevo, vegetação natural, erosão, declividade, uso atual das terras,
aspectos sociais, econômicos e tecnológicos).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O índice de vulnerabilidade à seca encontrado foi de 67,4,8% (Figura 2), sendo considerada
de acordo com Barbosa (1997), uma vulnerabilidade muito alta e inaceitável, evidenciando a
vulnerabilidade da população às secas e o estado permanente de debilidade socioeconômica. Indica
ainda, a inexistência de políticas e infraestrutura para a convivência com o semiárido. A região
paraibana é uma das áreas mais críticas em relação aos desastres (Seca) no Brasil. O despreparo para o
enfrentamento de uma estiagem torna a população vulnerável, resultando em uma grande calamidade,
acarretando graves problemas na produção agropecuária e repercutindo nas condições de vida e no
trabalho da população (FARIAS, 2013).

Ao relacionar a vulnerabilidade com os riscos Veyret e Richemond (2007b), direcionam o
entendimento do conceito ao sugerir que ser vulnerável é estar fisicamente exposto a um perigo,
apresentando certa fragilidade diante do evento e não ter condições ou os meios para enfrentar a
crise, o que significaria a capacidade de um sistema complexo, como uma cidade, se restabelecer
após uma situação de crise. Nesta concepção, quanto maior for a vulnerabilidade do sistema menor
será sua capacidade de absorver a perturbação sofrida ou de se readaptar a nova situação.
Figura 2. Vulnerabilidade à seca da população da zona rural no município de Taperoá - PB.

Fonte: Autor, 2018.

Os resultados mostram que 58,7 % das famílias fazem armazenamento de água em cisternas
(Figura 3).
Diante dos problemas de abastecimento que a população da região semiárida do país
enfrenta a cada ano, no período de estiagem, faz-se necessário o uso de técnicas de aproveitamento
de águas pluviais a fim de mitigar os efeitos da seca. Desse modo, existe uma grande diversidade de
técnicas para captação e aproveitamento dessas águas, tais como a construção de cisternas para
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armazenar as águas das chuvas, que são coletadas dos telhados das casas, a construção de
microbarragens, sistemas de infiltração, cacimbas de areia (cisternas no leito arenoso dos rios,
poços rasos, etc.) (GNADLINGER, 2001).
O desenvolvimento de ações de convivência com o semiárido na implantação de cisternas
deve ser de caráter social, preservando os recursos naturais e ampliando de forma sustentável a
produção familiar. Esse tipo de sistema possibilita o aumento da disponibilidade de água para beber,
cozinhar, entre outros, garantindo o acesso descentralizado da água para o consumo humano, além
de melhorar a qualidade de vida daqueles mais necessitados como as crianças, mulheres e idosos.
Em cidades mais populosas e com um déficit no esgotamento pluvial, a execução de cisternas
também pode auxiliar no controle de enchentes, evitando que a água seja lançada em maior
demanda para galerias ou cursos hídricos, o que possivelmente diminuiria as inundações e
alagamentos (MATIAS, 2001).
Figura 3. A) Formas de armazenamento das águas.

Fonte: Autor, 2018.
B) Captação de água da chuva.
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Fonte: Autor, 2018.

O abastecimento domiciliar é feito principalmente por carros pipa 42,5 % (Figura 4),
diariamente são encontrados animais fazendo o transporte de água dos açudes até as residências.
Para 14,2 % dos entrevistados, esse abastecimento é feito através de latas (Figura 4 A), onde essa
água é transportada na maioria das vezes na cabeça e realizada por mulheres e crianças. Querino et
al. (2017), ressalta a Operação Pipa como uma alternativa paliativa para amenizar a escassez hídrica
para atender os municípios com a distribuição de água potável, não sendo garantia suficiente para
atender a todos. O Exército realiza o cadastramento das famílias, estabelece a periodicidade de
abastecimento das casas, local de colocação da água e as rotas com o percurso a ser realizado pelos
caminhões pipa.
Figura 4. Formas de abastecimento domiciliar.

Fonte: Autor, 2018.
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Com relação ao aproveitamento de águas residuais, 61,4% não fazem esse reaproveitamento
(Figura 5A). O reaproveitamento das águas residuárias é justificado, principalmente, em virtude da
escassez hídrica, crescimento populacional e urbanização. O aproveitamento planejado de águas
residuárias na agricultura além de favorecer a disponibilização de água para as culturas, também
implica no controle da poluição d’água nos lençóis freáticos, na reciclagem de nutrientes e no
aumento da produção agrícola (FARIAS, 2013). Segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU), no ano de 2016, cerca de 80% das águas utilizadas são descartadas na natureza. Se fossem
reaproveitadas, a necessidade pela água potável diminuiria, assim como seria reduzido também o
volume de esgoto lançado nos rios, lagos, mares. Em pesquisa pelo coordenador da ASA no estado
do Ceará algumas alternativas estão sendo realizadas para que não haja desperdício, como o
chamado caminho das águas, onde é realizado cavar valas no terreno dos quintais das casas para
que o líquido que escorre das pias e tanques alcance as raízes das fruteiras.
A agricultura é uma atividade que gera impactos ao meio ambiente, seja em grande ou
pequena escala; isso dependerá das técnicas e práticas que forem utilizadas para cultivar a terra. As
práticas agrícolas ineficientes que retiram a cobertura vegetal original do solo, deixando-o
vulnerável aos processos erosivos. O desenvolvimento contínuo dessas práticas, de retirada de
produtos sem a reposição de nutrientes, acarreta a perda da fertilidade da terra. Levando em
consideração o tipo de solo da região, isso pode intensificar os processos de degradação do bioma.
A agricultura irrigada, realizada sem levar em conta as características físicas da localidade, também
pode acarretar sérios problemas, como salinização, erosão e lixiviação. O uso de máquinas também
pode interferir na boa conservação do solo, pois poderá ocasionar processo de compactação, entre
outros (SANTOS, 2009).
O bioma caatinga é companheiro e auxiliar na sobrevivência do homem no semiárido,
produzindo alimentos, forragem para os rebanhos, produtos madeireiros e disponibilizando uma
vital fonte energética, tanto para consumo doméstico quanto para atividades produtivas. No entanto,
foi observado que 96,1% das famílias entrevistadas não fazem nenhum manejo da caatinga visando
uma utilização sustentável (Figura 5B), foi observado que a vegetação no local vem sendo
explorada de forma predatória, é possível observar na área de estudo a evolução espaço-temporal do
comportamento da cobertura vegetal, a principal causa dessa diminuição das classes de vegetação é
a exploração desenvolvida sem planejamento. Um manejo sustentável da vegetação aumentaria e
estabilizaria a produção de forragem para alimentar o rebanho de caprinos, ovinos, bovinos, aves,
entre outros. É com o manejo adequado de espécies vegetais que o produtor pode garantir alimento
de boa qualidade para o rebanho no período seco do ano e preservar as espécies vegetais.
Figura 5. A) Aproveitamento de águas residuais. B) Manejo da caatinga.
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Fonte: Autor, 2018.

CONCLUSÃO
A degradação está intimamente ligada à dinâmica das vulnerabilidades verificadas na região,
sendo que a pobreza e a vulnerabilidade são condições que se reforçam mutuamente, seguido da
deficiência nas políticas públicas, as condições climáticas desfavoráveis e solos de reduzida aptidão
agrícola, principalmente quando estes recursos naturais são explorados por métodos insustentáveis
do ponto de vista da sua preservação. O alto valor de vulnerabilidade à seca encontrado expressa os
níveis críticos de exposição e fragilidade a desastres ambientais em que vive a população.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA
Farias, A. A.; Moraes Neto, J. M. Vulnerabilidade à seca de uma comunidade no município de
Taperoá-PB. II Expedição do Semiárido. UFCG, 2013.
FRASER, E. D. G.; MABEE, W.; SLAYMAKER, O. Mutual vulnerability, mutual dependence:
The reflexive relation between humam society and the environment. Global Environmental
Change. V. 13, p. 137-144, 2003.
GNADLINGER, João. A contribuição da captação de água de chuva para o desenvolvimento
sustentável do semiárido brasileiro – uma abordagem focalizando o povo. Simpósio Brasileiro
de Captação de Água de Chuva no Semi-Árido, v. 3, 2001.
MATIAS, José Afonso Bezerra. Cisterna de placas pré-moldadas. 3º Simpósio Brasileiro de
Captação de Água de Chuva no Semi Árido. Petrolina–PE, 2001.
OBERMAIER, M. et al. Adaptation to climate change in Brazil: The pintadas pilot project and
multiplication of best practice examples trough dissemination and communication networks. In:
RIO 9 - WORLD CLIMATE & ENERGY EVENT, 2009, Rio de Janeiro. p.185-190.
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 687

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Querino, L. A. L.; Silva, V. M. M. F; Santos, C. A. C. Atuação da operação carro-pipa em
municípios do semiárido paraibano. II WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE ÁGUA NO
SEMIÁRIDO BRASILEIRO (II WIASB). 2015.
RIBOT, J.C.; NAJAM, A.; WATSON, G. Climate variation, vulnerability and sustainable
development in the semi-arid tropics. In: (Eds.) RIBOT, J.C.; MAGALHÃES, A.R.;
PANAGIDES, S. S. Climate Variability, Climate Change and Social Vulnerability in the SemiArid Tropics. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido e Nova Iorque, 1996, p. 1354.
SANTOS, Laércio Leal dos. Quantificação do escoamento superficial e erosão do solo em regiões
semiáridas. Revista Brasileira de Geografia Física, Recife, v. 2. n.1, jan/abril 2009, pp. 14 – 25.
TURNER, B. L.; KASPERSON, R. E.; CHRISTENSEN, L. A framework for vulnerability analysis
in sustainability science. Proc Natl Acad Sci, Washington, p.8074-8079, 2003a.
TURNER, B. L. et al. Illustrating the coupled human-environment system for vulnerability
analysis: Three case studies. Proc Natl Acad Sci, Washington, p.8080-8085, 2003b.
WEHBE, M. et al. Social Methods for Assessing Agricultural Producers: Vulnerability to Climate
Variability and Change Based on the Notion of Sustainability. AIACC Working Paper n. 19,
2005.
VEYRET, Yvette & RICHEMOND, Nancy Meschinet. Definições e vulnerabilidades do risco. In:
VEYRET, Yvette (org.) Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente.
Tradução Dílson Ferreira da Cruz. São Paulo: Contexto, 2007b. p. 25-46.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 688

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
INFLUÊNCIA DA MUDANÇA NA COBERTURA DA TERRA NA TEMPERATURA
DA SUPERFÍCIE DO NÚCLEO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE –
PB

Jullianna Vitorio Vieira de AZEVEDO
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais – UFCG
julliannavitorio@hotmail.com
Carlos Antonio Costa dos SANTOS*
Professor do Bacharelado e Pós-Graduação em Meteorologia – UFCG
carlos.santos@ufcg.edu.br
Laíse do Nascimento CABRAL
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais – UFCG
laise.ufcg.rn@gmail.com
Debora Aparecida da Silva SANTOS
Professora Doutora do Curso de Enfermagem/UFMT/ICEN
deboraassantos@hotmail.com

RESUMO
Este estudo teve como objetivo determinar a temperatura da superfície (TS) baseada em técnicas de
processamento de imagens digitais dos sensores orbitais Landsat 5/TM e Landsat 8/TIRS na área
urbano do municipio de Campina Grande – PB, para tanto foram usadas duas imagens da região de
estudo nos dias (10 de julho de 1989 e para o dia 29 de agosto de 2007) do Landsat 5/TM e uma
imagem (26 de abril de 2014) do Landsat 8/TIRS ambas na órbita 214 e ponto 65 e foram
disponibilizadas de forma gratuita no catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais - INPE. Foi utilizado o software QGIS 2.18, para obtenção do Índice de vegetação por
diferença normalizada (IVDN) e para determinação da temperatura da superfície. Em face da
mudança da cobertura do solo, observou-se que as maiores TS estão associadas a áreas antropizadas
pelo processo de urbanização ou degradação ambiental evidenciando ainda a importância de
manutenção ou criação de áreas verdes nos centros urbanos com intuito de mitigação das ilhas de
calor.
Palavras-chave: sensoriamento remoto; uso e ocupação do solo; Impactos da urbanização.
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the surface temperature (TS) based on digital image
processing techniques of the Landsat 5 / TM and Landsat 8 / TIRS orbital sensors in the urban area
of the municipality of Campina Grande - PB. (July 10, 1989 and August 29, 2007) of Landsat 5 /
TM and an image (April 26, 2014) of Landsat 8 / TIRS both at orbit 214 and point 65 and were
available free of charge in the catalog of images of the National Institute for Space Research
(INPE). The QGIS 2.8 Wien software was used to obtain the normalized difference vegetation
index (IVDN) and to determine the surface temperature. In view of the change in the soil cover, it
was observed that the higher TS are associated to areas anthropized by the urbanization or
environmental degradation process, as well as the importance of maintaining or creating green areas
in urban centers in order to mitigate the heat islands .
Keywords: remote sensing; use and occupation of the soil; Impacts of urbanization
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INTRODUÇÃO
Desde a pré-história, o ser humano cria novas condições de habitabilidade, modificando o
ambiente construído e natural. A adaptação do abrigo ao clima é uma das principais estratégias que
o homem adotou para construir seu espaço habitável, criando exemplos excelentes da harmonização
da construção com o entorno local. Essa estratégia refletia sua própria condição de sobrevivência
diante das adversidades climáticas de determinadas localidades. O atual paradigma subjuga e
padroniza a identidade arquitetônica e urbana, assim como, sua potencialidade ecológica em favor
do lucro, do alto consumo energético e da superexploração dos recursos naturais (BARBIRATO,
2007). Tudo isto vem contribuindo para o agravamento da crise ambiental.
Os efeitos da urbanização têm causado impactos no meio ambiente, refletindo de forma
direta no conforto humano. A morfologia das cidades foi se modificando no decorrer dos tempos de
acordo com as necessidades de cada povo nas diferentes regiões do mundo. Desde a civilização
grega e romana, já havia preocupação com problemas relacionados à salubridade, ocupação do solo
e estética, como pode ser constatado pelo tratado urbanístico de Vitruvio (VITRUVIUS POLLIO,
2007). Nesse processo, as pessoas configuram de forma consciente as paisagens em que vivem,
transformando o ambiente natural de forma a atender suas necessidades (SANTOS, 2006).
A industrialização generalizada e a migração da população rural para as áreas urbanas levam
ao crescimento da população urbana, formando as megacidades. A partir do ano de 2010, 50,5% da
população mundial residia em áreas urbanas. No ano 2050, a população urbana residente nas
megacidades dos países em desenvolvimento deverá duplicar em número (ONU, 2011). Para
acomodar o crescimento da população urbana, é necessário cada vez mais infraestrutura urbana
como: estradas, pontes e edifícios residenciais. Estes precisam ser desenvolvidos levando a
mudanças rápidas nos padrões de uso da terra.
Atualmente no Brasil mais de 80% da população reside em cidades, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010). Diante dessa realidade, o
planejamento para o uso e ocupação do solo assume grande importância na medida em que procura
minimizar os aspectos negativos causados pelo adensamento das cidades.
Embora a urbanização tenha benefícios significativos (abastecimento altamente eficaz de
serviços básicos, de fácil acesso à educação de qualidade, serviços médicos e sociais, atividades de
lazer, concentração de recursos, melhores oportunidades econômicas e de emprego, etc.), há uma
série de efeitos socioambientais adversos. Segundo Senanayake (2013), uma das principais razões
para esses impactos ambientais adversos é a remoção e substituição da cobertura vegetal por várias
estruturas edificadas o que pode ser corroborado por (SILVA et al., 2014a; SILVA et al., 2014b;
SILVA et al., 2015; SILVA et al., 2016 e SILVA et al., 2018).
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Os telhados e paredes de estruturas altas com superfícies mais escuras, estacionamentos,
ruas e calçadas construídas com asfalto e concreto tendem a ter baixos albedos. Estas superfícies de
baixo albedo mais escuras absorvem maior quantidade de radiação solar podendo então ser
convertida em energia térmica. Por conseguinte, quantidades excessivas de energia de calor
acumulam-se na vizinhança imediata para níveis acima da média. Este fenômeno provoca
temperaturas elevadas nas áreas urbanas em comparação com as áreas rurais circundantes. Esta
diferença de temperatura faz o efeito terra denominado ilhas de calor urbanas (COMARAZAMY et
al., 2010). Estas áreas tendem a ter uma temperatura acima da média durante todo o ano e a
diferença de temperatura pode ser tão elevada quanto 12 °C. Geralmente, a diferença de temperatura
é altamente pronunciada durante a noite do que o tempo durante o dia e é mais perceptível quando
os ventos são fracos (OKE, 1987).
Neste contexto, os telhados verdes podem ser identificados como uma excelente alternativa
para materiais de cobertura de baixo albedo. A vegetação promove o resfriamento evaporativo,
consequentemente,
circundantes
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regulação

(DEVANATHAN e

da

temperatura

DEVANATHAN

dos

edifícios

2011, OBERNDORFER

e

áreas
et

al.,

2007 e TAKEBAYASHI e MORIYAMA, 2007). Sistemas rodoviários e irrigação através do
telhado pode promover resfriamento evaporativo para reduzir os efeitos das IC (GARTLAND,
2008).
A fim de implementar medidas de mitigação contra a formação de IC, é importante
identificar a distribuição da temperatura da superfície terrestre em áreas urbanas e determinar áreas
com altas temperaturas anômalas. O sensoriamento remoto por satélite oferece uma excelente
metodologia de baixo custo e economia de tempo para analisar espacial e temporalmente a TST,
uma vez que a cobertura de imagens de satélite se estende sobre uma grande área.
Tratam-se o uso e ocupação do solo por mecanismos de planejamento urbano, podendo-se
construir o conceito de que o uso do solo é o rebatimento da reprodução social no plano do espaço
urbano e a ocupação do solo, por sua vez, é a maneira pela qual a edificação pode ocupar um
terreno urbano, em função dos índices urbanísticos incidentes sobre o mesmo (TAKEDA, 2013).
O uso e ocupação do solo tem por principais finalidades: a) Organizar o território
potencializando as aptidões, as compatibilidades, as contiguidades, as complementariedades, de
atividades urbanas e rurais; b) Controlar a densidade populacional e a ocupação do solo pelas
construções; c) Otimizar os deslocamentos e melhorar a mobilidade urbana e rural; d) Evitar as
incompatibilidades entre funções urbanas e rurais; e) Eliminar possibilidades de desastres
ambientais; f) Preservar o meio ambiente e a qualidade de vida rural e urbana (TAKEDA, op. cit.,
2013).
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Para chegar a tais escopos, são necessárias ferramentas que permitam e/ou garantam um
planejamento urbanístico focado numa mescla de interesses, primeiramente, ambientais e, também,
locais. Dentre tais ferramentas, elege-se neste momento, por serem especiais, o Plano Diretor e o
Zoneamento.
O Plano Diretor é o instrumento básico da política urbana dos municípios, tendo por
objetivo promover o apropriado ordenamento territorial, bem como o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes, de acordo com o
planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo, em observância às
diretrizes do Estatuto das Cidades (artigo 2º).
Em miúdos, sua finalidade é orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na
construção dos espaços urbano, rural e industrial na oferta dos serviços públicos essenciais, visando
assegurar melhores condições de vida para a população. Além disso, deve dispor sobre a
delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização.
Sua obrigatoriedade decorre quando houver: a) mais de vinte mil habitantes na cidade; b)
integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; c) pretensão do poder público
municipal em utilizar os instrumentos previstos no § 4º, do artigo 182, da CF/1988; d) integrantes
de áreas de especial interesse turístico; e) empreendimentos ou atividades inseridas na área de
influência, com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
Com relação aos instrumentos e ações do plano diretor, pode-se citar: a) lei do plano diretor;
b) Códigos complementares; c) ações emergenciais; d) planos setoriais; e) programas e projetos.
A CF/1988 conferiu competência ao Poder Público municipal para promover o adequado
ordenamento territorial, o desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade e garantir o bemestar de seus habitantes, desde que observadas as diretrizes gerais traçadas no Estatuto das Cidades.
Tais resultados podem ser alcançados mediante planejamento e controle de usos, do parcelamento e
da ocupação do solo urbano, como preceituam o inciso VIII do artigo 30 e o artigo 182 da Carta
Magna.
De acordo com a realidade dos municípios é que se irá planejar a forma e os usos do espaço
urbano. Desta forma, pode-se afirmar que não existe uma fórmula pronta para criação de zonas de
usos. A realidade do município é que irá mostrar suas necessidades.
O sensoriamento remoto se destaca nos estudos de ordem ambiental com o crescente uso de
seus recursos na pesquisa científica. Nos estudos de clima urbano, o uso do sensoriamento remoto
tem experimentado crescimento nas últimas décadas, principalmente na análise de anomalias
térmicas como as ilhas de calor (BARBOSA e VECCHIA, 2007).
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A utilização de dados de sensoriamento remoto captados na região do infravermelho termal
permite a realização de estudos do comportamento térmico das diferentes tipologias de cobertura do
solo pelo fornecimento de informações relativas à temperatura aparente da superfície (Land Surface
Temperature – LST). No Brasil, o estudo das ilhas de calor com uso de técnicas de sensoriamento
remoto é ainda incipiente. Em paralelo, a produção científica a respeito do conforto térmico no
meio urbano tem aumentado significativamente, face aos debates a respeito da crise energética e da
necessidade de racionalização do uso de energia (BARBOSA e VECCHIA, op. cit., 2007).
Tendo em vista as problemáticas urbanas mencionadas, faz-se necessária uma análise da
ocupação do solo na área urbana de Campina Grande, a fim de conhecer as áreas onde há maior e
menor adensamento vegetativo e onde estão localizadas as áreas com maior e menor temperatura.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A sede do município de Campina Grande está situada na Mesorregião Geográfica do
Agreste Paraibano, na Zona Centro Oriental da Paraíba no planalto da Borborema. A cidade de
Campina Grande apresenta uma localização com certo privilégio em relação a equidistância aos
principais centros do Nordeste, com 7º 13' 50'' de latitude Sul e 35º 52' 52'' de longitude Oeste de
Greenwich (Figura 1), distante 124 km da Capital do Estado, os principais acessos a sede do
Município são as Rodovias Federais BR 230 (Transamazônica) e a BR 104, que cruzam a cidade no
sentido Leste-Oeste e Norte-Sul, respectivamente; e a BR 412, que faz conexão com o Cariri e
interior de Pernambuco. Campina Grande é o segundo município em população e exerce grande
influência política e econômica sobre outros 57 municípios do Estado da Paraíba. Este conjunto de
municípios é denominado de Compartimento da Borborema e é constituído de 5 microrregiões
conhecidas como Agreste da Borborema, Brejo Paraibano, Cariris Velhos, Seridó Paraibano e
Curimataú. O município de Campina Grande e sua zona urbana apresentam, respectivamente, áreas
de 621 km2 e 98 km2, aproximadamente.
Para a realização deste estudo foram utilizadas duas imagens geradas pelo Mapeador
Temático do satélite Landsat 5 e uma imagem do Landsat 8, as principais características dos
sensores remotos estão descritas nas Tabelas 1 e 2. Essas imagens correspondem à passagem do
Landsat 5 – TM sobre a área de estudo, nos dias 10 de julho de 1989 e para o dia 29 de agosto de
2007 e para passagem do Landsat 8 – OLI-TIRS no dia 26 de abril de 2014, na órbita 214 e ponto
65 e foram disponibilizadas de forma gratuita no catálogo de imagens do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE < http://www.dgi.inpe.br/CDSR/>.
Neste estudo foi utilizado o software QGIS 2.18, para obtenção do Índice de vegetação por
diferença normalizada (IVDN) e para determinação da Temperatura da superfície (TS) e na
construção do banco de dados geográficos e na integração de todas as informações disponíveis da
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área de estudo. As etapas do processamento digital das imagens obtidas dos sensores remotos
Landsat 5 e 8, para maior detalhamento da metodologia empregada neste estudo consultar (SILVA
et al., 2014; COELHO E CORREA, 2013).
Figura 1. Localização geográfica do município de Campina Grande – PB.

(AUTORES: 2018)
Tabela 1. Constantes de calibração e irradiância solar espectral no topo da atmosfera para o TM – Landsat 5.
Bandas
1 (azul)
2 (verde)
3 (vermelho)
4 (IV-próximo)
5 (IV-médio)
6 (IV-termal)
7 (IV-médio)

Comprimento de
Onda
(μm)
0,45 – 0,52
0,52 – 0,60
0,63 – 0,69
0,76 – 0,79
1,55 – 1,75
10,4 – 12,5
2,08 – 2,35

Resolução
(m)

(Wm-2sr-1 m-1)

30
-1,52
30
-2,84
30
-1,17
30
-1,51
30
-0,37
120
1,2378
30
-0,15
(AUTORES: 2018)

(Wm-2sr-1 m-1)
193,0
365,0
264,0
221,0
30,2
15,303
16,5

(Wm-2
1957
1826
1554
1036
215,0
80,67

Tabela 2. Constantes de calibração e irradiância solar espectral no topo da atmosfera para o TM – Landsat 8.
Banda
1 OLI
2 OLI
3 OLI
4 OLI
5 OLI
6 OLI
7 OLI
8 OLI
9 OLI
10 TIRS
11 TIRS

Comprimento
de Onda
(μm)
0,43-0,45
0,45-0,51
0,53-0,59
0,64-0,67
0,85-0,88
1,57-1,65
2,11-2,29
0,50-0,68
1,36-1,38
10,60-11,19
11,50-12,51
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Resolução
(m)
30
30
30
30
30
30
30
15
30
100
100

(Wm-2sr-1 m-1)
-62,49
-63,72
-58,35
-49,41
-29,98
-7,55
-2,45
-55,66
-12,32
0,100
0,100
(AUTORES: 2018)

(Wm-2sr-1 m-1)
756,73
771,66
706,58
598,43
363,13
91,49
29,76
674,10
149,22
22,00
22,00

(Wm-2
1627,3
1812,5
1932,1
1579,9
905,3
242,6
56,0
-
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Processamento dos produtos
Índices de Vegetação - O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (IVDN) foi obtido através
da razão entre a diferença das refletividades do infravermelho próximo (ρ4) e do vermelho (ρ3) e a
soma entre elas (Allen et al., 2002), dado pela equação (1):

IVDN 

 4  3
 4  3

(1)

em que ρ4 e ρ3 correspondem, respectivamente, às refletividades das bandas 4 e 3 do TM – Landsat
5. O IVDN é um indicador da quantidade e da condição da vegetação verde da área, cujos valores
variam de -1 a +1. Para obtenção do IVDN a partir de imagens do Landsat 8 foram substituídas as
refletâncias ρ4 = ρ5 e ρ3 = ρ4.
Temperatura da superfície - A temperatura da superfície (Ts), em graus Kelvin, foi determinada em
função da radiância espectral da banda 6 (termal) e εNB através da Equação 2 (Allen et al., 2002):
Ts 

K2
  nb K1 
ln 
 1
 L  ,6




(2)

em que K1 e K2 são constantes iguais a 607,76 W.m2 sr-1 μm-1 e 1260,56 K, respectivamente.
A determinação da temperatura da superfície (Ts) para imagens do Landsat 8 foi determinada em
função da radiância espectral da banda 10 (termal) e obtida pela Equação (3):
Ts 

K2
 K

ln  1 1
 L ,10 

(3)

em que K1 e K2 são constantes iguais a 774,89 W.m2 sr-1 μm-1 e 1321,08 K, respectivamente. A
radiância espectral (Lλ) W.m2 sr-1 μm-1.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores negativos do IVDN gerados a partir do presente estudo, como esperado,
caracterizam valores para os corpos d’água. De modo geral nas áreas de vegetação foram
encontrados valores acima de 0,35. Já para as áreas que sofrem ações antrópicas (solo exposto e
urbanizado), foi observado que o IVDN oscilou entre 0,1 e 0,35. Esses resultados estão de faixa
encontrada por Rodrigues et al. (2009) que encontraram valores de IVDN entre 0,20 a 0,39 e 0,03 a
0,20, nos anos de 2000 e 2001, respectivamente. Ainda de acordo com esses autores, estes valores
são característicos de áreas com vegetação rala ou sem vegetação.
Silva et al. (2005), como também, para solo exposto no interior da Bahia e de Pernambuco,
cujos valores de IVDN encontrados, para os mesmos dois anos, foram de 0,16 e 0,17,
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respectivamente. Acredita-se que a existência de solos expostos nestas áreas evidencia ações
antrópicas, onde o IVDN pode variar de 0,05 a 0,30 como encontrado por Huete & Tucker (1991).
Na Figura 2 encontram-se as distribuições de IVDN para a área de estudo nos anos de 1989,
2007 e 2014. Observa-se em destaque a partir das três imagens que a área urbanizada do município
de Campina Grande – PB o dia 10/07/1989 (Figura 2A) apresentou maior IVDN na periferia da
cidade, com maior destaque para as regiões nordeste e noroeste. Acredita-se que os maiores valores
do IVDN, na área estudada, seja uma consequência do tipo de ocupação da superfície, ou seja, estas
áreas devem apresentar cobertura de vegetação arbórea – arbustiva, ou ainda cultivos de
subsistência. Para os seguintes anos 2007 e 2014, Figuras 2B e 2C, respectivamente, a mudança no
uso de solo é notória, tendo em vista a urbanização da cidade, a região oeste é sensivelmente a mais
modificada em comparação com o ano de 1989 (Figura 2A). Os baixos valores de IVDN para essa
região indicam solo exposto e urbanizado (IVDN < 0,3). Entretanto é importante ressaltar que a
resposta obtida pelo sensor do satélite é extremamente sensível a umidade do solo ou presença de
vegetação, explicando parte da variabilidade no processo de registro da imagem de satélite.
Figura 2. Espacialização do IVDN para área de estudo em 10/07/1989 (A), 29/08/2007 (B) e 26/04/2014 (C)

(AUTORES: 2018)

Em detrimento da modificação no uso de solo já relatada e verificada através da
espacialização do índice de vegetação espera-se que variáveis ambientais apresentem também
modificações em seus valores, principalmente no que se refere ao conforto humano.
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Os mapas com temperatura à superfície (TS) da área de estudo são mostrados na Figura 3.
Os valores de TS variaram entre 26,4 e 31,4 °C no período estudado foi tomado a média das classes
que apresentavam maior frequência em cada imagem e assim reclassificada. Foram encontradas as
menores temperaturas em áreas com presença de água ou vegetação.
Entre as datas, percebe-se que a temperatura da superfície foi menor em áreas onde há
presença de reservatórios de água e certamente mais arborização, como no açude velho na área
central e na periferia da cidade de Campina Grande-PB. Todavia, é importante relacionar os valores
obtidos com o horário da passagem do satélite e com as condições de cobertura do solo no dia de
registro da imagem.
Para o dia 10/07/1989 (Figura 3A), as TS são caracterizadas pelos maiores valores (30 a
31,4 ºC) na região central da área urbana, em destaque a Alça Sudoeste (Trecho da BR-230). A
periferia da cidade ainda apresenta valores inferiores a média da imagem (27,8 ºC). Esses resultados
estão próximos aos encontrados por Silva et al. (2005), para solo exposto no município de
Petrolina-PE, onde a Ts oscilou entre 36,9 e 39,8 ºC, ou por Di Pace et al. (2008), no município de
Juazeiro-BA, cujos valores oscilaram entre 31,5 e 35,9 ºC.
Figura 3. Espacialização da TS para área de estudo em 10/07/1989 (A), 29/08/2007 (B) e 26/04/2014 (C)

(AUTORES: 2018)

No tocante a distribuição espacial da temperatura de superfície para as três datas estudadas,
observa-se que os valores de temperatura de superfície apresentam, durante o período estudado,
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uma nítida tendência de aumento, que pode ser explicada pela modificação na cobertura da
superfície, ou seja, o processo de urbanização teve efeito direto no aquecimento da superfície,
através da retirada da vegetação para construção civil e outros fins.
É possível observar que na área central em 1989 (Figura 3A) havia um aumento da
temperatura ao qual infere-se uma atividade urbana intensa quanto a própria modificação na
paisagem através das construções e fluxo de veículos. Ainda é possível observar o espalhamento e
deslocamento da ilha de calor, que em 1989 (Figura 3A) encontrava-se no centro da área urbana da
cidade e em 2007 (Figura 3B) percebe-se que a temperatura está mais distribuída, ou seja, as
atividades dantes centrais da cidade começam a espalhar-se para outras áreas como a zona Oeste,
por exemplo, onde observa-se um aumento na temperatura desta área e como em 2014 (Figura 3C),
as temperaturas desta mesma área sofrem um aumento demonstrando que as atividades antrópicas
foram acentuadas.
Salientando que este deslocamento ocorre de uma área central onde o solo já foi muito
utilizado para a construção de edifícios e intenso fluxo de atividade humana para a área periférica
da cidade, onde a possibilidade de utilização do solo tem sido preponderante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, as técnicas de processamento de imagens de satélites se mostraram
eficientes no cômputo dos valores do IVDN e na estimativa da temperatura da superfície, em face
da mudança da cobertura do solo, observou-se que as maiores TS estão associadas a áreas
antropizadas pelo processo de urbanização ou degradação ambiental evidenciando ainda a
importância de manutenção ou criação de áreas verdes nos centros urbanos com intuito de
mitigação das ilhas de calor.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da disponibilidade hídrica em decorrência do
aquecimento global, analisando cenários futuros para o município de Santa Filomena. Realizou-se
o cálculo do Balanço Hídrico Climatológicos segundo o método de Thornthwaite e Mather (1948,
1955) utilizando-se da série de precipitação de 1962 a 2010, coletados pela SUDENE e pela
EMATER-PI e de dados de temperatura estimados pelo software Estima-T (Cavalcanti et al, 2006).
Os dados foram trabalhados para cenários de precipitação e temperatura do ar mensal média com
redução de 10% e 1ºC (cenário otimista = B2) e 20% e 4 ºC (cenário pessimista = A2), segundo
metodologia do IV Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
(IPCC AR4, 2007). Observou-se que através do balanço hídrico em condições normais a deficiência
hídrica ocorre entre os meses de maio a outubro ao passo que os excedentes variam de dezembro a
maio, no cenário com redução de 10% e aumento de 1ºC os excedentes ocorrem entre os meses de
janeiro e abril e as deficiências hídricas entre os meses de maio a novembro; no cenário de redução
de 20% das chuvas e aumento de 4ºC, não ocorrem excedentes hídricos e as deficiências hídricas
oscilam entre os meses de maio a dezembro. As simulações realizadas indicam a baixa capacidade
de água armazenada no perfil solo, inviabilizando o plantio em condições de sequeiro.
Palavras-Chave: mudanças climáticas, disponibilidade hídrica, chuva, temperatura
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the behavior of water availability due to global warming,
analyzing future scenarios for the city of Santa Filomena. We carried out the calculation of
climatological water balance using the method of Thornthwaite and Mather (1948, 1955) using the
series of precipitation from 1962 to 2010, collected by SUDENE and by EMATER-PI and
temperature data estimated by the estimated software -T (Cavalcanti et al., 2006). Data came for
scenarios of precipitation and air temperature monthly average with 10% reduction and 1ºC
(optimistic scenario = B2) and 20% and 4ºC (pessimistic scenario = A2), using methods of IV
Assessment Report of the Panel Intergovernmental Climate Change (IPCC AR4, 2007). It was
observed that through the water balance in normal water deficiency occurs between the months May
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to October while the surpluses ranging from December to May, in the scenario with 10% reduction
and increase of 1ºC surpluses occur between January and April to water deficit between the months
from May to November, in the scenario of 20% reduction in rainfall and increase of 4ºC, there are
no surplus water and water deficit oscillate between the months from May to December. The
simulations indicate the low capacity of water stored in the soil profile, preventing planting in
rainfed conditions.
Keywords: climate change, water availability, rainfall, temperature

INTRODUÇÃO
O clima exerce grande influência sobre o ambiente, atuando como fator de interações entre
componentes bióticos e abióticos. O clima de toda e qualquer região, situada nas mais diversas
latitudes do globo, não se apresenta com as mesmas características em cada ano (Soriano, 1997).
Nos últimos anos, a modernização levou a um crescimento das cidades, e com o aumento da
urbanização, surgiram condições que vem provocando alterações no clima local, devido
principalmente a construção de obras, como edificações, impermeabilização dos solos,
desmatamento e concentração de máquinas e pessoas, a ausência de planejamento urbano para
melhoria no convívio entre ser humano e o meio ambiente, vem excluindo os elementos naturais, e
induzindo o aparecimento de eventos extremos, que tem como as consequências nas grandes
cidades: inundações, alagamentos, enchentes, desmoronamentos, o aumento de pragas, doenças e
mortes (Santos, 2007).
Outras problemáticas esperadas são as reduções dos índices pluviométricos que poderão
atingir uma faixa de 60% dos valores mensais, com isto os reservatórios de armazenamento de
águas ficarão obsoletos restringindo ainda mais a água potável para a sobrevivência humana e
animal, também sofrerão mudanças a faunas e a flora, podendo algumas espécies entrar em extinção
(Marengo, 2011).
Segundo Medeiros et al., (2012) para o município de Picuí e Paraíba os índices
pluviométricos não serão suficientes para vários tipos de culturas, sendo assim inviável para este
município o desenvolvimento de práticas agrícolas de sequeiro, caso os cenários pessimistas sejam
confirmados. Adverte ainda, que diante deste cenário pessimista, ficará crítica à condição para o
armazenamento de água das chuvas para o consumo humano e animal, sendo necessário
planejamento futuro para construções de cisternas e outros similares, que possibilitem o
armazenamento de água e minimização dos impactos da falta de chuvas.
A problemática das mudanças climáticas é um dos maiores desafios socioeconômicos e
científicos que a humanidade terá que enfrentar ao longo deste século. De acordo com Jenkin et al.
(2005), todo o planeta sofrerá com esses impactos, mas as populações mais pobres, dos países mais
vulneráveis, certamente serão as mais susceptíveis aos seus impactos negativos. Santos e Carlesso
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 702

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
(1998) demonstraram que o déficit hídrico e os processos morfológicos e fisiológicos das plantas
poderão ser afetados pelas previsões de mudanças climáticas.
Os principais indícios do aquecimento global surgem das medidas de temperatura de
estações meteorológicas desde 1860, em todo o globo. Os dados com a correção dos efeitos de
ilhas de calor mostram que o aumento médio da temperatura foi de aproximadamente 0,6°C durante
o século XX, os maiores aumentos foram em dois períodos: 1910 a 1945 e 1976 a 2000 (IPCC,
2001a). Ainda de acordo com os relatórios do IPCC (2001a e 2001b), há uma projeção de um
aumento médio de temperatura do planeta entre 1,4ºC e 5,8ºC entre os anos de 1990 e de 2100. Em
relação à precipitação, as previsões indicam que deve ocorrer uma redução na região tropical e
subtropical e um aumento na média das regiões de latitudes mais elevadas. No Nordeste do Brasil,
em especial na região semiárida nordestina, que frequentemente enfrenta os problemas da seca e
estiagens prolongadas dentro do período chuvoso, estas condições se tornam ainda mais graves
(Nobre et al., 2001).
Este trabalho teve como objetivo avaliar as condições hídricas por meio do panorama
climático futuro de precipitação e temperatura do ar e o impacto da erosão dos solos com o intuito
de mostrar os efeitos do aquecimento global no balanço hídrico climático e alertar à população
sobre a degradação dos solos do município de Santa Filomena, posto que nesta região, a maior parte
do seu PIB é devido à agricultura (IBGE, 2012).
MATERIAL E MÉTODO
O Estado do Piauí está localizado no Nordeste brasileiro abrangendo uma área de
251.529,86 km2, representando 16,2% da área nordestina e 2,95% da área nacional. É o terceiro
maior Estado do Nordeste, sendo superado em área apenas pela a Bahia e o Maranhão. Está situado
entre 2º 44' 49" e 10º 55' 05" de latitude sul e entre 40º 22' 12" e 45º 59' 42" de longitude oeste.
As coordenadas geográficas que delimitam a sede municipal de Santa Filomena possuem
latitude 09º05’ sul e longitude 46º51’ oeste de Greenwich. Está inserida em faixa zonal de baixa
latitude, o que lhe confere caráter tropical. A continentalidade é outro fator que, ao lado da latitude,
assegura as características fundamentais do clima regional, tem uma temperatura média anual é de
25,7ºC e suas oscilações mensais fluem entre 24,3ºC a 28,3ºC, apresentando temperatura máxima
anual de 29,2ºC a 36,0ºC, temperatura mínima mensal de 18,4 ºC a 21 ºC e umidade relativa do ar
anual de 64,5%, o período chuvoso inicia-se no mês de outubro com chuvas de pré-estação e
prolonga-se até abril, ou trimestre mais chuvoso é dezembro, janeiro e fevereiro A precipitação
média anual é de 1.231,2 mm. Os índices pluviométricos são provocados pela formação das linhas
de instabilidades, vestígios de frentes frias, troca de calor e os efeitos locais (Medeiros, 2014).
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Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se de séries de dados mensais e anuais de
precipitação coletados pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e
fornecidos pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí - EMATER
referente ao período de 37 anos de 1962-2010. Os dados de temperatura foram estimados pelo
Software Estima-T, para o período compreendido entre os anos de 1950 a 2010 (Cavalcanti et al.,
2006).
Os dados foram trabalhados para cenários de precipitação e temperatura do ar mensal média
com redução de 10% e 1ºC (cenário otimista = B2) e 20% e 4ºC, (cenário pessimista = A2)
respectivamente, segundo metodologia do IV Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas (IPCC AR4, 2007). Aplicando-se em seguida o método do balanço hídrico
de Thornthwaite e Mather (1955), usando-se planilha eletrônica Balanço Hídrico Normal
disponibilizada por Medeiros (2014).
A Capacidade de Água Disponível (CAD) define o armazenamento máximo de água no
solo, adotou-se em todos os cenários o valor de referência de 100 mm, conforme Thornthwaite e
Mather (1955).
Para determinar o fator erosividade foi utilizada a equação proposta por Wischmeier et al.
(1971) e Wischmeier e Smith (1958, 1978) definida como:
( )
sendo: EI30 a média mensal do índice de erosividade das chuvas (MJ. mm ha-1.h-1); r a
precipitação média mensal (mm); e p a precipitação média anual (mm).
O fator R (erosividade das chuvas) permite a avaliação do potencial erosivo das
precipitações de determinado local, sendo possível conhecer a capacidade e o potencial da chuva
em causar erosão no solo, para que assim se faça um manejo adequado e ocupação correta do
mesmo (Barbosa et al., 2000; Menezes et al., 2011). O cálculo desse fator é o somatório dos valores
mensais da erosividade, conforme a equação:
∑
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição anual da precipitação do município de Santa Filomena está demonstrada na
Figura 1. Onde sua flutuação oscila entre 497,8 a 3.290,0 mm, sua média histórica é de 1.436,9 mm
com 37 anos de dados observados, salienta-se que nos períodos entre os anos de 1977 a 1983 e de
2004 a 2006 não foram observados e nem registrados dados de precipitações. Foi observada
tendência de redução da precipitação anual, conforme estudo realizado por Lacerda et al., (2010),
como também alta variabilidade na distribuição, característica própria do clima semiárido
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predominante no Nordeste do Brasil (NEB). Observou-se ainda, que esta tendência de redução é
superior a diminuição da precipitação dos cenários futuros que é de 10% (cenário B2) e 20%
(cenário A2).
Na Tabela 1 observam-se as variabilidades dos índices de precipitações médios e com
reduções de -10% e -20%, seguidamente da variabilidade da temperatura média e de suas
respectivas variações para aumentos de +1ºC e +4ºC. No cenário de -20% de reduções de
precipitações e mais 4ºC de elevamento da temperatura as suas oscilações são significativas e
poderá a vim ocorrer maiores deficiências hídricas, que provavelmente poderá ocasionar estresse
nos cultivares.
Tabela 1. Demonstra os valores da precipitação média e seus respectivos valores com reduções de 10% e
20%, além dos valores médios de temperatura e seus referidos aumentos de +1ºC; +4ºC.
Precipitação
Meses

Temperatura

Redução
Média

Acréscimo
Média

-10%

-20%

+1 ºC

+4 ºC

Jan

254,6

229,2

203,7

24,3

25,3

28,3

Fev

286,5

257,9

229,2

24,3

25,3

28,3

Mar

249,8

224,8

199,8

25,3

26,3

29,3

Abr

197,4

177,6

157,9

25,6

26,6

29,6

Mai

48,9

44,0

39,1

25,6

26,6

29,6

Jun

6,2

5,6

5,0

25,0

26,0

29,0

Jul

0,9

0,8

0,7

25,3

26,3

29,3

Ago

0,3

0,2

0,2

26,5

27,5

30,5

Set

11,4

10,2

9,1

28,3

29,3

32,3

Out

72,5

65,2

58,0

28,0

29,0

32,0

Nov

133,7

120,3

107,0

25,5

26,5

29,5

Dez

210,5

189,5

168,4

24,5

25,5

28,5

Anual

1436,9

1293,2

1149,5

25,7

26,7

29,7

LEGENDA: Precipitação Média; Precipitação com redução de -10% e -20%; Temperatura Média e com
aumentos de T+1ºC e T+4ºC.Fonte: Estudo agrometeorológico para o Estado do Piauí (2014).
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Precipitação
climatológica
Figura 1. Distribuição anual da precipitação (mm) pluviométrica
no período de 1962 a 2010 e sua
tendência.FONTE: Estudo agrometeorológico para o Estado do Piauí. (2014).

Na Figura 2 observamos a distribuição média mensal da temperatura histórica, temperatura
com mais 1ºC e com mais 4ºC e suas respectivas precipitações históricas e com reduções de 10% e
20% para o município de Santa Filomena. A temperatura média anual é de 25,7ºC, com variações
mensais de 24,3ºC a 28,3ºC.

Precipitação (mm)

350

PPT-10%
T+1 °C

PPT-20%
T+4 °C

35

300

30

250
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200
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0

0
Jan

Fev
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Abr
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Jun
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Temperatura (°C)

PPTmed
Tmed
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Figura 2. Comportamento da precipitação com média, redução de 10% e 20%, e da temperatura com média e
acréscimo de 1 ºC e 4 ºC. FONTE: Estudo agrometeorológico para o Estado do Piauí. (2014)
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Podemos observar a distribuição média mensal da precipitação histórica no município. A
média anual histórica, com 37 anos de observações, é de 1.436,9 mm, com alta variabilidade nos
totais anuais, sendo seu trimestre mais chuvoso os meses de janeiro, fevereiro e março. O mês de
fevereiro destacou-se dos demais devido às fatores meteorológicos atuantes na região do cerrado sul
do Piauí e que em alguns anos para os referidos meses, ocorreram chuvas anômalas e de altas
intensidades induzidas pela presença do fenômeno de larga escala La Niña – tabela 1 – (Medeiros,
2014).
Os valores calculados de erosividade e do R estão demonstrados na Tabela 2, na qual
evidencia a variação das médias mensais históricas da precipitação e das avaliações dos índices de
EI30 e do fator R. Os meses de novembro a abril ocorrem os maiores índices pluviométricos, que
corresponde a 90,51% dos índices precipitados, os menores índices estão centrados nos meses de
junho a outubro, que corresponde a 9,49% do total da precipitação ocorrida. A distribuição da
precipitação média histórica e das avaliações da erosividade (Figura 3).

Figura 3. Erosividade média mensal no período de 1962 a 2010. FONTE: Estudo agrometeorológico para o
Estado do Piauí. (2014)
Meses

Médias mensais

EI30

JAN

254,6

1680,7

FEV

286,5

2054,1

MAR

249,8

1626,6

ABR

197,4

1090,2

MAI

48,9

101,8

JUN

6,2

3,1

JUL

0,9

0,1
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AGO

0,3

0,0

SET

11,4

8,5

OUT

72,5

198,4

NOV

133,7

562,2

DEZ

210,5

1216,5

ANUAL

1472,7

33209,2
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Tabela 2. Média mensal e anual de precipitação com os valores de EI30 e Fator R. Fonte: Medeiros (2014).

Nas avaliações dos cálculos dos valores de erosividade, demonstrados na Tabela 1,
observamos que o mês de máximo valor ocorre em fevereiro, seguido dos meses de março, abril,
dezembro e janeiro. Os meses de junho a setembro são os que apresentam as menores avaliações de
erosividade. Tem-se uma precipitação média histórica de 1.472,7 mm com 38 anos de observações.
O fator R da área em estudo é de 33.209,2 MJ mm ha-1 ano-1. Os índices de erosividade apresentado
na Figura 1b, basicamente seguem o critério da precipitação com os seus valores de altos e baixos
índices.
Carvalho e Stipp (2004) utilizou o balanço hídrico como uma proposta de classificação
qualitativa para os índices pluviométricos e a variabilidade da temperatura, com os dados do
balanço hídrico determinaram-se os períodos mais críticos de deficiência hídrica no solo,
demonstrando para os tomadores de decisões publicas as possibilidades de tendências nos cenários
agrícolas futuros onde estratégicas devem ser tomadas para garantir maiores e melhores produções
(Santos et al., 2010).
Em relação à precipitação, as previsões indicam que deve ocorrer uma redução na região
tropical e subtropical e um aumento na média das regiões de latitudes mais elevadas. Para a região
do cerrado onde os índices pluviométricos flutuam de acordo com os fenômenos de larga escala (El
Ñino/La Ñina) (Medeiros, 2014) as médias históricas mesmo em épocas de período chuvoso
oscilam dentro e abaixo da normalidade, a variabilidade espacial e temporal é influenciada pelos
sistemas meteorológicos atuante da época, sua tendência e que persistam índices pluviométricos
abaixo da climatologia nos cenários futuros. Santana et al. (2007), em seu estudo em Minas Gerais
na região semiárida demonstra que a variabilidade do período chuvoso depende única e
exclusivamente dos fatores provocadores de chuva.
O Balanço Hídrico Climatológico (normal) e os balanços hídricos com reduções de 10% e
20% médio mensal está demonstrado nas Figuras 5, 6 e 7. Observa-se, que no Figura 4 o excedente
(normal) ocorrem de dezembro a abril com flutuação entre 11,5 e 189,8 mm e a deficiência oscila
entre os meses de maio a outubro com oscilação de 20,7 a 155,1 mm; já para a Figura 5 com o
balanço hídrico de redução de 10% e aumento de temperatura de 1ºC os excedentes ocorrem entre
janeiro e abril com flutuações de 42,9 a 149,8 mm e as deficiências varia entre os meses de maio a
novembro com índices que oscilam de 17,0 a 182,1 mm. Figura 6 representa o balanço hídrico com
redução de 20% e aumento de temperatura de 4ºC, com este cenário os excedentes ficam deficientes
e as deficiências hídricas evoluem para os meses de março a dezembro com variações entre os
meses de março a dezembro.
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Segundo Folhes e Fisch (2006), apresentam os valores médios e extremos de temperatura do
ar e precipitação, o que estabelece uma possível caracterização do inicio e do fim da estação
chuvosa nesta região, bem como proceder a uma avaliação da série temporal dos elementos
climáticos a fim de subsidiar as questões sobre mudanças climáticas na região.

Figura 4. Balanço Hídrico Climatológico simulado com a média climatológica da temperatura do ar e da
precipitação. FONTE: Estudo agrometeorológico para o Estado do Piauí (2014).

Figura 5. Balanço Hídrico simulado com o cenário otimista (B2) do IPCC-AR4. FONTE: Estudo
agrometeorológico para o Estado do Piauí (2014).

Figura 6. Balanço Hídrico simulado com o cenário pessimista (A2) do IPCC-AR4. FONTE: Estudo
agrometeorológico para o Estado do Piauí (2014).
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Para o município com uma série de precipitação de 37 anos de observação, o valor anual da
evapotranspiração potencial (1.489,6 mm) é basicamente igual ao da precipitação (1.436,9 mm), e
valor da evaporação real são 36,33% ao da precipitação anual. Observando a Tabela 3 ver-se as
flutuações das Evapotranspiração potencial; Evaporação Real; Deficiência hídrica e Excedente
hídrico para os tipos de cenários estudados.
Tabela 3. Resultado do balanço hídrico normal; balanço hídrico com redução de 10% nos índices das
precipitações e +1ºC; balanço hídrico com redução de 20% nos índices das precipitações e +4ºC.
Normal
-10% +1ºC
-20% +4ºC
MESES
ETP
ETR DEF EXC
ETP
ETR DEF EXC
ETP
ETR DEF EXC
Jan
104,7 104,7 0,0 150,0 116,9 116,9 0,0
77,5 174,4 174,4 0,0
0,0
Fev
96,7
96,7
0,0 189,8 108,0 108,0 0,0 149,8 161,1 161,1 0,0
0,0
Mar
121,1 121,1 0,0 128,7 136,3 136,3 0,0
88,5 209,2 208,5 0,7
0,0
Abr
119,4 119,4 0,0
78,0 134,7 134,7 0,0
42,9 208,5 193,2 15,4
0,0
Mai
120,9 100,2 20,7
0,0
136,4 104,3 32,1
0,0
211,1 83,0 128,1 0,0
Jun
106,2
37,0 69,2
0,0
119,3 32,6 86,7
0,0
181,5 12,9 168,5 0,0
Jul
114,1
13,0 101,0 0,0
128,4 10,0 118,4 0,0
197,0
2,1 194,9 0,0
Ago
135,4
4,6 130,8 0,0
153,7
3,0 150,7 0,0
244,0
0,4 243,6 0,0
Set
167,7
12,6 155,1 0,0
193,0 10,9 182,1 0,0
321,9
9,1 312,8 0,0
Out
170,6
72,6 98,0
0,0
195,9 65,3 130,6 0,0
324,1 58,0 266,1 0,0
Nov
121,8 121,8 0,0
0,0
137,3 120,3 17,0
0,0
211,9 107,0 105,0 0,0
Dez
111,0 111,0 0,0
11,5 124,2 124,2 0,0
0,0
186,3 168,4 17,9
0,0
Total
1489,6 914,8 574,8 557,9 1684,1 966,6 717,5 358,8 2631,1 174,4 0,0
0,0
LEGENDA: ETP – Evapotranspiração potencial; ETR – Evaporação Real; DEF – Deficiência hídrica e EXC
– Excedente hídrico. FONTE: Estudo agrometeorológico para o Estado do Piauí (2014).

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos tanto no cenário otimista (B2) quanto no pessimista (A2), indicam
situações críticas das condições do solo que ocasionarão grandes impactos tanto para os recursos
hídricos, quanto no tocante a prática de culturas de sequeiro.
Os índices pluviométricos para o cenário A2 não serão suficientes para vários tipos de
culturas, sendo assim inviável para este município o desenvolvimento de práticas agrícolas de
sequeiro, caso estes cenários advenham, principalmente analisando pela vertente do cenário
pessimista.
Que diante deste cenário pessimista, fica crítica à condição para o armazenamento de água
das chuvas para o consumo humano e animal, sendo necessário planejamento futuro para
construções de cisternas e outros similares para a realização de armazenamento de água e
minimização dos impactos.
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RESUMO
No estado do Maranhão os índices pluviométricos apresentam-se na ordem de 1500 mm ao ano. A
variação climática possui escala semianual, ou seja, apresentando uma estação chuvosa (dezembro a
maio) e outra de estiagem (junho a novembro) bem distintas, que causam transtornos públicos,
como enchentes e enxurradas. Diante disto, este estudo propôs analisar as principais características
do regime pluviométrico anual entre os anos de 1980 e 2016, relacioná-las com os possíveis
sistemas meteorológicos atuantes no estado e ainda, com os eventos adversos naturais do ano de
2009. Os dados de precipitação pluviométrica foram obtidos no site do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET). Para representação espacial dos dados de precipitação, foi necessária a
criação de uma grade numérica, permitindo a extrapolação dos dados e posteriormente a
interpolação para o Estado do Maranhão. As anomalias de precipitação correspondentes aos meses
de março, abril e maio do ano de 2009, apresentou mínimo de 34 mm e máximo 400 mm
caracterizando precipitações acima das médias climatológicas sazonais e para os meses de
dezembro, janeiro e fevereiro, mínimas de -80 mm e máxima de 20 mm. A incidência de desastres
naturais sobre o estado do Maranhão foi predominante quando houve um pico no índice de
precipitação nos meses de março a maio. As características climáticas do Estado juntamente com a
ineficiência na drenagem das águas pluviais nas áreas urbanas, ao aumento da impermeabilização
do solo, as características da rede fluvial em torno dos municípios e a baixa capacidade de
prevenção dos municípios afetados, tornaram o cenário ainda mais suscetível às inundações. Assim,
conclui-se que entender os sistemas meteorológicos que regem as precipitações que ocorrem no
Estado do Maranhão é de suma importância nas tomadas de decisões para o planejamento urbano
do Estado.
Palavras-chave: Precipitação Pluviométrica; Desastres Naturais; Mudanças Climáticas;
Meteorologia; Maranhão.
ABSTRACT
In the state of Maranhão, the rainfall values are in the order of 1500 mm per year. The climatic
variation has a semiannual scale, with of a rainy season (December to May) and another of drought
(June to November), very distinct, that cause public disturbances, like floods and floods. Therefore,
this study proposed to analyze the main characteristics of the annual rainfall regime between the
years 1980 and 2016, to relate them to the possible meteorological systems in the state and to the
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natural adverse events of the year 2009. The precipitation data were obtained from the website of
the National Institute of Meteorology (INMET). For the spatial representation of the precipitation
data, it was necessary to create a numerical grid, allowing the extrapolation of the data and then the
interpolation to the State of Maranhão. The precipitation anomalies corresponding to the months of
March, April and May of the year 2009 presented a minimum of 34 mm and a maximum of 400
mm, characterizing precipitations above the seasonal climatological means and for the months of
December, January and February, minimum of -80 mm and maximum of 20 mm. The incidence of
natural disasters on the state of Maranhão was predominant when there was a peak in the
precipitation index from March to May. The climatic characteristics of the State jointly with the
inefficiency of rainwater drainage in urban areas, the increase in soil sealing, the characteristics of
the river network around the municipalities and the low capacity of prevention of the affected
municipalities, made the scenario even more susceptible floods. Thus, it is concluded that
understanding the meteorological systems that govern rainfall occurring in the State of Maranhão is
of paramount importance in decision-making for urban planning in the State.
Keywords: Rainfall; Natural disasters; Climate changes; Meteorology; Maranhão.

INTRODUÇÃO
O Nordeste do Brasil, região de clima predominantemente semiárido, é caracterizado por
grandes irregularidades pluviométricas cujos eventos extremos de chuva e estiagem têm sido
relacionados a padrões anômalos da circulação atmosférica de grande escala, principalmente
aqueles associados ao fenômeno global El-Niño-Oscilação Sul (ENOS) (ANDREOLI et al, 2004).
Na região Nordeste os índices pluviométricos são menos expressivos, com flutuações de
500mm/ano e 1500mm/ano nos índices no norte e leste da região (TOSCANO, 2017). O máximo de
precipitação ocorre de fevereiro a maio em resposta ao deslocamento meridional da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT), sistema de tempo que leva chuva para latitudes mais ao sul do
Nordeste Brasileiro, principalmente nos meses de abril e maio (HOLTON, 1971).
O tema aquecimento global ganhou destaque entre a população acadêmica mundial a partir
de 1988, data de fundação do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). O aumento da
liberação dos gases do efeito estufa para a atmosfera após a Revolução Industrial, e o aumento da
população mundial tem gerado uma forte dependência dos recursos energéticos com consequente
mudanças do clima em micro, meso e macroescala (MARENGO, 2014). Estudos numéricos sobre
os cenários atuais e futuros das mudanças climáticas decorrentes tem sido um grande desafio para a
comunidade científica, da mesma maneira que entender a influência do homem nas mudanças do
clima ainda não é uma questão consensual entre os cientistas.
No estado do Maranhão o índice pluviométrico anual é da ordem de 1500 mm, com
temperaturas médias superiores à 26°C. A variabilidade do clima no Estado é mais pronunciada na
escala semianual, apresentando uma estação chuvosa (dezembro a maio) e outra de estiagem (junho
a novembro) bem distintas. Um fator condicionante do clima maranhense é a sua posição geográfica
situada numa zona de transição que recebe influência do complexo amazônico com características
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equatoriais (quente e úmido) ao norte e noroeste, e o clima semiárido, fornecendo ao estado
características peculiares (NASCIMENTO, 2015). Outro aspecto atuante na variabilidade climática
do estado está relacionado à diversidade dos ecossistemas que compõem o seu espaço geográfico,
onde são encontradas áreas com formações de floresta, várzeas, cerrado, manguezais, dunas e
chapadões (MENEZES, 2009).
As distintas características climáticas do Maranhão resultam em períodos de chuvas
intensas, ocasionando grandes estragos como alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra e
encosta, e períodos de escassez de chuvas, provocando aumento de queimadas, diminuição na
produtividade agrícola, aumento de doenças respiratórias, racionamento de água e perdas de
plantações. O conhecimento de como se dá a distribuição espacial das chuvas, levando em conta sua
variabilidade climática, permite a instrumentalização de possibilidades de ações de planejamento
que viabilizem a diminuição dos seus impactos e a determinação dos locais mais propícios à
implementação de intervenções que visem promover a resiliência quando da ocorrência de chuvas
intensas ou de sua ausência prolongada (PINHEIRO, 2017).
“O conhecimento referente ao regime das chuvas de uma determinada região contribui para
a tomada de decisões em diversas áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e
social do país, como, por exemplo, a geração de energia elétrica, defesa civil e algumas
atividades agrícolas e industriais” (QUEIROZ et al., 2001, p. 37).

Como mencionado por Pinheiro (2017), pesquisas relacionadas ao comportamento
pluviométrico representam significativa relevância para muitos setores econômicos, como a
agricultura, o turismo, a construção civil e o comércio.
O presente estudo objetivou analisar as principais características do regime pluviométrico
entre os anos de 1980 e 2016, relacioná-las com os possíveis sistemas meteorológicos atuantes no
estado e ainda, com os eventos adversos naturais a partir do Relatório de Ações da Defesa Civil
ocorridos no estado do Maranhão durante o ano de 2009.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A área do estudo localiza-se no estado do Maranhão, o qual é situado na região Nordeste do
Brasil (Figura 1), entre as latitudes de 01°01’S a 10°21’S e longitudes de 41°48’W a 48°40’W,
abrangendo uma área de 329.555,8 km e limitando-se a norte com o Oceano Atlântico, a leste com
o Piauí, a sul e sudoeste com o Tocantins e a noroeste com o Pará (RIOS, 2005).
A variável a ser avaliada no presente estudo é a precipitação pluviométrica entre os anos de
1980 a 2016. O estado do Maranhão apresenta 12 estações meteorológicas que podem ser
observadas na Figura 1, dispostas nos seguintes municípios: Alto do Parnaíba, Bacabal, Balsas,
Barra do Corda, Carolina, Caxias, Chapadinha, Colinas, Imperatriz, São Luís, Turiaçu e Zé Doca, as
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quais são de responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e encontram-se
disponíveis em www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep.
Figura 3 - Localização das 12 estações meteorológicas no estado do Maranhão, Brasil.

Para espacialização dos dados de precipitação para o domínio do Maranhão foi necessária a
criação de uma malha numérica para o estado, cuja condição de borda foi oriunda de uma base de
dados fornecida pelo IBGE, disponível no site www.centran.eb.br, contendo os limites políticos dos
estados do Brasil, revisados em 2000 e atualizados em 2006. As coordenadas foram editadas de
modo a obter um único polígono fechado, condição necessária para a etapa seguinte de extrapolação
e interpolação dos dados.
O sistema do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP)
disponibiliza dados horários, diários e mensais, sendo a frequência mensal a utilizada no presente
estudo, a qual se encontra disponível em http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/. Essa
série temporal está organizada em linhas e colunas, com a numeração da estação meteorológica,
data, hora e dado respectivo. Devido a problemas técnicos apresentados pelas estações
meteorológicas durante a medição dos dados, a série temporal utilizada apresentava lacunas que
impediam a análise contínua dos dados no tempo. Para o preenchimento da série foram
primeiramente criados os vetores de tempo para as lacunas encontradas na base de dados os quais
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receberam um valor não numérico, que posteriormente foram preenchidos pelas técnicas estatísticas
de extrapolação, utilizando-se um raio pré-estabelecido, usando um interpolador de dados dispersos
de dados para a grade de todo o Maranhão.
Com base nesses dados foram calculadas as anomalias trimestrais de precipitação
pluviométrica para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro (DJF) e para os meses de março, abril
e maio (MAM) do ano de 2009 a fim de relacionar os máximos de precipitação com os desastres
ocorridos no estado do Maranhão.
O Relatório de Ações da Defesa Civil do Estado do Maranhão, disponível em
http://www.defesacivil.ma.gov.br/, foi utilizado no levantamento de desastres naturais decorrentes
de eventos extremos no Estado do Maranhão. O ano de 2009 foi escolhido para análise do campo de
precipitação, visto que onde houve o maior número de cidades que decretaram Situação de
Emergência. destacando-se os i) desastres de inundações graduais (enchentes), ii) elevação das
águas de forma paulatina e previsível, mantendo-se em situação de cheia durante algum tempo, para
após, escoarem-se gradualmente, e iii) inundações bruscas (enxurradas) que podem ser definidas
como rápidas e violentas elevações dos níveis das águas, as quais escoam de forma rápida e intensa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Brandão et al., 2010, comenta que para que haja um melhor entendimento das inundações,
primeiramente é necessária uma análise dos fenômenos climáticos e atmosféricos atuantes sobre a
região mais especificamente sobre os eventos pluviométricos intensos que alteram drasticamente a
qualidade de vida dos seus moradores.
Entre os dados analisados para o ano de 2009, de acordo com a Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil (CEDECMA), 58% dos municípios do estado do Maranhão se enquadraram
como eventos adversos de enchentes e 42% como eventos adversos de enxurradas (Figura 2).
Figura 4 - Porcentagem dos municípios do estado do Maranhão atingidos por eventos adversos de enchente e
enxurrada no ano de 2009. Fonte: CEDECMA, 2009.
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De acordo com o relatório da CEDECMA, o intenso período chuvoso de 2009 ocasionou
diversos danos materiais e imateriais, com 140 municípios atingidos, o equivalente a 65% dos
municípios maranhenses, e mais de 700 mil pessoas atingidas (Tabela 1).
Tabela 1 – Situação dos atingidos pelo evento extremo de precipitação de 2009. Fonte: CEDECMA, 2009.
SITUAÇÃO DOS ATINGIDOS

Nº DE REGISTROS

Desabrigados

70.381

Desalojados

141.531

Outros

576.740

Mortos

12

A Figura 3a, mostra as anomalias de precipitação correspondente aos meses de dezembro,
janeiro e fevereiro do ano de 2009, com anomalia mínima -80 de mm e 20 mm máxima. O sistema
meteorológico conhecido como Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) também influencia
diretamente a precipitação no Nordeste Brasileiro, mais frequentemente entre os meses de
dezembro e fevereiro, com duração de 4 e 11 dias (SILVA 2005; FERREIRA & MELO, 2005).
A Figura 3b, mostra as anomalias de precipitação correspondente aos meses de março, abril
e maio do ano de 2009, com anomalia mínima de 50 mm e máxima 250 mm, mostrando
precipitações acima das médias climatológicas sazonais. Climatologicamente, os meses de marçoabril-maio são meses de altos índices pluviométricos no estado, principalmente porque a ZCIT está
posicionada na sua posição mais ao sul (MOLION & BERNARDO, 2002).
Além das condições meteorológicas associadas ao aos meses de março, abril e maio de
2009, impermeabilizações do solo, as características fluviais da região e a baixa capacidade de
prevenção dos municípios afetados também contribuíram para o aumento do número de pessoas
afetadas e prejuízos em todo o estado do Maranhão.
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Figura 3 – Mapas de anomalia trimestral de precipitação para o ano de 2009: a) dezembro-janeiro-fevereiro
(DJF) e b) março-abril-maio (MAM). Fonte: INMET, 2009.

Segundo Ferreira & Melo (2005), a ZCIT é o fator mais importante para a quantidade de
chuvas no setor norte do Nordeste do Brasil. Normalmente a ZCIT migra sazonalmente de sua
posição mais ao norte, aproximadamente 14°N em agosto-outubro para posições mais ao sul,
aproximadamente 2 a 4°S entre fevereiro a abril. Esse deslocamento está relacionado aos padrões da
Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre essa bacia do oceano Atlântico Tropical, conforme
já demonstrado em vários estudos.
Segundo Alvez (2009), no início do ano de 2009, o fenômeno La Niña apresentou-se em sua
fase consolidada sobre os setores central e leste do Pacífico Equatorial, onde apresentou anomalias
de TSM entre -0,5ºC e -2,0ºC. Com a sua intensidade classificada como moderada a fraca, esse
evento entrou em processo de enfraquecimento em meados do ano de 2009. Já no início de 2009,
houve o surgimento de uma área com anomalias negativas de TSM e alísios de nordeste mais
intensos sobre o Atlântico Tropical Norte, assim contribuindo para que a ZCIT fosse mais atuante
ao sul da sua posição climatológica. A partir de fevereiro de 2009 estabeleceram-se, TSM mais fria
que o normal no Atlântico Norte e mais quente que o normal no Atlântico Sul, em áreas tropicais e
subtropicais do Atlântico Sul essas anomalias de TSM persistiram até o mês de junho, favorecendo
uma maior intensidade da atividade convectiva associada à ZCIT sobre a região de águas mais
quentes que o normal. Como resultado, verificou-se o excesso de chuvas sobre o norte das Regiões
Norte e Nordeste do Brasil nos meses de abril e maio (ALVEZ, 2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como por objetivo estudar e entender um dos agentes causadores de eventos
de enxurradas e enchentes, que tiveram maior intensidade nos meses de janeiro a maio de 2009 no
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estado do Maranhão, através das analises de anomalias de precipitação para estado do Maranhão no
ano de 2009, a fim de se traçar políticas efetivas para o planejamento urbano.
A incidência de desastres naturais sobre o Maranhão no ano de 2009 ocorreu
concomitantemente no período de maior volume de precipitação, que ocorreram nos meses de
março a maio. As características climáticas do estado juntamente com a conjuntura dos sistemas
atmosféricos, a ineficiência na drenagem das águas pluviais nas áreas urbanas, o aumento da
impermeabilização do solo, as características da rede fluvial em torno dos municípios e a baixa
capacidade de prevenção dos municípios afetados, tornou o cenário ainda mais suscetível às
inundações.
No atual contexto socioambiental do Maranhão, o planejamento urbano dos munícipios não
contempla planos de emergência para enchentes e enxurradas, por isso as perdas materiais e
imateriais atingiram números alarmantes para o estado. Atualmente, a intensa ocupação das áreas de
risco, tem provocado muitos danos relacionados ao fenômeno das cheias, que ocorrem no primeiro
semestre de cada ano, relacionados aos maiores índices pluviométricos deste mesmo período.
Entender os sistemas que regem as precipitações no Maranhão é de grande importância na
tomada de decisão para o planejamento urbano do estado, de modo que as situações de danos
matérias e imateriais que aconteceram no ano de 2009 não venham a se repetir. As mudanças
climáticas de mais longo prazo também podem influenciar significativamente no regime
pluviométrico da região, assim, entender as alterações ambientais decorrentes desses padrões
climáticos anômalos é crucial para anteceder possíveis e irreversíveis desastres naturais.
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RESUMO
A variabilidade de séries temporais da precipitação e temperatura é importante para gerar subsídios
para criação de medidas mitigadoras para áreas tais como avicultura, agropecuária, armazenamento
e represamento de água e população em geral. Com o presente trabalho objetiva-se analisar a
variabilidade decadal de séries temporais de precipitação e temperatura mínima do ar tendo-se
como base a crise hídrica no município de São Bento Una. Foram adquiridos dados pluviométricos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Agencia Pernambucana de
Água e Clima (APAC) compreendidos entre os anos de 1920 a 2016. Utilizaram-se valores da
temperatura mínima do ar estimadas pelo software Estima_T. Ficou constatado que as
irregularidades pluviais estão diretamente interligadas aos sistemas provocadores de chuvas na
região e ao fator de condensação. As contribuições locais como Zona de Convergência Intertropical,
atuaram com intensidade e provocaram, na maioria dos casos, chuva acima da normalidade em
algumas décadas, registrando-se desastres de moderada a intensa proporção.
Palavras chaves: Flutuações e oscilações climáticas, mudanças climáticas, fenômenos adversos.
ABSTRACT
The variability of rainfall and temperature time series is important to generate subsidies to create
mitigating measures for areas such as poultry farming, agriculture, water storage and water
retention and the population in general. This work aims to analyze the decadal variability of time
series of precipitation and minimum air temperature based on the water crisis in the municipality of
São Bento Una. Rainfall data were acquired from the Northeast Development Superintendency
(SUDENE) and from the Pernambuco Water and Climate Agency (APAC) between 1920 and 2016.
Minimum air temperature values estimated by Estima_T software were used. It was verified that the
rainfall irregularities are directly interconnected to the rainfall systems in the region and to the
condensation factor. Local contributions, such as the Intertropical Convergence Zone, acted
intensely and, in most cases, caused rainfall above normal in a few decades, with moderate to
intense disasters occurring
Keywords: Climate Fluctuations and Oscillations, Climate Change, Adverse Phenomena.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, as alterações climáticas e suas consequências para a humanidade, tem
sido uma das maiores preocupações dos cientistas em todo o mundo. Principalmente no tocante aos
fatores responsáveis pela variabilidade climática, que vêm se acentuando desde meados do século
XX. Atividades antropicas são, na visão de muitos pesquisadores, responsáveis por estas mudanças.
Entretanto, deve-se levar em consideração, uma possível variabilidade climática natural, uma vez
que a magnitude do sinal associada à ela nos registros climáticos existentes, ainda não foi bem
determinada (IPCC, 1996; 2001).
O semiárido nordestino com o passar dos anos, vem configurando-se como um importante
laboratório, possibilitando diversos estudos sobre a precipitação pluviométrica, tendo em vista a sua
alta variabilidade espacial e temporal de acordo com Costa (2013).
Segundo Aragão (1975) a principal razão da existência do semiárido nordestino é a ausência
de um mecanismo dinâmico que provoque movimentos ascendentes.
Em conformidade com Cavalcanti et al. (2011) os movimentos ascendentes que ocorrem de
forma rápida e o calor liberado para que a umidade seja condensada irá provocar movimentos de
cima para baixo diferenciados e excepcionais em outras partes da atmosfera nos trópicos, o que
contribui para explicar a pouca formação de nuvens e a redução da precipitação, provocando
episódios de seca moderada a grave no Nordeste do Brasil.
Secas prolongadas tornam a água um recurso indisponível e até escasso provocando a
migração da população para outras regiões em busca de melhores condições de sobrevivência de
vida. A falta de precipitação atrapalha o desenvolvimento agropecuário trazendo consequências
negativas para a economia regional. Nas plantas, a falta de água prejudica o seu desenvolvimento
em suas diversas fases de crescimento, principalmente, quando este problema ocorre durante fases
fenológicas nas quais elas necessitam de maiores quantidades de água, como, por exemplo, durante
a floração e frutificação de acordo com Fietz et al. (1998). Outras problemáticas esperadas, segundo
as projeções dos estudos de mudanças climáticas, são as reduções dos índices pluviométricos que
poderão atingir uma faixa de 60% dos valores mensais, com isto os reservatórios de armazenamento
de águas ficarão obsoletos restringindo ainda mais a água potável para a sobrevivência humana,
animal e vegetal, como a faunas e a flora, podendo algumas espécies entrar em extinção em
conformidade com Marengo et al. (2011).
Medeiros (2012) analisou a climatologia da precipitação no município de Bananeiras - PB,
no período de 1930-2011 como contribuição à Agroindústria e constatou que os índices
pluviômetros são essenciais à sustentabilidade agroindustrial.
Os seres vivos que vivem no planeta estão adaptados a intensidade de energia solar no meio
ambiente. Além de oscilações diárias, a temperatura do ar varia também ao longo do ano, conforme
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o relevo e a latitude, que influenciam na distribuição da radiação solar. A temperatura do ar atua
diretamente no desenvolvimento dos seres vivos, pois traduz os estados energéticos e dinâmicos da
atmosfera e consequentemente revela a circulação atmosférica, sendo capaz de facilitar e/ou
bloquear os fenômenos atmosféricos em conformidade com Dantas et al. (2000).
A temperatura do ar expressa a energia contida no meio. No decorrer de um dia a energia
que existe à disposição do ambiente oscila entre dois valores extremos, ou seja, entre a temperatura
mínima e a máxima. Como essa energia vai de um extremo ao outro, ela atua no continuo estimulo
aos processos fisiológicos vitais nos seres vivos, a exemplo do desenvolvimento e crescimento das
espécies vegetais, como: transpiração, respiração, germinação, crescimento, floração e frutificação.
Em cada estágio de desenvolvimento da planta existem faixas adequadas de temperaturas para
perfeito desenvolvimento conforme Costa et al. (2011).
Mello et al. (2015), analisaram a variabilidade climática da temperatura máxima, média e
mínima do estado de Pernambuco, enfocando tais variações como um meio para compreender
futuras mudanças. Utilizaram dados de temperatura anuais no período de 1960 a 1990. Afirmaram
que o conhecimento do comportamento climático de uma região é importante para estudos de
previsão do tempo e principalmente para o planejamento agropecuário, contribuindo com
informações ao homem do campo para não realizar queimadas na hora do preparo das terras para o
plantio, evitando desta forma que aumento do referido parâmetro ocorra. A delimitação de um
período mais quente ou mais frio serve de alerta às autoridades federais, estaduais e municipais e
tomadores de decisões, com objetivo de melhor planejamento.
Medeiros et al. (2012), calcularam a temperatura do ar média diária com o emprego de
diferentes metodologias para os municípios de Parnaíba, Picos e Gilbués localizados,
respectivamente, na área litorânea, na região central e na região semiárida. em terras do cerrado e
desertificada do Estado do Piauí utilizaram quatro métodos para o cálculo da temperatura média
diária do ar, adotando como padrão o recomendado pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET). Os quatro métodos avaliados em relação ao padrão possuíram desempenho classificado
como “Muito bom e Ótimo”, com índice de confiança variando entre 0,83 a 0,98. Os resultados
ainda indicam que nas condições climáticas da região de estudo os quatro métodos avaliados em
relação ao padrão (INMET) podem ser utilizados nas estimativas das temperaturas médias diárias
do ar.
Nogueira et al. (2012) e Correia et al. (2011), concordaram que a temperatura do ar se
destaca entre as variáveis atmosféricas mais utilizadas no desenvolvimento de estudos de impactos
ambientais com mudanças nos processos meteorológicos e hidrológicos.
Em conformidade com Marengo et al. (2007), a amplitude térmica para Região Sul do Brasil
apresentou tendências negativas no período de 1960-2002, indicando que as temperaturas mínimas
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foram mais intensas que as máximas, especialmente no verão. Rusticucci et al. (2004), indicaram
tendências negativas na amplitude térmica diurna, devido as variações positivas das tendências da
temperatura mínima.

De acordo com as análises de Marengo et al. (2007), o aquecimento

observado parece ser mais intenso no inverno que no verão, o que provavelmente está relacionado
ao aumento do número de dias quentes no inverno de acordo com Campos (2010).
Ometto (1981) e Pereira et al. (2002) mostraram que os índices das temperaturas máximas e
mínimas do ar permanecem integrados à disponibilidade da energia solar, da cobertura de nuvem,
da umidade relativa do ar e do solo, do vento (direção e intensidade) e dos parâmetros geográficos
como orografia, altitude e latitude local.
A temperatura média do ar, precipitação pluvial, umidade relativa do ar e evaporação estão
relacionadas à agricultura por sua importância junto aos processos climáticos e insolação, e são
alvos de pesquisas, também São os elementos meteorológicos que exercem influência direta sobre
as condições agrícolas em conformidade com Amorim et al. (2004).
Objetiva-se analisar a variabilidade decadal utilizando-se de séries temporais da precipitação
e temperatura mínima do ar visando como base a crise hídrica no município de São Bento do Una.
MATERIAL E MÉTODO
São Bento do Una localiza-se na mesorregião Agreste e na Microrregião do Vale do Ipojuca
do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Belo Jardim, a sul com Jucati, Jupi e Lajedo, a
leste com Cachoeirinha, e a oeste com Capoeiras, Sanharó e Pesqueira.
Figura 1. Localização do município de São Bento do Una no estado do Pernambuco.

Fonte: elaborado pelo autor, 2018.
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A área municipal ocupa 719,15 km2 e representa 0.72 % do Estado de Pernambuco. A sede
do município tem altitude de 614 metros e coordenadas geográficas de 08°31’22” de latitude sul e
36°06’40” de longitude oeste. Com população estimada de 58.251 habitantes com densidade
demográfica de 74,03 hab/km2.
São Bento do Una está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema,
formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros.
Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte. O
relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito à
fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para alta.
A área da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o potencial de
água subterrânea é baixo. A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e
Caducifólica, próprias das áreas agrestes.
Nas Superfícies suaves onduladas a onduladas, ocorrem os Planossolos, medianamente
profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média e ainda
os Podzólicos, que são profundos, textura argilosa, e fertilidade natural média a alta. Nas elevacões
ocorrem os solos Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos Vales dos rios e
riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, imperfeitamente drenados, textura
média/argilosa, moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda
afloramentos de rochas.
São Bento do Una encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo
constituído pelos litotipos da Suíte Serra de Taquaritinga dos complexos Cabrobó e Belém do São
Francisco e da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa, como pode ser observado na figura 2.
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Figura 2. Mapa Geológico municipal.

Fonte: CPRM (2005).

Segundo a classificação climática por Köppen (1928) São Bento do Una tem o clima As
Tropical Chuvoso, com verão seco, esta classificação esta de acordo com Alvares et al (2014).
A quadra chuvosa se inicia em fevereiro com chuvas de pré-estação (chuvas que ocorrem
antes da quadra chuvosa) com seu término ocorrendo no final do mês de agosto e podendo se
prolongar até a primeira quinzena de setembro. O trimestre chuvoso centra-se nos meses de maio,
junho e julho e os seus meses seco ocorrem entre outubro, novembro e dezembro. Os fatores
provocadores de chuvas no município são a contribuição da Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT), formação dos vórtices ciclônicos de altos níveis (VCAS), contribuição dos ventos alísios de
nordeste no transporte de vapor e umidade a quais condensam e forma nuvens, as formações das
linhas de instabilidades, orografia e suas contribuições local e regional formando nuvens e
provocando chuvas de moderada a forte segundo Medeiros (2016).
Os dados pluviométricos foram adquiridos da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE), Agencia Pernambucana de Água e Clima (APAC) compreendido entre os
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anos de 1920 a 2016. Os dados de precipitação climatológica médias mensais foram agrupados em
96 anos, caracterizando um período de normal climatológica, onde, empregou-se do software em
planilhas eletrônicas, para extrair os valores das médias mensais, anuais, desvio padrão, coeficiente
de variância da precipitação, máximos e mínimos valores absolutos, anomalia, totais anuais de
precipitação do período de 1920 a 2016, plotando os seus respectivos gráficos e tendências. Os
referidos dados foram fornecidos pela Agencia de água e clima do Estado de Pernambuco (APAC,
2016).
A limitação dos recursos hídricos na atualidade é importante condicionante ao
desenvolvimento econômico e social, acarretando inúmeros desafios ao planejamento e
gerenciamento deste recurso em conformidade com Sousa et al. (2015). As falhas de dados
ocorridas entre a década de 90 pode ser explicada pela troca de responsabilidade na coleta dos
registros pluviométricos da antiga SUDENE para o LAMEPE, neste período de transição as
estações passaram por manutenção e outras foram implantadas em algumas cidades dentre 1989 e
1992. Para tanto foram realizados preenchimentos de falhas, homogeneização e consistência nos
referidos dados para pode-se trabalhar e fornecer informações confiáveis ao publico em geral.
Utilizaram-se valores da temperatura mínima do ar estimadas pelo software Estima_T
(Cavalcanti e Silva, 1994; Cavalcanti et al., 2006). O Estima_T é um software para fazer
estimativas de temperaturas do ar na Região Nordeste do Brasil. A referida região foi dividida em
três áreas: sendo a área 1 que compreende os estados do Maranhão e Piauí; a área 2 especifica para
os estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e a área 3 para os estados da
Alagoas; Sergipe e Bahia. Para cada região (1, 2 e 3) determinaram-se os coeficientes da função
quadrática para as temperaturas média, máxima e mínima mensal em função das coordenadas
locais: longitude, latitude e altitude de acordo com os autores Cavalcanti e Silva (2006), dada por:
T = C0 + C1λ + C2Ø + C3h + C4λ2 + C5Ø2 + C6h2 + C7λØ + C8λh + C9Øh
Em que:
C0, C1,...., C9 são as constantes; λ, λ2, λ Ø, λ h longitude; Ø, Ø2, λ Ø latitude; h, h2, λ h, Ø h altura.
Também estimaram a série temporal de temperatura, adicionando a esta a anomalia de
temperatura do Oceano Atlântico Tropical (Silva et al., 2006).
Tij = Ti + AATij

i= 1,2,3,...,12

j= 1950, 1951, 1952,....2015

Em que:
i= 1,2,3,...,12; j= 1950, 1951, 1952, 1953,...,2015.
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RESULTADOS E DISCURSÃO
Em conformidade com o IPCC (2013) e ASSAD et al. (2008) e ainda com os estudos
recentes, no Brasil e no mundo, sobre o aquecimento global e segurança alimentar indicam que a
mudança climática pode afetar a produção de alimentos e fazer com que áreas de risco aumentem.
De acordo com a figura 3 a variabilidade da temperatura mínima compreendido entre os
meses de setembro a fevereiro oscilou entre 16,9 °C a 19 °C ao passo que no mesmo período
(setembro-fevereiro) registraram-se precipitações reduzidas com oscilações fluindo entre 9,2 mm a
38,5 mm. Nos meses de março a agosto registrou-se reduções gradativas das duas variáveis
estudadas. As variações de temperatura foram entre 16,2 °C a 19,3 °C e as de precipitações
ocorreram 29,1 mm a 78,3 mm.
Figura 3. Precipitação e temperatura mínima decadal (1950-1959) para São Bento do Una.

Fonte: elaborado pelo autor.

Os meses de março e julho os índices pluviais superaram as temperaturas mínimas, os meses
de abril, junho e agosto as chuvas e temperaturas mantiveram equilíbrio, nos demais meses a
variabilidade da temperatura foi superior aos índices pluviais (figura 4). Tais variabilidades estão de
acordo com a citação de Aragão (1978).
Figura 4. Precipitação e temperatura mínima decadal (1960-1969) para São Bento do Una.

Fonte: elaborado pelo autor.
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A figura 5 observa-se as variabilidades pluviais e da temperatura mínima do ar para a década
de 1970-1979, para os meses de março, abril, junho e julho a flutuação da temperatura mínima
foram abaixo dos índices pluvial sendo a condensação é um fator de auxiliou para tal ocorrência.
Nos demais meses ocorreu redução na variabilidade pluvial e aumento da temperatura exceto os
meses de maio e agosto em que precipitação e temperatura mantiveram-se estabilizadas.
Figura 5. Precipitação e temperatura mínima decadal (1970-1979) para São Bento do Una.

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se que a redução dos totais pluviométricos anuais é observada globalmente nas regiões
tropicais entre 10 ºS e 10 ºN, assim como o aumento da frequência da ocorrência de precipitações
episódicas intensas associadas às mudanças climáticas globais de acordo com os autores Trenberth
et al. (2007); Marengo et al. (2007).
Tem-se temperatura mínima reduzida entre os meses de abril a agosto e ocorrências de
chuvas moderadas, exceto para os meses de janeiro a março que ocorreram anomalias nos
parâmetros estudados, figura (6).
Figura 6. Precipitação e temperatura mínima decadal (1980-1989) para São Bento do Una.

Fonte: elaborado pelo autor.

Na figura 7 observam-se que as mínimas temperaturas ocorreram nos meses de maio a
agosto e oscilaram entre 18,8 °C a 16,4 °C. Entre setembro a fevereiro registrou-se acréscimo de
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temperatura mínima e redução nos índices pluviais. Quando ocorre mecanismo dinâmico que
provoque movimentos ascendentes formam-se as nuvens e precipitam de acordo com Aragão
(1978).
Figura 7. Precipitação e temperatura mínima decadal (1990-1999) para São Bento do Una.

Fonte: elaborado pelo autor.

As variabilidades da precipitação verso temperatura mínima do ar estão representadas na
Figura 8. Destaca-se os meses de março, maio, junho, julho, agosto os quais apresentaram índices
pluviais acima da normal e temperatura mínima abaixo da normalidade. Os Meses de janeiro,
fevereiro, abril, setembro, outubro, novembro e dezembro os quais obtiveram baixa pluviometria e
elevada temperatura mínima. Tal flutuabilidade foi observada por Brito et al (2015) para a região
Nordeste do Brasil.
Figura 8. Precipitação e temperatura mínima decadal (2000-2009) para São Bento do Una.

Fonte: elaborado pelo autor .

No caso de Pernambuco, evidências de alterações climáticas já foram encontradas,
mostrando que o aumento de temperatura do ar é crescente conforme relatam Lacerda et al (2010).
Este relatório, também, indica que todo o Brasil deverá ficar ao menos 3ºC mais quente até o fim do
século; as precipitações aumentariam em 30% nas regiões Sul e Sudeste e sofreram reduções em até
40% nas regiões Norte e Nordeste
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A Figura 9 apresenta a variabilidade da precipitação e temperatura mínima decadal (20102016) para São Bento do Una. Nos meses de maio a agosto ocorreu redução da temperatura mínima
do ar e os índices pluviais foram elevados. Nos demais mês verificou-se redução dos índices
pluviais e aumento nas flutuações das temperaturas. Pode-se afirmar que esta faltando o nível de
condensação para que ocorram precipitações e reduções de temperaturas de acordo com Aragão
(1978).
Figura 9. Precipitação e temperatura mínima decadal (2010-2016) para São Bento do Una.

Fonte: elaborado pelo autor.

Para Lima et al. (2011), quando a atmosfera local encontra-se estável, o efeito orográfico é
restrito aos níveis mais baixos, mais próximos das montanhas e influi na distribuição da chuva.
Quando instável, o efeito orográfico potencializa e redistribui o volume da precipitação por uma
área maior. Para os autores, no Sudeste do Brasil, o principal responsável pela chuva orográfica
parece ser o fluxo de ar, representado pela atuação dos sistemas atmosféricos regionais (ventos
predominantes de sudeste), pela brisa marinha e pela própria instabilidade potencial da atmosfera
circundante (convecção).
CONCLUSÃO
As irregularidades pluviais estão diretamente interligadas aos sistemas provocadores de
chuvas na região e ao fator de condensação.
As anomalias observadas nas primeiras décadas foram advindas de fatores naturais, ao
passar das décadas foi notório o efeito da urbanização e interiorização intensificando o efeito das
anomalias devido aos efeitos antrópicos.
As contribuições locais como Zona de Convergência Intertropical, atuaram com intensidade
e provocaram em suas maiorias chuva acima da normalidade em algumas décadas, registrando-se
desastres de moderada a intensa proporção.
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RESUMO
A variabilidade é um dos elementos mais conhecidos da dinâmica climática, e o impacto produzido
por esse fenômeno, mesmo dentro do esperado pode ter reflexos significativos nas atividades
humanas. Este trabalho tem como objetivo analisar a variabilidade climática da umidade relativa do
ar, da temperatura máxima do ar e da precipitação na bacia hidrográfica do Rio Uruçuí Preto – PI,
enfocando tais variações como um meio para compreender futuras mudanças. Para realização deste
trabalho foram utilizados dados de temperatura máxima do ar e umidade relativa do ar e totais
pluviométricos mensais e anuais no período de 1960 a 1990. Como resultado deste trabalho pode-se
afirmar que as temperaturas máximas anuais aumentaram durante o período analisado, podendo
acarretar vários problemas socioeconômicos, bem como, para a saúde humana. A partir dos dados,
verifica-se, também, que a umidade relativa do ar está diminuindo ao longo da série estudada, fato
que pode estar relacionado com o aumento da temperatura e consequentemente com uma maior
evaporação das águas. Sobre os totais pluviométricos anuais, nota-se que os valores estão
aumentando gradativamente, sendo que esse aumento pode estar relacionado com o aumento da
temperatura, que faz com que se tenha uma maior evaporação e consequentemente uma maior
precipitação.
Palavra-chave: Variabilidade climática, trimestre mais úmido, média mensal e anual.
ABSTRACT
Variability is one of the most known of climate dynamics, and the impact produced by this
phenomenon, even within expectations can have significant impacts on human activities. This work
aims to analyze climate variability of relative humidity, the maximum air temperature and
precipitation in the river basin Uruçuí Preto - PI, focusing on such variations as a means to
understand future changes. For this study, we used data of maximum air temperature and relative
humidity and total rainfall monthly and yearly in the period 1960-1990. As a result of this work can
be stated that the annual maximum temperatures increased during the study period, which may
cause various socio-economic problems as well as to human health. From the data, it appears also
that the relative air humidity is decreasing along the series studied, which may be related to the
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temperature rise and consequently with a higher evaporation of the water. On the total annual
rainfall, note that the values are gradually increasing, and this increase may be related with the
increase of temperature, which makes it has a higher evaporation and hence a greater precipitation.
Keywords: Climate variability, wettest quarter, average monthly and yearly.

INTRODUÇÃO
O clima é formado por vários elementos como radiação solar, precipitação pluviométrica,
temperatura do ar, umidade do ar, vento (direção e intensidade), pressão atmosférica, evaporação
entre outros, onde é importante analisar a ação desses no ambiente. A variabilidade é um dos
elementos mais conhecidos da dinâmica climática, e o impacto produzido por essa variabilidade,
mesmo dentro do esperado pode ter reflexos significativos nas atividades humanas. Porém vale
ressaltar que as anomalias podem desestruturar tanto o sistema ambiental, quanto o
socioeconômico.
A temperatura é um dos mais importantes elementos meteorológicos, pois traduz os estados
energéticos e dinâmicos da atmosfera e consequentemente revela a circulação atmosférica, sendo
capaz de facilitar e/ou bloquear os fenômenos atmosféricos (DANTAS et al., 2000). Os seres vivos
que povoam o planeta vivem adaptados à energia do ambiente. Além da variação diária, a
temperatura varia também ao longo do ano, conforme a disposição da terra e da radiação solar.
Assim, verifica-se que a temperatura do ar tem um efeito claro no desenvolvimento dos seres vivos,
animal e vegetal, sendo necessária a utilização de métodos de estimativas de temperatura confiáveis
e seguros para que se possa trabalhar com informações precisas.
A temperatura do ar exerce influência sobre diversos processos vitais das plantas, como a
fotossíntese, respiração e transpiração, refletindo no crescimento vegetal e, sobre os estádios de
desenvolvimento das culturas (LUCCHESI, 1987; LUCHESI, 2011). Os valores das temperaturas
do ar máximas e mínimas estão associados à disponibilidade de energia solar, nebulosidade,
umidade do ar e do solo, vento (direção e intensidade) e a parâmetros geográficos como topografia,
altitude e latitude do local, além da cobertura e tipo de solo (OMETTO, 1981; PEREIRA et al.,
2002; Apud STRASSBURGER, 2011). E a amplitude térmica influencia na definição das épocas de
semeadura, na escolha de cultivares e na adoção de práticas de manejo que busquem modificar o
ambiente de cultivo (STRASSBURGER, 2011).
Atualmente, não é consenso na comunidade científica que as mudanças climáticas globais
sejam oriundas das atividades antropogênicas (MOLION, 2008). Todavia, as mudanças climáticas
em escala regional e local são bem documentadas, o exemplo mais significativo ocorre no ambiente
urbano, no qual diversos estudos têm mostrado que as cidades criam um clima típico, decorrente
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dos diferentes tipos de uso e ocupação do solo (OFFERLE et al., 2005; COUTTS et al., 2007;
ALVES e SPECIAN, 2009).
Um importante instrumento para a regulação do clima urbano, principalmente no controle da
poluição atmosférica, na amenização da temperatura, no aumento da umidade, são as áreas verdes
que proporcionam uma melhoria da qualidade de vida vegetal e animal (SOUCH e GRIMMOND,
2006; ZOULIA, 2009; SHASSHUA-BAR et al., 2010).
O período de molhamento foliar pode ser estimado por sensores ou por meio do número de
horas com umidade relativa maior ou igual a 90% (SENTELHAS et al., 2008; HUBER & Gillespie,
1992; SOUCH et al., 1984). SENTELHAS et al. (2008) ao estudar modelos empíricos utilizados
para estimar período de molhamento foliar em 4 regiões da superfície terrestre com diferentes
condições climáticas, observaram que o número de horas de umidade relativa maior ou igual a 90%
possibilitou obter acurácia satisfatória da duração do período de molhamento foliar quando
comparado a dados de sensores testados e calibrados sob condições de laboratório.
O conhecimento da quantidade de vapor da água existente no ar é essencial em vários outros
ramos da atividade humana. Sabe-se, por exemplo, que a umidade ambiente é dos fatores que
condicionam o desenvolvimento de muitos micros organismos patógenos que atacam as plantas
cultivadas e a própria transpiração vegetal está intimamente relacionada com o teor de umidade do
ar adjacente. Também é conhecida a influência da umidade do ar na longevidade, na fecundidade e
na taxa de desenvolvimento de muitas espécies de insetos (NETO et al., 1976). Por outro lado, um
dos parâmetros utilizados para definir o grau de conforto ambiental para pessoas e animais é,
também, a umidade atmosférica reinante no local em questão. Finalmente, para não tornar a lista de
exemplos enfadonha, ressalta-se que a manutenção da faixa ótima de umidade do ar constitui objeto
de constante controle durante a armazenagem de inúmeros produtos. Reconhece-se que este
parâmetro é pouco explorado na bibliografia atual, o que demonstra a necessidade de se conhecer
melhor suas variações espaciais e temporais para a bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto.
A variabilidade climática é definida por Angelocci & Sentelhas, (2007) “... como uma
variação das condições climáticas em torno da média climatológica”. O estudo da variabilidade
“[...] dos parâmetros climáticos, que podem ser constatadas dentro de um período de curto prazo,
adquire importância, uma vez que as condições climáticas, consideradas como elemento
condicionador da dinâmica do sistema ambiental, encontram-se diretamente ligadas aos processos
hidrológicos que envolvem a dinâmica de uma bacia hidrográfica” (STEINKE, 2004).
Medeiros et al. (1989) delimitou os regimes de umidade relativa do ar atuante no Nordeste
do Brasil (NEB), utilizando 64 estações climatológicas com mais de 10 anos de observações que
cobrem a região, o que possibilitou a delimitação de três regimes para o Nordeste do Brasil (NEB).
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Medeiros et al (1992) estudou o comportamento da umidade relativa do ar para algumas estações no
Estado do Piauí.
Medeiros (2012) analisou a climatológica da precipitação no município de Bananeiras - PB,
no período de 1930-2011 como contribuição a Agroindústria e constatou que os índices
pluviômetros são essenciais a sustentabilidade agroindustrial.
Tenenbaum et al (2005) utilizou da variabilidade anual da precipitação pluvial e condição de
armazenamento de água de chuva no município de São Raimundo Nonato – Piauí, onde demonstrou
que região semiárida pode usufruir deste armazenamento.
Medeiros (2000) elaborou uma nova versão das isoietas médias mensais e anuais do Estado
do Piauí, onde demonstrou que os índices pluviométricos no estado aumentam no sentido leste
oeste.
Este trabalho tem como objetivo compreender a variabilidade espaço temporal da umidade
relativa do ar, da temperatura máxima do ar e da precipitação na bacia hidrográfica do rio Uruçuí
Preto-PI, no período de 1960 a 1990. Visando a delimitação de regime que caracterize o trimestre
mais úmido e mais quente para a bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto, assim como demonstrar a
variabilidade da umidade relativa do ar e da temperatura máxima do ar mês a mês e anual para a
área em estudo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A região é drenada pelo rio Uruçuí Preto e pelos afluentes Ribeirão dos Paulos, Castros,
Colheres e Morro da água, e pelos riachos da Estiva e Corrente, ambos perenes. A bacia do rio
Uruçuí Preto encontra-se preponderantemente encravada na bacia sedimentar do rio Parnaíba,
constituindo-se como um dos principais tributários pela margem direita. Possui uma área total de
aproximadamente 15.777 km2, representando 5% do território piauiense e abrange parte da região
sudoeste, projetando-se do sul para o norte em forma de lança (COMDEPI, 2002).
A área situa-se entre as coordenadas geográficas de 07°18’16’’ a 09°33’06’’de latitude sul e
44°15’30’’ a 45°31’11’’ de longitude oeste de Greenwich.
Os postos fluviométricos localizados nos município de Jerumenha e Cristino Castro
registraram vazões médias de 6,9 m³/s a 6,1 m³/s no trimestre mais seco. E vazões médias de 90
m³/s a 54 m³/s, no trimestre mais chuvoso. A bacia tem cota de 500 metros com uma extensão de
532 km, sua declividade média e 2,1 m/Km, com uma área de 48,830 Km2 abrangendo 25
municípios e 24 fazendas (Figura 1).
Figura 1 - Localização dos 49 postos pluviométricos (25 municípios e 24 fazendas) da área da bacia
hidrográfica do rio Uruçuí Preto-PI.
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A bacia do rio Uruçuí Preto é formada por 25 municípios e 24 fazendas que contém dados
pluviométricos com uma série de 30 anos (período de 1960-1990). A temperatura máxima anual é
de 32,1 ºC, sua mínima anual é de 20,0 ºC e a temperatura média anual de 26,1 ºC. Utilizou-se a
Classificação climática de acordo com os sistemas de Köppen (1928), onde se distinguem dois tipos
climáticos na bacia do rio Uruçuí Preto – PI: o Aw, tropical quente e úmido, com chuvas no verão e
seca no inverno e o BSh, semiárido quente, com chuvas de verão e inverno seco (MEDEIROS,
2013).
Conforme EMBRAPA (1986), as três classes mais frequentes de solos identificadas na bacia
do rio Uruçuí Preto são Latossolos Amarelos (predominantes na bacia), Neossolos e Neossolos
Quatzarêncios e Hidromórficos.
De acordo com a COMDEPI (2002), a identificação e descrição da vegetação na região da
bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto encontram-se:
a) A partir do topo das chapadas, com a comunidade vegetal típica das savanas constituída
de um estrato descontínuo composto de elementos arbustivos e arbóreos caracterizados por troncos
tortuosos, casca espessa, folhas coriáceas e dossel quase sempre assimétrico. Entre as espécies mais
frequentes estão o barbatimão, o pau terra de folha larga e a simbaíba, e a superfície do solo é
recoberta por um estrato graminoso de capim agreste;
b) A começar das vertentes entre o topo das chapadas e o trecho plano por onde corre o rio
Uruçuí Preto. Nessa vertente, o cerrado se desenvolve de forma mais fechada, composto por
espécies de maior porte, entre as quais o pau d´arco, o Gonçalo Alves.
A precipitação pluvial passa a ser a única fonte de suprimento de água. Por isso, ao escoar
superficialmente a água é barrada em pequenos açudes e usada para o abastecimento e irrigação.
Além disso, muitas vezes, uma pequena fração é captada e armazenada em cisternas para fins
potáveis. No entanto, este elemento do clima é extremamente variável tanto em magnitude quanto
em distribuição espacial e temporal para qualquer região e, em especial, no nordeste brasileiro,
ALMEIDA & SILVA, (2004) e ALMEIDA & PEREIRA, (2007).
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Entre os meses de novembro e março os índices pluviométricos são elevados, com
precipitações superiores a 100 mm e, entre os meses de abril e outubro a bacia hidrográfica do rio
Uruçuí Preto sofre com a escassez de água. Essas características climáticas causam uma alta
variabilidade no volume dos mananciais, provocando em períodos de seca, a redução da quantidade
e qualidade da água dos reservatórios à medida que os nutrientes são concentrados com a perda do
volume de água pela evaporação e evapotranspiração.
Para a análise do comportamento climático intermunicipal da bacia hidrográfica do rio
Uruçuí Preto foram utilizados dados de precipitação adquiridos através da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado do Piauí (EMATER-PI) para o período de 1960 a 1990. A estimativa da temperatura do
ar foi gerada através do software Estima_T (CAVALCANTI et al., 1994, 2006) que compreende ao
referido período com base em 49 postos (25 municípios e 24 fazendas) pluviométricos localizados
na área de estudo. Os dados de umidade relativa do ar foram interpolados para as 24 fazendas e 25
municípios, através dos dados das estações meteorológicas circunvizinhas existentes na bacia de
estudo. Tal critério foi adotado por se considerar a umidade do ar de pouca variabilidade comparada
à precipitação. A partir destes critérios interpolaram-se os referidos dados para os municípios
circunvizinhos, levando-se em considerações a sua distância dos pontos originais.
Após as etapas acima citadas foram feitos testes de consistência para ver-se a confiabilidade
dos dados gerados e das informações que seriam passadas ou utilizadas para diversas finalidades,
principalmente no setor hidroelétrico, irrigação, piscicultura, pecuária, agrícola, armazenamento e
represamento de água e de saúde.
Para os municípios da área territorial da Chapada das Mangabeiras a confiabilidade dos
dados é de 92,5%, com isto podem-se abranger os dados mensais e anuais dos referidos municípios
e ter-se a delimitação do seu trimestre mais úmido.
Em relação ao trimestre com umidade relativa do ar mais elevada, é também representativo
para o período chuvoso que são os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.
Esses dados foram tabulados em planilhas eletrônicas para obtenção das médias das
máximas e mínimas absolutas das localidades.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Umidade relativa do ar
Da análise dos dados de umidade relativa do ar representativos da área territorial da bacia
hidrográfica do rio Uruçuí Preto na distribuição da umidade relativa média climatológica do ar,
desvio padrão da umidade relativa do ar, Coeficiente de variância da umidade relativa do ar,
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máximos e mínimos valores da umidade relativa do ar (Tabela 1 e gráfico 1), foi possível
estabelecer o quadrimestre mais úmido, que ocorre nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e
março. Observa-se que a umidade relativa do ar decresce nos meses de junho a primeira quinzena
do mês de outubro, com flutuações mensais entre 48,1 e 60,3%. Estes decréscimos estão
relacionados com o período seco e com os baixos índices de chuvas ocorridos no território. Nos
meses de novembro a maio as variações da umidade relativa do ar territorial fluem entre 64,4 e
77,5%. A umidade relativa do ar média territorial anual é de 64,2%.
Tabela 1 – Umidade relativa média climatológica do ar; desvio padrão da umidade relativa do ar; Coeficiente
de variância da umidade relativa do ar; máximos e mínimos valores da umidade relativa do ar para os
quarenta e nove locais que compõem a bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto. FONTE: Medeiros (2013).
PARÂMETROS/
MESES
Média
climatológica
Desvio Padrão
Coeficiente
Variância
Máxima da
máxima
Mínima da
mínima

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANUAL

77,5

76,5

73,3

69,6

64,4

60,3

50,8

48,1

48,8

57,4

69,0

74,8

64,2

3,0

2,1

3,5

4,5

3,1

1,8

2,7

3,5

2,5

3,0

3,4

3,6

1,4

0,04

0,03

0,05

0,07

0,05

0,03

0,05

0,07

0,05

0,05

0,05

0,05

0,02

82,0

84,0

81,8

79,4

76,4

65,0

60,1

60,0

60,0

66,0

74,0

84,0

69,3

70,0

73,0

65,0

62,0

60,0

57,0

47,0

41,0

42,0

49,0

58,0

66,0

61,5

Figura 2 - Variabilidade da umidade relativa do ar média da média; média da máxima e média da mínima
para a área da bacia hidrográfica. Fonte: Medeiros (2013).

A delimitação do trimestre mais úmido para a área estudada assemelha-se aos regimes
observados por Strang (1972) para a precipitação. Tal delimitação caracteriza a ação predominante
dos sistemas principais que atuam na geração da estação chuvosa no sul do Estado do Piauí, onde
esta localizada a bacia hidrográfica em estudo.
A umidade máxima das máximas absolutas ocorre nos meses de dezembro a fevereiro com
flutuações oscilando entre 82 e 84%. A variabilidade da máxima da mínima absoluta da umidade do
ar oscilou de 41 a 58% entre os meses de junho e outubro. Essas flutuações das médias máximas
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coincidem com os meses mais úmidos do período chuvoso da área de estudo. Os valores de
umidade relativa do ar podem ser influenciados pela massa de ar equatorial continental, que
influencia nas características do clima nesta região.
A variabilidade da umidade relativa do ar mínima para a área estudada flui entre 41 e 73%,
essas flutuações de mínimos valores intermunicipais são provocadas pela inibição ou falha nos
transportes de umidade e vapor e consequentemente a ausência de chuvas.
Temperatura máxima do ar
Na tabela 2, são apresentados os dados de temperatura máxima do ar representativas da área
territorial da bacia hidrográfica do rio Uruçuí preto na distribuição da temperatura máxima média
climatológica do ar, desvio padrão da temperatura máxima do ar, coeficiente de variância da
temperatura máxima do ar, máximos e mínimos valores da Temperatura máxima do ar, estabeleceuse o quadrimestre mais quente que ocorre entre os meses de julho e outubro, com flutuações entre
32,2 e 35,3 ºC. A temperatura média máxima tem um período de redução a partir da segunda
quinzena de novembro, prolongando-se até a primeira quinzena de abril, com variações entre 29,7 a
32,1ºC. Entre maio a outubro as oscilações da temperatura máxima do ar fluem entre 31,9 e 35,3 ºC.
Como a temperatura é inversamente proporcional à umidade relativa do ar assemelha-se ao estudo
de Strang (1972).
Tabela 2 – Temperatura máxima média climatológica do ar; desvio padrão da Temperatura máxima do ar;
Coeficiente de variância da Temperatura máxima do ar; máximos e mínimos valores da Temperatura
máxima do ar para os quarenta e nove locais que compõem a bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto. Fonte:
Medeiros (2013)
PARÂMETROS/
MESES
Média
Climatológica
Desvio
Padrão
Coeficiente
Variância
Máxima da
Máxima
Mínima da
máxima

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Anual

29,8

29,7

31,2

31,1

31,9

32,2

32,7

34,3

35,3

34,4

32,1

30,6

32,1

0,8

0,6

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

0,8

0,7

0,5

0,7

0,6

0,6

0,03

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

33,3

33,4

32,1

32,9

34,7

36,1

37,3

38,8

39,0

35,6

33,8

32,1

34,8

28,5

28,7

30,5

30,2

30,7

31,0

31,5

32,9

34,1

33,4

30,4

29,3

31,0

Na Figura 3 tem-se o demonstrativo da temperatura do ar média da máxima; máxima da
máxima e mínima da máxima, onde se observa as flutuações médias mensais para a área da bacia
hidrográfica.
Figura 3- Variabilidade da temperatura do ar média da máxima; máxima da máxima e mínima da máxima
para a área da bacia hidrográfica. Fonte: Medeiros (2013).
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As temperaturas máximas das máximas absolutas ocorrem nos meses de junho a outubro
com as referidas flutuações 35,6 a 39 ºC, a variabilidade da máxima da mínima absoluta da
temperatura do ar oscilou de 28,5ºC em janeiro a 34,1ºC em setembro. Destacam-se os municípios
de Gilbués e Monte Alegre do Piauí onde ocorrem as menores flutuações das temperaturas
máximas. Estas flutuações das médias máximas coincidem com os meses mais seco da área de
estudo.
Precipitação
Na Tabela 3 observam-se as variações das precipitações médias climatológicas, desvio
padrão da precipitação, Coeficiente de variância da precipitação, máximos e mínimos valores da
precipitação para os quarenta e nove locais que compõem a bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto.
Tabela 3 – Precipitação média climatológica; desvio padrão da precipitação; Coeficiente de variância da
precipitação; máximos e mínimos valores da precipitação para os quarenta e nove locais que compõem a
bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto. Fonte: Medeiros (2013).
PARÂMETROS/
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
MESES
Média
176,5 163,2 160,0 105,9 22,6 3,3 1,2 1,2 10,1 57,9 128,6 150,0 922,4
climatológica
Desvio
34,0 51,7 35,3 39,0 13,7 2,7 1,6 1,6 4,6 19,2 26,0 31,6 219,2
Padrão
Coeficiente
0,19 0,32 0,22 0,37 0,61 0,83 1,39 1,32 0,46 0,33 0,20 0,21 0,24
Variância
Máximo das
319,0 438,6 302,3 283,5 77,1 13,1 7,9 9,6 23,7 103,4 178,2 248,8 1851,6
máximas
Mínimo das
124,7 115,3 111,9 62,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 73,3 478,7
mínimas
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Observando os dados de precipitação representativas da área territorial da bacia hidrográfica
do rio Uruçuí Preto na distribuição da precipitação média climatológica, desvio padrão da
precipitação média, coeficiente de variância da precipitação, máximos e mínimos valores da
precipitação, estabeleceu-se o quadrimestre mais chuvoso que ocorre entre os meses de dezembro e
março com flutuações entre 150 e 176,5 mm. Nos meses mais secos, que ocorrem entre junho e
setembro, os índices pluviométricos fluem de 1,2 a 10,1 mm.
Figura 4- Variabilidade da precipitação média para a área da bacia hidrográfica. Fonte: Medeiros (2013).

Precipitação climatologica (mm)

200,0
180,0
160,0
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100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

meses

Na Figura 4 tem-se o demonstrativo da precipitação média onde são observadas as
flutuações médias mensais para a área da bacia hidrográfica.
A precipitação média anual da bacia para os trintas anos observada e de 992,4 mm, e sua
precipitação máxima ocorrida neste intervalo de tempo foi de 1851,6 mm ao passo que a menor
precipitação registrada anual foi de 478,7 mm.
CONCLUSÕES
Nos municípios de Gilbués e Monte Alegre do Piauí foram observadas as menores
flutuações das temperaturas máximas. Essas flutuações das médias máximas coincidem com os
meses mais secos da área de estudo. A variabilidade da média da média absoluta ocorre nos meses
de fevereiro com 28,7ºC e em setembro com 36ºC.
A umidade relativa do ar na área da bacia hidrográfica apresentou as menores médias
máximas absolutas entre julho a setembro, sendo possível fazer-se uma delimitação de regimes
climáticos no Estado do Piauí com base apenas nos valores médios observados.
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Tais delimitações dos trimestres mais úmidos e as informações das épocas de menores
umidades relativas do ar servirão de alerta as autoridades federais, estaduais e municipais além dos
tomadores de decisões, para um melhor planejamento urbano e agrícola.
Os valores dos índices pluviométricos indicam que os plantios de cerqueiros são
beneficiados e que o runoff das águas para os leitos dos rios, riachos, lagos, lagoas e córregos
contribuem para a perenização da bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto.
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VULNERABILIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE
PAISAGENS DO DISTRITO DE TAPERUABA, SOBRAL, CE

José Marcos Duarte RODRIGUES
Universidade Federal da Paraiba – UFPB
jmduarterodrigues@hotmail.com

RESUMO
Pretende-se, com a presente pesquisa, realizar uma análise e classificação das unidades inferiores de
paisagens, de acordo com Bertrand (1972), assim como, aplicar a classificação ecodinâmica, a
vulnerabilidade e sustentabilidade ambiental no distrito de Taperuaba – Sobral – CE. Para tanto,
considerou-se o polígono dos limites territoriais do distrito como geossistema e delimitou-se três
geofácies: planície fluvial do rio Bom Jesus, serras secas, sertões e pés de serra de Taperuaba.
Percebeu-se que cada unidade de paisagem apresenta dinâmica própria, permitindo classifica-las
como: ambientes instáveis, com vulnerabilidade baixa e/ou moderada e com sustentabilidade
moderada e/ou alta; intergrades, com vulnerabilidade moderada e/ou baixa e sustentabilidade
variando de moderada a alta; fortemente instáveis, com alta vulnerabilidade e baixa
sustentabilidade. Contudo, tal classificação permitiu estabelecer diretrizes, que objetivaram o
melhor aproveitamento dos potencias dos recursos naturais.
Palavras-chave: Análise geoambiental; ecodinamica; vulnerabilidade ambiental; diretrizes.
ABSTRACT
It is intended, with this research, to carry out an analysis and classification of the lower units of
landscapes, according to Bertrand (1972), as well as to apply the eco-dynamic classification,
vulnerability and environmental sustainability in the district of Taperuaba – Sobral – CE. To this
end, the polygon of the district's territorial boundaries was considered to be Geossistema and three
geoeasys were delimited: River Plain of the Rio Bom Jesus, dry saws, hinterlands and Serra in
Taperuaba. It was realized that each landscape unit presents its own dynamics, allowing it to
classify them as: unstable environments, with low and/or moderate vulnerability and with moderate
and/or high sustainability; Intergrates, with moderate and/or low vulnerability and sustainability
ranging from moderate to high; Strongly unstable, with high vulnerability and low sustainability.
However, such a classification allowed to establish guidelines, which aimed at the best use of the
powers of natural resources.
Keywords: Geoenvironmental analysis; Ecodinamica; Environmental vulnerability; Guidelines.

INTRODUÇÃO
A análise geoambiental parte do princípio que há uma ordem natural promovendo a
organização da superfície terrestre a partir das relações estabelecidas entre seus elementos. Desta
forma, pretende-se realizar uma compartimentação das unidades inferiores de paisagens naturais do
distrito de Taperuaba, a partir das inter-relações entre os componentes geoambientais, tendo o
relevo como fator diferenciador, assim como classificá-las de acordo com a vulnerabilidade e
sustentabilidade ambiental, proposta por Souza (2000).
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Desta forma, o presente trabalho, objetivou, não apenas realizar uma compartimentação e
análise das unidades inferiores de paisagens naturais, mas também, aplicar a classificação
ecodinâmica de Tricart (1977), assim como classificar as unidades de paisagens de acordo com a
vulnerabilidade e sustentabilidade ambiental estabelecida por Souza (2000), e por fim, estabelecer
propostas de ações que possam direcionar o planejamento ambiental no distrito.
O distrito de Taperuaba, pertencente ao município de Sobral, localiza-se no noroeste do
estado do Ceará. Limita-se a N-NE com o distrito de Juá (Irauçuba), a SE com o distrito de Boa
Vista do Caxitoré (Irauçuba), ao S-SW com o distrito de Logradouro (Santa Quitéria) e a NW-N
com o distrito de Bilheira (Sobral), como mostra a figura 1. Territorialmente o distrito corresponde
a 185,3 km2, o mesmo possui 6.113 habitantes, sendo este último dado correspondente a 2017.
Figura 1: localização do distrito de Taperuaba, Sobral, Ceará

Elaboração: Marcos Duarte (2018). Fonte: IBGE (2010): Prefeitura Municipal de Sobral (2017)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ao pretender-se classificar e analisar as unidades inferiores de paisagens do distrito de
Taperuaba, elencou-se, portanto, como proposta metodológica a de Bertrand (1972), a qual o
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geossistema funciona como um complexo dinâmico e instável. Portanto, o primeiro passo dado na
efetivação do trabalho foi a descrição, analise e elaboração de produtos cartográficos, dos
componentes geossistêmicos (geologia, geomorfologia, solos, clima, vegetação e uso e cobertura do
solo).
Deste modo, considerou-se o polígono de delimitação do território do distrito de Taperuaba
como geossistema. Posteriormente, delimitou-se e representou-se cartograficamente as geofácies,
sendo representadas na escala de 1:72.000. Contudo, estabeleceu-se três geofácies, são elas:
Planície fluvial do rio Bom Jesus, Sertões e pés de serra de Taperuaba e as Serras Secas. Utilizouse, como critério de definição das geofácies os compartimentos do relevo, por compreender que
seus limites possibilitam melhores possibilidades de distinção das unidades inferiores de paisagens.
A partir de então, analisou-se cada unidade, quanto suas potencialidades e limitações e
diagnosticou-se os principais impactos ambientais. Apôs a análise das geofácies foi realizado a
classificação ecodinâmica de acordo com Tricart (1977), este autor propõe três tipos de meios
morfodinâmicos, são eles: meios estáveis, meios intergrades ou de transição e meios instáveis.


Meios estáveis – áreas onde há o predomínio da pedogênese sobre a morfogênese, o
modelado do relevo evolui lentamente de forma dificilmente perceptível, a cobertura
vegetal é densa o suficiente para opor-se e frear a ação da dissecação.



Meios intergrades ou de transição – a pedogênese e morfogênese agem em conjunto no
mesmo espaço, ora uma se sobrepõe sobre outra, ora uma age de modo concorrente
sobre a outra.



Meios fortemente instáveis – nesses meios há a predominância da morfogênese sobre os
demais elementos.

Contudo, tal metodologia foi adaptada para área, onde as geofácies foram classificados de
acordo com os indicadores de estabilidade e instabilidade, classificando-as como: meios
intergrades, instáveis e fortemente instáveis.
Posteriormente, classificou-se as unidades inferiores de paisagem de acordo com a
vulnerabilidade e sustentabilidade ambiental proposta por Souza (2000), na qual:


Vulnerabilidade Baixa: corresponde a areas com boa capacidade produtiva de seus
recursos naturais, onde suas limitações podem ser mitigadas através de técnicas simples,
área com pouca susceptibilidade a erosão devido ao bom estado de conservação da
vegetação, portanto, a sustentabilidade será alta;



Vulnerabilidade Moderada: Área com capacidade produtiva razoável, plausível
potencial hídrico, boa quantidade de acumulação de água, solos moderadamente
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profundos, boa conservação da cobertura vegetal, portanto a sustentabilidade também
será moderada;


Vulnerabilidade Alta: Área com capacidade produtiva mínima, devido aos apectos
naturais, como alta declividade, e/ou com a degradação ambiental praticamente
irreversível ou com sérios problemas de produtividade de seus recursos naturais, com
irregularidades climáticas, déficit hídrico, solos rasos, com a presença constante de
afloramentos rochosos. Portanto a sustentabilidade será baixa e/ou muito baixa.

Após a classificação ecodinâmica e determinação da vulnerabilidade e sustentabilidade
ambiental, foram estabelecidas diretrizes para o planejamento ambiental. Como afirma Ross (2009,
p. 56), as diretrizes devem visar “[...] a adoção de ações de preservação, conservação e recuperação
ambiental e desenvolvimento econômico e social. ”. Portanto, as ações propostas tiveram, como
objetivo principal, estabelecer possibilidades de uso dos recursos naturais, permitindo utilizar-se de
seus potencias respeitando suas limitações. Assim, tendo a ecodinâmica, a vulnerabilidade e
sustentabilidade ambiental das unidades de paisagem do distrito de Taperuaba, pode-se fornecer
subsidio para o planejamento ambiental.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com a metodologia adotada, tendo os limites territoriais do distrito de Taperuaba
como Geossistema, foi possível propor três geofácies, são eles: geofácie 1- Planície Fluvial do Rio
Bom Jesus; geofácie 2- Serras Secas; geofácie 3- Sertões e Pés de Serras de Taperuaba.
Geofácie 1: Planície Fluvial do rio Bom Jesus
De forma geral, essa geofácie corresponde a áreas utilizadas para o extrativismo vegetal e o
uso agrícola, alguns setores são preferenciais para instalação de olarias (exploração mineral). As
limitações ambientais estão condicionadas à irregularidade das precipitações, às inundações
periódicas e a salinização.
Os principais impactos ambientais são de ordem antrópica como o desmatamento,
queimadas, assoreamento, poluição dos recursos hídricos e a diminuição do número de espécies
vegetal e animal, estes últimos, provocados pela caça predatória e pelo extrativismo vegetal. De
ordem natural citam-se as inundações periódicas que em alguns momentos pode prejudicar a
lavoura.
Devido a dinâmica mais intensa da ação humana nessas áreas, acaba-se por haver a ação da
morfogênese de forma mais intensa, portanto pode-se classifica-las como áreas ambientalmente
instáveis.
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Por serem áreas planas compostas por depósitos aluviais, recoberta com mata galeria,
parcialmente preservada, com uso moderado a intenso, devido à agricultura de subsistência e
agropecuária extensiva, assim como, construções residenciais. Apresenta, portanto, vulnerabilidade
baixa e/ou moderada como sustentabilidade de moderada a alta.
Quanto as diretrizes, aponta-se:


Implantação das áreas de APPs;



Desenvolvimento de práticas sustentáveis de extrativismo vegetal, principalmente da
palha da carnaubeira;



Recuperação da mata ciliar;



Controle da exploração mineral, principalmente da retirada de areia para construção e
fabricação de telhas e tijolos.

Geofácie 2: Serras Secas
O principal impacto ambiental, nessas unidades de paisagens é a degradação do solo. Seus
potenciais e limitações relacionam-se com suas características naturais, por serem áreas íngremes
com afloramentos rochosos, o uso agrícola e da agropecuária extensiva é limitado. Apresenta
potencial para extrativismo vegetal sustentável, ou mesmo para implantação do sistema agro-silvopastoril.
Nessas áreas os processos morfogenéticos superam os pedogenéticos, mesmo com a
presença mais intensa da vegetação, havendo, portanto, alguns trechos com afloramento de rochas e
solos com poucos centímetros de espessura.
Pode ser classificada, como de alta vulnerabilidade e de baixa sustentabilidade ambiental.
Tal fato deve-se, por serem áreas com relevo aguçado e alto grau de declividade com tendência à
erosão, sendo que em alguns setores se apresentam bastante desmatada.
Quanto as diretrizes para esta unidade de paisagem, recomenda-se:


Implantação das áreas de APPs de vertentes íngremes e topos de morros;



Manutenção e/ou recuperação das matas das encostas ou vertentes íngremes;



Controle das práticas agrícola;



Práticas de controle de erosão, principalmente nas vertentes e nos vales;



Desenvolvimento do ecoturismo.

Geofácie 3: Sertões e Pés de Serras de Taperuaba
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Caracteriza-se por relevo plano a suavemente ondulado, com baixas altitudes,
correspondente à depressão sertaneja. Nesses ambientes, devido ao desmatamento e a fraca
cobertura vegetal, há a presença de solos superficialmente pedregosos e as vezes totalmente
exposto, estando sujeito à erosão laminar e ao intemperismo físico e/ou mecânico.
Compreende-se, portanto, que a morfogênese e a pedogênese atuam, parcialmente com a
mesma intensidade. Nos setores com fraca cobertura vegetal, a morfogênese supera a pedogênese.
Já nos setores onde a vegetação é densa, a pedogênese sobrepõem-se sobre a morfogênese. Desta
forma, classifica-se ecodinamicamente como ambientes de transição.
Devido ao fato de que exibe terrenos planos e/ou ondulados com solos rasos a
moderadamente profundos, deficiência hídrica e intensa presença da agropecuária extensiva,
portanto, bastante desmatado, pode-se classificar esta unidade com vulnerabilidade moderada a alta
e com sustentabilidade de moderada a baixa.
Desta forma, propõe-se para estas áreas:


Promoção da educação ambiental;



Adoção de práticas agrícolas sustentáveis, como o sistema agro-silvo-pastoril;



Recuperação das áreas degradadas;



Preservação de áreas com forte cobertura vegetal;



Apoio aos produtores rurais, no sentido de qualificar a produção.

Abaixo, apresenta-se um quadro síntese (quadro 1), contendo os resultados obtidos na
pesquisa, como classificação das geofácies, suas potencialidades e limitações, os principais
impactos ambientais, a classificação ecodinâmica e as diretrizes estabelecidas especificas para cada
unidade de paisagem.
Quadro 1-Sintese das potencialidades, limitações, impactos ambientais, ecodinâmica, vulnerabilidade e
sustentabilidade ambiental para as unidades de paisagens do distrito de Taperuaba, Sobral, CE.
Unidades de paisagens
Geossistema
Geofácies

Polígono do
Limite
territorial do
Distrito de
Taperuaba

Potencialidades

Limitações

Impactos
ambientais

Classificação
ecodinâmica

Vulnerabilida
de

Sustentabili
dade

G 1Planície
Fluvial do
Rio Bom
Jesus

Extrativismo
vegetal
sustentável e
exploração
mineral

Irregularida
de das
precipitaçõe
se
inundações
periódicas e
salinização

Assoreamen
to poluição
dos recursos
hídricos

Instável

Baixa a
moderada

Moderada
a alta

G 2- Serras
Secas

Extrativismo
vegetal
sustentável;
Atividades
voltada para o
ecoturismo

Áreas
íngremes
com
afloramento
s rochosos

Fortemente
instável

Alta

Baixa

G 3-

Potencial para o

Longos

Transição

Moderada a

Moderada
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Sertões e
Pés de
Taperuaba

sistema agrosilvo-pastoril

períodos de
seca,
limitando as
atividades
agrícolas e a
pecuária
extensiva

nto e
queimadas

(intergrades)

alta

a baixa

Elaboração: Marcos Duarte. Fonte: Adaptado de Bertrand (1972), Tricart (1977) e Souza (2000).

Na figura 2, apresenta-se o mapa das unidades de paisagens naturais do distrito de
Taperuaba, contendo a classificação ecodinâmica, assim como, a classificação das mesmas, de
acordo com a vulnerabilidade e sustentabilidades ambiental, seguindo as análises realizadas
anteriormente.
Figura 2: mapa das unidades inferiores de paisagen e suas respectivas
classificações ecodinamicas e de vulnerabilidade e sustentabilidade ambiental.

Elaboração: Marcos Duarte. Fontes: Prefeitura Municipal de Sobral (2017);
Adptado de Bertrand (1972),Tricart (1977) e Souza (2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A base teórica-metodológica utilizada, calcada nos princípios geossistêmicos, propiciou
levantamentos de dados referentes aos aspectos físico-naturais integrados com as necessidades
socioeconômicas. O que possibilitou uma visão integrada mediante uma concepção socioambiental,
fornecendo uma perspectiva sistêmica da interação sociedade-natureza.
As informações adquiridas, permite-nos afirmar, que existe a necessidade de elaboração e
efetivação de práticas voltadas para o planejamento e gestão ambiental do distrito de Taperuaba,
Sobral, CE. Pratica estas, que devem partir das necessidades locais, ou seja, as necessidades
socioeconômicas em escala local.
Portanto, ressalta-se a importação de implementação de medidas públicas, que visem a
manutenção, recuperação e conservação dos recursos naturais, de maneira tal, que possa possibilitar
a prática de atividades socioeconômicas sustentáveis, diante dos potenciais e limitação de cada
unidade de paisagem.
Para efetivação das propostas ressalta-se a importância de promoção de ações voltadas para
a sociedade, que envolva a educação ambiental, criação de infraestrutura básica nas áreas rurais,
elaboração e implantação do plano de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, ressaltando a
importância e necessidade de propostas de planejamento ambiental, assim como o desenvolvimento
de trabalhos científicos com riqueza de detalhes e levantamento de dados para o distrito de
Taperuaba.
Contudo espera-se contribuir, com a presente pesquisa, com informações iniciais, tanto para
o desenvolvimento de novas pesquisas, como para o possível planejamento e gestão territorial do
distrito de Taperuaba, Sobral, Ceará.
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POLUIÇÃO MARINHA EM SISTEMAS COSTEIROS NO
ESTUÁRIO DE SANTOS (SP)

Plínio Martins FALCÃO23
Doutor em Geografia Física (USP), líder do grupo Terra&Mar (IFBA/CNPq)
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RESUMO
As atividades econômicas e o consumo da sociedade são os principais vetores de poluição no século
atual, com repercussão importante sobre o oceano e os sistemas costeiros. Nesse contexto, o lixo
marinho é um dos pontos mais relevantes, com impactos em áreas cada vez mais extensas devido à
expansão do problema. Os pellets de plástico, que são resinas poliméricas industriais, são resíduos
comuns nos ecossistemas. Este estudo teve como objetivo a avaliação geral da presença desse
material na superfície do ecossistema manguezal do estuário Santos / São Vicente, no litoral do
estado de São Paulo, justificado pela demanda de diagnóstico e monitoramento na zona costeira,
contribuindo com o conhecimento das causas para a perda desse material no ambiente. Os
procedimentos metodológicos adotados contaram com as etapas: (i) pesquisa temática de cunho
teórico e conhecimento prévio da área de estudo; (ii) trabalho de campo para análise da superfície
dos manguezais e de praias / planícies de maré arenosas localizadas no estuário. Os resultados
obtidos apresentaram quantidade expressiva de lixo nesses ambientes, com a presença dos pellets
nos mangues e nas planícies de maré, reforçando que o interior do estuário é um exemplo de
retenção de refugos da poluição marinha em todas as suas escalas. Este resultado reforça a
necessidade de uma ampla revisão na Política Nacional de Resíduos Sólidos e do pleno
engajamento às convenções internacionais para a proteção do oceano, pois será por meio dessas
vertentes que se poderá reduzir a depreciação dos ecossistemas marinhos nas próximas décadas.
Palavras-chave: poluição marinha; estuários; lixo marinho; sistemas costeiros.
ABSTRACT
The economic activities and the consumption of the society are the main vectors of pollution in the
presente century, with material impact on the ocean and coastal systems. In this contexto, the
marine litter is one of the most relevant points, with impacts in areas more extensive due to the
expansion of the problem. The plastic pellets, which are polymer resins for the industrial, waste
common in the ecosystems. This study had as objective the general assessment of Santos / São
Vicente, on the coast of São Paulo state, justified by the demand for the diagnosis and monitoring in
the coastal zone, contirbuting to the knowledge of the causes for the los of this material in the
environment. The methodological procedures involved the steps: (i) thematic research related to the
theoretical and prior knowledge of the study área; (ii) field work for analysis of the surface of the
mangroves and beaches / the plains of tide sand located on the estuary. The results obtained
presented a signficant amount of garbage in these environments, with the presence of pellets in the
mangroves and the plains of tide, reinforcing that the interior of the estuary is na example of the
retention of waste products of marine pollution in all ist scales. This result reinforces the need of a
wide revision in the National Policy on Solid Waste and the full commitment to international
conventions for the protection of the ocean, since it is a through these aspects that you can reduce
the depreciation of marine ecosystems in the coming decades.
Keywords: marine pollution; estuaries; marine litter; coastal systems.
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INTRODUÇÃO
Está entre as principais pertinências ambientais contemporâneas o tema da poluição,
trazendo à tona um velho debate acerca dos problemas decorrentes da expansão das atividades de
produção e consumo, inerentes ao capitalismo. Inúmeras ações são desenvolvidas por organizações
e entidades, a exemplo da chamada às ideias de promoção de um crescimento versus
desenvolvimento menos impulsivo e, por sua vez, mais equilibrado, quando se trata da minimização
de impactos à natureza.
Um dos mais destacados temas diz respeito aos resíduos sólidos, com destaque para os
plásticos dos mais variados formatos. Trata-se, este, de um dos mais encontrados nas águas
oceânicas, nos arquipélagos e nas bordas dos continentes, sejam elas urbanizadas ou não. Isto
porque inúmeros trabalhos científicos já comprovaram as possibilidades de materiais plásticos
percorrerem milhões de quilômetros a cada ano, sob o transporte de correntes oceânicas e costeiras.
A temática da poluição no oceano e nas costas, produzida a partir das relações
antropogênicas com o ambiente, compreende umas das preocupações de maior envergadura da
atualidade, constituindo-se num desafio técnico, por meio das ferramentas de remediação,
reabilitação e gestão. E, ao mesmo tempo, altruísta, visto que a base para uma concepção de mundo
na qual os recursos ambientais sejam racionalizados, com a finalidade de equilíbrio entre
organismos e vida humana, deva ser oriunda, essencialmente, das mesmas ações humanas
(FALCÃO, 2015).
Cientistas tem percorrido praias do mundo inteiro, analisado manguezais, pântanos salgados,
investigado estuários e planícies flúvio-marinhas e os resultados são sempre os mesmos: milhares
de metros cúbicos de materiais plásticos e sintéticos, tanto em forma industrial, quanto em produtos
acabados. O fato é que estes fazem parte de uma cadeia de baixo custo no que se refere à
produtividade, facilitando a sua distribuição em larga escala e, por consequência, um intenso e
descuidado descarte, que termina no oceano, seja transportado do interior dos continentes pelos rios,
seja por inadequado depósito nas costas ou perdidos por meio da logística industrial e naval.
De acordo com Strahler (1989), as áreas costeiras passam por intensa degradação ambiental
e destruição devido ao fato de que a própria urbanização exige mais terras e a expansão de portos.
No entanto, Petersen et al. (2014) acrescenta que atividades econômicas e industriais vão desde
turismo a operações portuárias, produção de petróleo no mar e escoamento agrícola. É nesta
conexão entre ciclos econômico-industriais e portos, que se intensificam os problemas nos litorais,
um tema de expressiva relevância.
Num país como o Brasil, com aproximadamente 8.500Km de costa (IBGE, 2016), cuja
densidade demográfica na faixa litorânea é expressiva, bem como as atividades de circulação e
produção industrial, não é espantoso lidar com a presença de lixo marinho nas praias. Todavia, uma
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das razões para este cenário é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) possui,
ainda, fragilidades em seu alcance e eficiência, favorecendo a transferência de parte deste problema
para a zona costeira, afetando, por sua vez, os seus ecossistemas.
Este é o percurso no qual se aglomeram os problemas ambientais relacionados ao oceano e
zonas costeiras. Compreendendo grandes extensões do planeta, as costas e os ecossistemas costeiros
a exemplo de praias, manguezais, recifes de corais, estuários e planícies de maré, se configuram
como ambientes altamente sensíveis. Demograficamente tem sido áreas de elevada pressão e com
altos níveis de urbanização em praticamente todos os países, o que intensifica o peso das ações
humanas sobre esses espaços (FALCÃO, 2015).
No entanto, o lixo marinho vem sendo discutido desde a década de 1970, quando cientistas,
ao esboçarem preocupações, começaram a observar e quantificar materiais diversos nos mares e
costas de alguns países. Nessa categoria se encontram os pellets de plástico (Figura 1), que é a
matéria-prima de base para a produção num dos setores mais prósperos, produtivos e de baixo custo
da indústria mundial: o de insumos plásticos. Desde então vem sendo tratado entre as formas de
poluição marinha e costeira mais comumente observadas e prejudiciais aos sistemas ambientais
costeiros.
Figura 1 – Pellets de plástico encontrados em praias

Fonte: Elaborado por Plínio Martins Falcão (2015)
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Com base neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo uma avaliação geral da
presença de pellets de plástico na superfície do ecossistema manguezal do estuário de Santos / São
Vicente, região da Baixada Santista, litoral do Estado de São Paulo (Figura 2). Este se justificou
pela demanda de diagnósticos e monitoramento da zona costeira, a fim de contribuir com o
conhecimento das causas para a perda desse material no ambiente, podendo subsidiar as atividades
do planejamento e gestão de recursos.
Figura 2: Região Metropolitana da Baixada Santista, litoral do estado de São Paulo

Fonte: Elaborado por Plínio Martins Falcão (2015)

No entendimento de Ross (2009), o processo evolutivo das culturas, da produção dos
conhecimentos, da evolução da tecnologia, da intensificação das atividades produtivas e da relação
capital-trabalho vai progressivamente promovendo transformações na natureza e definindo e
redefinindo novos arranjos espaciais nos territórios dos lugares, dos países e do globo. Firmam-se,
nessa lógica, agentes da produção do espaço que definem os rumos e necessidades da sociedade
contemporânea.
Tal cenário colabora com a conformação do ciclo econômico mundial, cuja ciência
geográfica, há muito, se incumbe de analisar sob o prisma do espaço historicamente concebido e
organizado. Este que, após tantas transformações, Moraes (2005) aclarou como o período em que a
economia se mundializou plenamente, onde os lugares estão cada vez mais inseridos em redes de
relações globalizadas, onde os circuitos são planetários.
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Esse conjunto de reflexões ampara uma necessidade premente de se repensar as ações
antropogênicas sobre os espaços naturais, com destaque para os ecossistemas da Terra, de longa
data alterados [in]diretamente. Tricart (1977) afirmou, à época, que no momento atual já não existe
nenhum ecossistema que não seja modificado pelo homem, só que as modificações são de natureza
diferente e de importância diversa. Via de regra, atreladas ao status quo das atividades de consumo
e manutenção da produção.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os trabalhos foram realizados de acordo com as seguintes etapas: (a) Pesquisa teórica
associada ao tema, desenvolvida no âmbito do projeto de pesquisa junto à Universidade de São
Paulo; (b) Trabalho de campo executado a partir do uso de embarcação rápida para acesso ao canal
do porto de Santos (SP), com pontos de paradas para a análise da superfície dos manguezais e em
praias e planícies de maré arenosas, buscando levantar a presença dos polímeros.
Foi realizado, então, um trajeto no canal estuarino de Santos, Canal da Cosipa, entrada do
Canal da Bertioga e Largo do Caneú, com 17 pontos de parada, observação e coleta em planícies de
maré e mangues, a fim de se esboçar um panorama da presença de pellets no estuário.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A poluição marinha e costeira, como dito anteriormente, tem considerável parte de suas
origens no interior dos continentes, no qual ocorrem inúmeras atividades industriais, agrícolas,
pecuária e agroindustriais. Canais fluviais, drenagens, estuários e desembocaduras correspondem a
alguns dos meios pelos quais agentes dessas poluições chegam às águas oceânicas e costeiras, vindo
a interferir diretamente nos ecossistemas da costa, como é o caso das praias.
O estuário é um ecossistema costeiro para o qual existem várias definições. Para Rossetti
(2008), a mais utilizada por geólogos e geomorfólogos é a de que esse sistema corresponde a um
corpo de água semifechado no qual ocorre mistura de processos fluviais e marinhos. Segundo
Tundisi; Tundisi (2008), são formados por movimentos de submergência ou emergência das áreas
costeiras, resultantes da movimentação de placas e de efeitos locais, como, por exemplo, direção e
força das correntes, ação das ondas, deposição de sedimentos lançados por rios, glaciações e efeitos
das marés.
A distribuição da energia total produzida pela interação de processos fluviais e marinhos
resulta na subdivisão interna do estuário em três setores: um interno, dominado por processos
fluviais; um central, dominado por processos de baixa energia e no qual ocorre equilíbrio entre
processos marinhos (principalmente representado por correntes de maré) e fluviais; e um externo,
em que se dá o domínio de processos marinhos (ondas e correntes de maré) (ROSSETTI, 2008).
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Segundo Tundisi; Tundisi (2008), os sedimentos refletem a complexa e dinâmica natureza
desse ecossistema e a sua deposição é decorrente do fluxo a partir dos rios, do trabalho da água
costeira e da distribuição de correntes no interior do estuário. Próximo à costa os sedimentos
dominantes são arenosos, e, no seu interior, há sedimento fino e muitas vezes argiloso, com grande
concentração de matéria orgânica.
O Estuário de Santos e São Vicente está localizado ao sul do Trópico de Capricórnio,
compreendendo a área da escarpa da Serra do Mar, planície sedimentar, até o mar entre os rios
Mongaguá e Itapanhaú, em Bertioga (ALFREDINI; ARASAKI, 2009). Segundo Herz (1991) apud
Alfredini; Arasaki (2009), nas áreas planas do Estuário de Santos, sujeitas à ação das marés,
ocorrem cerca de 40% dos manguezais do litoral paulista.
A última etapa dos trabalhos de campo da pesquisa envolveu uma verificação de possível
presença de pellets em pontos desse Estuário, tomando como base o princípio da zona industrialportuária como precisa fonte emissora de pellets no ambiente. Para essa atividade contou-se com
uma embarcação rápida particular, alugada no Guarujá, e num percurso de 3 horas foram
observadas algumas áreas de mangue e planícies de maré dentro do estuário.
Essas observações se justificam pela aferição de presença e quantidade de pellets na zona
estuarina, relacionando-os com as praias externas ao estuário, visto que os canais funcionam como
elo entre seu interior e as águas externas. Embora seja um ambiente muito dinâmico, sobretudo
pelos efeitos das correntes e das marés, podendo apresentar vários cenários, é consistente a
existência do material, exatamente por conta do aglomerado produtivo e logístico local.
O percurso obedeceu ao seguinte roteiro: subida pelo canal estuarino de Santos, em seguida
o Canal da Cosipa, depois o Largo do Caneú e, por fim, a entrada do Canal da Bertioga. Durante a
atividade foram realizadas 17 paradas, as quais foram denominadas, em geral, como ponto de coleta
(PC). Ali eram observadas as características como fisiografia local, intervenções humanas e
associação dos pellets com outros materiais ou resíduos. Todavia, coletas foram realizadas quando,
de fato, os polímeros supramencionados eram encontrados. (Figura 3)
É importante colocar que pesquisas desenvolvidas no litoral de São Paulo trataram da
presença desses polímeros nas praias (FALCÃO, SOUZA, C.R. de G., 2012; VEDOLIN, 2014;
MANZANO, 2009). Todavia, Falcão (2015) abordou considerável parte desse material como
oriundo de fontes emissoras situadas na própria costa, a exemplo dos complexos industriais e
logístico-portuários, o que pode ser tratado na perspectiva de deficiência em sistemas de gestão
ambiental (FALCÃO, 2016), ampliando as possibilidades de controle e mitigação por meio da
fiscalização e cumprimento legal.
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Figura 3: Roteiro e coletas no Estuário de Santos e São Vicente – Pesquisa de campo 2014
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Fonte: Elaborado por Plínio Martins Falcão (2015)

Os resultados obtidos a partir do roteiro foram sintetizados e organizados no quadro a seguir.
(Figura 4)
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Figura 4: Pellets no Estuário de Santos / São Vicente
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Fonte: Elaborado por Plínio Martins Falcão (2015)

As amostras coletadas nos 17 pontos visitados (11 em praias ou planícies de maré arenosas e
6 em manguezais) apresentaram um total de 72 pellets, distribuídos em 10 locais de observação.
Desse total, 6 corresponderam aos trechos com praias ou planícies de maré arenosas (com 51
pellets) e 4 em manguezais (com 21 pellets).
Com base na figura 3 verifica-se que ao longo de todo o estuário existem pellets em
quantidades variadas, distribuídos em diferentes partes do ecossistema, comprovando que a sua
chegada a manguezais, planícies de maré e praias é constante. Nas 6 áreas de planícies de maré e
praias nas quais foram detectados, era marcante a presença de outros tipos de lixo em 5 pontos (PC12, 13, 14, 16 e 17), com destaque para resíduos de plástico (embalagens, rótulos, pets, tampas,
etc.). Esta ocorrência foi similar em 2 (PC-7 e PC-9) dos 4 manguezais nos quais os pellets se
acumulavam.
Note-se que entre o PC-2 e o PC-6 (apesar da existência de pellets em alguns) não foi
detectado lixo associado de nenhum tipo, mais à jusante do Canal da Cosipa. No entanto, a partir do
Largo do Caneú até às proximidades de saída do Canal Estuarino de Santos, a quantidade foi
grande, sobretudo associada às pequenas praias em áreas de periferização socioespacial no entorno
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do canal, a exemplo dos PC 12, 13, 14 e 16. Isto significa dizer que, apesar da hidrodinâmica
intensa, parte desses dejetos é adicionada ao sistema a partir das próprias áreas informais no entorno
do estuário (para além de outras possíveis fontes).
Todavia, pellets de plástico foram encontrados desde o PC-3, à jusante do Canal da Cosipa,
significando que além da presença de fontes na própria região, as correntes de superfície
contribuem com a dispersão dos grânulos por todo o sistema estuarino, ademais da possibilidade de
também serem oriundos de outros canais. As marés, sobretudo de sizígia, exercem papel
fundamental na hidrodinâmica local, podendo influenciar na saída de maior quantidade de material
do estuário para o oceano e, em seguida, chegando às praias na zona costeira.
Harari; Camargo (1998) verificaram que, durante uma simulação referente à composição de
nove componentes principais de maré, em condições de sizígia, as correntes de superfície vazantes
mais intensas apresentaram valores inferiores na área costeira em relação às áreas rasas, tornando
esses valores mais intensos que os de enchente. Enquanto que na Baía de Santos, nota-se grande
contraste de intensidade das correntes entre o lado de São Vicente e o lado de Santos / Guarujá; nas
enchentes (e vazantes) de sizígia, se tem convergência (e divergências) das correntes nos canais de
Bertioga e São Vicente e correntes num único sentido no canal do Porto de Santos. (Figura 5)
Figura 5: Correntes de superfície vazantes máximas na sizígia, nas áreas interiores rasas

Fonte: Harari; Camargo (1998)
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Muito embora se trate de uma análise que visa compreender a circulação de maré para
observar a região costeira de Santos, o modelo permite observar uma das situações comuns no que
se refere ao funcionamento e à influência da maré de sizígia em parte do interior do estuário.
Mas apesar do modelo supraexemplificado, Harari et al. (2009) ainda confirmam que, por
outro lado, as correntes residuais modeladas na Baía de Santos apresentam um padrão definido no
decorrer do ano, típico de um estuário, com as seguintes características: (a) na superfície as
correntes residuais são, predominantemente, para fora do estuário, em direção ao mar aberto; (b) no
nível de 5m, duas áreas podem ser definidas, sendo uma mais próxima ao canal de São Vicente,
com correntes residuais em direção à costa, e outra no setor sudeste da baía, acompanhando o fluxo
residual de superfície.
No entanto, ainda que a hidrodinâmica seja influenciada, também, por outros fatores
meteorológicos, oceanográficos, o exemplo apresentado para correntes de superfície evidencia que,
uma vez no interior do estuário, os pellets serão movimentados por distintas áreas do sistema, se
acumulando em outros ecossistemas ou mesmo sendo ejetado para o mar. E de acordo com Harari
et al. (2009), estudos demonstram que a distribuição das correntes é fortemente correlacionada com
o transporte de materiais em suspensão e à própria distribuição de sedimentos.
Os exemplos possuem validade para qualquer tipo de resíduo leve, que seja transportado por
superfície. E os plásticos, de um modo geral, se destacam porque sólidos provenientes de
embalagens, pets, rótulos, quase sempre são movimentados por essa dinâmica. Entretanto, os pellets
de plástico possuem características específicas, cujo transporte é ainda mais factível: capacidade
total de flutuação, tamanho (2 a 5 mm), peso e densidade baixos, ou seja, podem passar por diversos
obstáculos até, finalmente, se acumularem numa área mais abrigada, como um manguezal, planície
de maré, praia ou mesmo alguma estrutura / armadilha antropogênica.
Apesar das dificuldades de identificação exata da fonte específica, no que se refere ao agente
produtivo / logístico de pellets (o que, inclusive nem tangencia o objetivo da pesquisa), constata-se
que a zona portuária e seu aglomerado adjacente é, de fato, uma fonte emissora de pellets no
estuário e, por sua vez, no mar. Outra dificuldade de mensuração está a despeito da temporalidade a
qual esses grânulos podem estar no ambiente, o que demandaria, talvez, análises físico-químicas e
químicas, na tentativa de inferir.
Portanto, tratá-los numa perspectiva de área-fonte pode fornecer subsídios para estudos mais
específicos de identificação e discussões mais ampliadas, na tentativa de buscar mitigações.
Todavia, o tratamento das prováveis fontes emissoras nas águas já se torna pressuposto para
entender a sua presença e dinâmica na zona costeira, especialmente nas praias, permitindo melhor
compreensão e, por sua vez, possibilidades de ação frente aos principais problemas ocasionados.
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CONCLUSÃO
Ecossistemas costeiros são sensíveis a todo tipo de variação, seja de natureza dinâmica, seja
em relação a ações humanas decorrentes de atividades diversas. Sendo assim, encontrar as marcas
das mudanças espaciais nesses ambientes não é inconstante, uma vez que recebem diversos tipos de
influências. Os estuários são ambientes complexos, porém, de elevada sensibilidade aos processos
deflagrados em benefício da produção e circulação global de insumos e materiais diversos.
O estuário de Santos / São Vicente possui todos os reflexos de um sistema sujeito a diversos
níveis de pressão, dos quais se destacam a presença de áreas industriais, uma adensada urbanização
periferizadas e o tráfego semanal de centenas de embarcações de pequeno a grande porte que
atracam nos diferentes terminais portuários ali existentes. Obviamente, as influências desse
processo agregam números e características alarmantes no que se refere à poluição marinha e
costeira.
Dessa maneira, as correntes de circulação manejam grandes quantidades de resíduos que são
depositados nos mangues e nas planícies de maré arenosas localizadas no estuário. Assim, os pellets
foram encontrados exatamente nesses estratos espaciais, fundamentando a lógica dos níveis de
poluição elevados num sistema que vem agregando problemas cada vez mais sérios. A presença de
resíduos de origem doméstica merece destaque em relação à quantidade encontrada, sobretudo nos
manguezais situados nas bordas mais pobres da cidade.
Todavia, a melhor repercussão para este cenário é a fiscalização adequada e regular
monitoramento dos sistemas ambientais, a rigor de cumprimento da legislação ambiental, com
enfoque, sobretudo, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma demanda a ser apresentada a
todos os agentes da sociedade, mas com atenção especial ao setor econômico de manufatura e
logística de substâncias e matérias primas, que é a responsável por perder esses pellets de plástico
no ambiente.
REFERÊNCIAS
ALFREDINI, P.; ARASAKI, E. Obras e gestão de portos e costas. A técnica aliada ao enfoque
logístico e ambiental. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2009.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Lei 12.305 de 20 de dezembro de 2010, Política Nacional
de Resíduos Sólidos, Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidadessustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos> Acesso em: 20 ago. 2018
FALCÃO, P.M. Panorama da poluição costeira por pellets de plástico em praias de São Paulo,
Brasil: uma contribuição aos estudos de Geografia do Litoral. 2015. Tese (Doutorado em
Geografia Física) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 773

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8135/tde12012016-150123/en.php>. Acesso em: 2018 jul. 28
FALCÃO, P.M. Poluição costeira e lixo marinho como alvo à gestão ambiental. In: IV
CONGRESSO BAIANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, Cruz das Almas.
Anais… Cruz das Almas: UFRB, 2016. Disponível em: <http://cobesa.com.br/2016/artigos/>.
Acesso em: 08 ago. 2018.
FALCÃO, P. M.; SOUZA, C. R. de G. Pellets plásticos nas praias do mundo: análise do estado da
arte como ferramenta de auxílio à gestão costeira. In: Juan Manuel Barragán Muñoz. (Org.).
Gestión Integrada de Áreas Litorales, mirando a Iberoamerica. Cádiz: Universidad de Cádiz,
2012.
HARARI, J.; FRANÇA, C.A.S.; MARQUES, J. Aplicação da modelagem numérica da Baía de
Santos (SP): correntes residuais e dispersão de poluentes. In: RIBEIRO, W. C. Governança da
água no Brasil. Uma visão interdisciplinar. São Paulo: Annablume; FAPESP; CNPq, 2009.
HARARI, J.; CAMARGO, R. Modelagem numérica da região costeira de Santos (SP): circulação
de maré. Revista Brasileira de Oceanografia, v.46, n.2, p.135-156, 1998.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Atlas Geográfico
Escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 7ª ed.
MANZANO, A.B. Distribuição, taxa de entrada, composição química e identificação de fontes de
grânulos plásticos na Enseada de Santos, SP, Brasil. Dissertação (Mestrado em Oceanografia
Biológica) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível
em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/21/21131/tde-30042010-104436/pt-br.php>

Acesso em: 16 ago.2018.
MORAES, A.C.R. Meio Ambiente e Ciências Humanas. 4ª ed. São Paulo: Annablume, 2005.
PETERSEN, J.F.; SACK, D.; GABLER, R.E. Fundamentos de Geografia Física. São Paulo:
Cengage Learning, 2014.
ROSS, J.L.S. Ecogeografia do Brasil. Subsídios para planejamento ambiental. São Paulo: Oficina
de Textos, 2009.
ROSSETTI, D.F. Ambientes costeiros. In: FLORENZANO, T.G. (org.) Geomorfologia: conceitos e
tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 774

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
STRAHLER, A.N.; STRAHLER, A.H. Geografía Física. 3ª ed. Barcelona: Ediciones Omega,
1989.
TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE, 1977.
TUNDISI, J.G.; TUNDISI, T.M. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
VEDOLIN, M.C. Estudo da distribuição de materiais em plásticos no litoral de São Paulo:
avaliação da poluição por meio de análise de pellets. Dissertação (Mestrado em Oceanografia
Química) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível
em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/21/21137/tde-05022015-112027/pt-br.php>

Acesso em: 16 ago.2018.
AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), pelo apoio e suporte às atividades de pesquisa, à
Universidade de São Paulo (USP) pelo suporte e Instituto Geológico (IG-SP) pelo apoio às
atividades de campo.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 775

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NOS SOLOS PELO LANÇAMENTO DE DEJETOS
LÍQUIDOS DE SUÍNOS

Andréa dos Santos VIEIRA
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFU
andrea.vieira@yahoo.com.br
Paulo Cezar MENDES
Doutor do Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFU
pcmendes1@yahoo.com.br

RESUMO
O Cerrado goiano passou nas últimas décadas por profundas transformações. As mudanças
observadas foram obtidas a partir da implantação em larga escala do agronegócio. Entre as
atividades agropecuárias desenvolvidas no município de Rio Verde no sudoeste goiano está a
suinocultura. A suinocultura é uma grande geradora de resíduos. Os resíduos após um tratamento
mínimo são lançados no solo, como meio de agregar valor ao solo. Porém o lançamento em larga
escala e após sucessivos anos pode causar degradação ambiental no solo. Esta pesquisa tem o
intuito de compreender essa degradação ambiental no solo por meio do lançamento dos dejetos
líquidos de suínos. Para tanto, foram coletadas, em 2017, amostras de solos livres de dejetos e solos
com lançamentos dos mesmos. As análises provaram que está havendo uma alteração dos níveis de
micronutrientes do solo, incluindo os metais pesados.
Palavras-chave:Degradação ambiental; Metais Pesados; solos.
ABSTRACT
The Cerrado of Goiás has undergone profound changes in recent decades. The observed changes
were obtained from the large scale implantation of agribusiness. Among the agricultural activities
developed in the municipality of Rio Verde in southwestern Goiania is pig farming. Pig farming is a
big waste generator. Residues after minimal treatment are released into the soil as a means of
adding value to the soil. However, the large scale release and after successive years can cause
environmental degradation in the soil. This research intends to understand this environmental
degradation in the soil through the release of swine net waste. In order to do so, in 2017, soil
samples were collected free of wastes and soils with releases of the same. The analyzes have shown
that there is a change in soil micronutrient levels, including heavy metals.
Keywords: Ambiental degradation; Heavy metals; soils.

INTRODUÇÃO
A degradação ambiental no Cerrado, decorrente da exploração da agropecuária, tem
transformado consideravelmente o seu perfil, resultando em excesso de desmatamento,
compactação do solo, erosão, assoreamento de rios, contaminação da água subterrânea, e perda de
biodiversidade, com reflexos sobre todo o ecossistema.
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Degradação ambiental é definida como alteração provocada no meio ambiente. A Política
Nacional de Meio Ambiente, no Artigo 3o. inciso II, da Lei 6.938/81 define o termo degradação da
qualidade ambiental como a alteração adversa das características do meio ambiente.
O Bioma Cerrado, antes considerado como improdutivo, passou na ultimas décadas, a ser
palco de profundas transformações sociais econômicas e ambientais. O município de Rio Verde está
dentro desse bioma e é uma parte expressiva nesse contexto de mudanças.
Rio Verde é um município com 217 mil habitantes (IBGE, 2017), com PIB percapita de
38971 mil, tendo como principal atividade o agronegócio. O agronegócio em Rio Verde possui duas
vertentes principais, a agricultura de grãos e a pecuária.
Dentro da conjuntura pecuarista, o município, é o segundo maior produtor de suínos em
confinamento do país. A produção granjeira está distribuída em 256 granjas de aves e suínos, sendo
128 suinícolas.
A produção animal de suínos em confinamento gera uma grande quantidade de dejetos. Os
dejetos geralmente são retirados do sistema pela pressão da água, gerando os dejetos líquidos de
suínos – DLS. O DLS após passar por lagoas de tratamento, para maturação, é lançado no solo.
O lançamento de DLS no solo é realizado sob a égide de estar dando um destino correto para
o dejeto e fertilizando o solo. O processo de lançamento de dejetos no solo ocorre no município em
ampla escala, licenciado pelo órgão ambiental.
Levando em consideração os aspectos tratados, o objetivo deste trabalho é compreender a
degradação ambiental causada pelo lançamento de DLS no solo em Rio Verde/Goiás.
Em 2017, foram coletadas amostras de solos que recebiam dejetos e comparados com
amostras de solos livres de dejetos. A necessidade de conhecer as nuances da degradação ambiental
nos solos de Rio Verde, provocada pelo lançamento de DLS, visto que este solo tem alta
produtividade atual, justifica este trabalho.
REFERENCIAL TEÓRICO
Os dejetos líquidos de suínos - DLS
O manejo dos dejetos de suínos deve observar a legislação ambiental no sentido de não
contaminar e degradar o solo, a água e o ar. As granjas de suínos com sua alta produção de dejetos,
e a ampla utilização da água nas atividades cotidianas é considerada pela resolução CONAMA Nº
237, de 19 de dezembro de 1997 como uma atividade potencialmente poluidora.
E a Portaria n.° 007/06-PRES/AGMA delibera que os empreendimentos de criação de
suínos, em sistema de confinamento, em unidades denominadas granjas ou suinoculturas podem
causar modificações ambientais e por isso, estão sujeitos ao licenciamento ambiental.
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A suinocultura possui um significativo potencial poluidor, por gerar grande quantidade de
resíduos com alta carga de nutrientes,matéria orgânica, sedimentos, patógenos, metais pesados e
antibióticos (USDA;USEPA, 1999).
O DLS contém grande parte dos nutrientes inseridos na dieta dos suínos pelo seu baixo
aproveitamento dietético. Por volta de 45 a 60% do nitrogênio, 50 a 80% do fósforo e cálcio,
aproximadamente 70 a 95% do cobre, zinco, potássio, sódio, magnésio, manganês e ferro
consumidos são excretados pelos suínos (NRC, 1989).
Devido a essa gama de nutrientes o DLS tem vasta utilização, mas nem sempre com bons
manejos o que pode acarretar em problemas ambientais como os já verificados em outros países que
utilizaram dejetos em grandes quantidades e por longos períodos (Burton, 1997).
A influência das dietas nos dejetos líquidos dos suínos é direta, portanto, o DLS contém
matéria orgânica, nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), sódio (Na), magnésio (Mg),
manganês (Mn), ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu) e outros elementos (DIESEL et al., 2002). Os
micronutrientes: manganês (Mn), ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu) e boro (B), são de grande
importância para o desenvolvimento das culturas. São denominados micronutrientes devido a
utilização em menor escala no ciclo da planta, porém caso haja excesso ou falta poderão gerar
problemas de desenvolvimento, crescimento e saúde vegetal. Nesse trabalho os micronutrientes
foram utilizados como elementos controle.
Os dejetos líquidos de suínos são um tipo de adubação orgânica muito utilizada como
insumo nas lavouras no município de Rio Verde.
Uma unidade de suíno gera diariamente cerca de 7,0 a 8,0 L de dejetos líquidos (DIESEL et
al., 2002; BORDIN et al., 2005); estes resíduos apresentam alto potencial poluidor, em razão do alto
teor de microrganismos, matéria orgânica lábil e N e P (DIESEL et al., 2002). A aplicação de
dejetos líquidos de suínos (DLS) em solos agrícolas é a destinação final recomendada para o
licenciamento ambiental da atividade suinícola no município de Rio Verde.
A utilização continuada de altos volumes de DLS em solos pode causar acúmulo de macro e
micronutrientes nas camadas mais superficiais, com risco de provocar desequilíbrios nutricionais
em cultivos mais suscetíveis, além de elevar o risco de contaminação das águas superficiais pelo
escoamento superficial (ALLEN e MALLARINO, 2008; GIROTTO et al.,2010).
As práticas de produção rurais e urbanas podem levar a perdas a problemas graves de
poluição do solo, das águas superficiais e subterrâneas. Salientando, ainda, as substâncias
resultantes das fugas do sistema de drenagem das águas residuais, que podem conter metais pesados
e moléculas orgânicas dificilmente biodegradáveis.
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Caracterização da área de estudo
O município de Rio Verde está localizado na região sudoeste do estado de Goiás (mapa 1),
nas coordenadas xx está a sede do município. Os pontos amostrais de coleta estão identificados por
coordenadas no quadro 1 para solos com dejetos e no quadro 2 para solos livres de dejetos.
Mapa 1 – localização da área de estudo

Fonte: SIEG. Org: a autora, 2018.

Quadro1 – localização geográfica das amostras de solos com dejetos

Fonte: a autora, 2018.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 779

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Quadro 2 – localização geográfica das amostras de solos livres
Solos Livres

Coordenadas amostra

1

17°57'31.19"S e 51° 0'18.28"W

2

17°58'2.74"S e 51° 0'50.80"W

3

17°58'29.62"S e 51° 1'38.80"W

4

17°57'18.92"S e 50°57'7.79"W

5

18° 2'22.30"S e 50°58'15.51"W

6

18° 3'41.98"S e 50°56'59.15"W
Fonte: a autora, 2018.

O clima apresenta duas estações bem definidas: uma seca (de maio a outubro) e outra
chuvosa (novembro a abril), sendo mesotérmico úmido, com temperaturas amenas durante o
Inverno e calor no Verão e, principalmente, na Primavera. Nas estações Outono-inverno são
registradas as menores temperaturas mínimas,que podem variar de 6 °C à 15 °C. A temperatura
média anual varia entre 20 °C e 25°C (INMET, 2017). Os maiores níveis pluviométricos ocorrem
nos meses de outubro aabril e os menores, de maio a agosto, conforme dados observados da estação
83470 de Rio Verde (GO).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O ano de 2017 foi o marco temporal para as coletas e análises químicas deste estudo. Sobre
o método empregado nas coletas e análises dos elementos químicos do solo, foi utilizado o sistema
coleta e análise utilizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2014),
discriminado no manual de Amostragem e Cuidados na Coleta de Solo para Fins de fertilidade e
Manual de Métodos de Análises Químicas para Avaliação da Fertilidade do Solo. Estes documentos
trazem, dentre outras definições, padrões de coleta e análise a fim de avaliar o grau de deficiência
dos nutrientes e determinar as quantidades de nutrientes a serem aplicados na adubação e calagem,
para uma produtividade sustentável na agricultura.
A amostragem de solos livres de dejetos ocorreu no dia 29 de outubro de 2017, em solo seco
sem ocorrência de precipitação por período inferior a seis dias. Foram utilizados os parâmetros da
EMBRAPA, com relação a tipo de instrumentos, profundidade do perfil e manejo dos utensílios de
coleta.
Para os solos livres realizou-se 9 amostras iniciando no perfil com profundidade de 0-20cm,
20-40cm e, por fim de 40-60cm. Foi estabelecido que os locais de coleta, para solos livres,
deveriam ser um ponto próximo a curso hídrico e outro ponto em local de maior altitude, para cada
tipo de solo analisado.
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Os locais de coleta foram selecionados observando a declividade. Sendo um ponto em um
local de aclive e o outro ponto, para o mesmo tipo de solo, em um local de declive, sempre próximo
a um curso hídrico.
Os locais de coleta das amostras para solos com aplicação de DLS, foram selecionados
obedecendo aos critérios de inclusão:







tipos de solos similares;
glebas com aplicação recente de DLS;
granjas que praticam a fertirrigação;
proximidade da unidade granjeira (raio de até 500m);
quantidade núcleos para determinar o número de amostras;
amostras compostas (0-20cm, 20-40cm, 40-60cm) conforme determinação da EMBRAPA
(2014).
Foram coletadas 45 amostras nos dias 23 e 24 do mês de setembro do ano de 2017.

Realizou-se a amostragem em 15 pontos distintos, as amostras eram compostas iniciando no perfil
com profundidade de 0-20cm, 20-40cm e, por fim de 40-60cm.
Como primeiro parâmetro para a escolha da gleba a ser realizada a coleta foi observado o
menor período de dias da aplicação do DLS. E como segundo requisito a proximidade da gleba com
a unidade granjeira. Os pontos de coleta estavam em raios de até 500 metros das unidades
granjeiras.
Quanto maior o número de núcleos tanto maior será a quantidade de animais e, portanto
aumenta-se o número de produção de DLS. Devida à relevância da proporcionalidade foram
coletadas mais amostras nas unidades granjeiras com maior número de núcleos que é o caso das
granjas numeradas como 2, 6 e 7. As granjas foram numeradas para preservar a identidade dos
proprietários.
As coletas ocorreram em dias sem precipitação e sob o sol. As amostras foram embaladas
individualmente, obedecendo à profundidade do perfil, em recipientes plásticos estéreis. Foram
enviadas 45 amostras identificadas de aproximadamente 300 gramas de solo seco para o laboratório
SoloFertil.
Foram embaladas separadas garantindo que as propriedades do solo não fossem alteradas
pela coleta e transporte. Para as análises estatísticas dos níveis de concentração dos micronutrientes:
Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Zinco (Zn), e Boro (B) presentes no solo analisados, os
dados foram processados no programa computacional Excel, criando tabelas e gráficos, a fim de
propiciar um panorama de cada granja de suíno pesquisada.
O método utilizado pelo laboratório para a extração dos micronutrientes foi a a solução de
Mehlich-1 (duplo ácido – H2SO40,0125 mol dm-3+ HCl 0,05 mol dm-3). Esse método é utilizado
na maioria dos laboratórios de análise de solo no Brasil devido ser uma recomendação do
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Ministério da Agricultura por meio do manual de métodos de análises químicas para a avaliação de
fertilidade do solo produzido pela EMBRAPA (1998).
Após a extração, os dados foram tabulados e analisados a partir de um comparativo entre
solos fertirrigados e solos livres de lançamento de dejetos. Em Goiás, não há uma definição legal da
quantidade de micronutrientes que podem ser lançados ao solo, cabem ao aplicador um balanço
entre a quantidade que o solo possui, a porcentagem absorvida pela planta para chegar ao padrão de
lançamento. Devido a essa ausência legal foram feitas as comparações de solos com e sem
lançamento de DLS para identificar a acumulação de micronutrientes nos solos fertirrigados. Os
valores de referência de qualidade (VRq) ainda não foram definidos para o Estado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção de DLS em Rio Verde-GO
As doze granjas analisadas nesse trabalho produzem 371.700 litros de dejetos por dia,
considerando uma produção per capita de 7 litros diários. Os dejetos são lançados ao solo, nem
sempre de forma correta. O manejo na fertirrigação é crucial não apenas para o bom aproveitamento
dos nutrientes do DLS, mas também para evitar a degradação ambiental.
Quadro 3 – produção de DSL diário, por granjas de suínos, na bacia do Rio do Peixe
Granja

Núcleos

Tipo

Tt. de animais

Média DSL(uni: L)

1

1

SVT

4.200

29400

2

2

SVT

8.400

58800

3

1

SVT

4.200

29400

4

1

SVT

4.200

29400

5

1

SVT

4.200

29400

6

2

SVT

8.400

58800

7

2

SVTR

4.400

30800

8

1

SVTR

4.200

29400

9

1

SVTR

2.200

15400

10

1

SVT

4.300

30100

11

1

SVTR

2.200

15400

12

1

SVTR
2.200
Fonte: SMA/Rio Verde, 2017.

15400

O fluxo licenciado pelo órgão ambiental no municipio, inicia-se no processo de produção
dos dejetos a partir da unidade suína, são canalizados até as esterqueiras para fermentação e
transformação em biofertilizantes e chegam como insumo para a agricultura (Figura 1).
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Figura 1 - Esquema de manejo do DSL

Org: autora, 2017.

Quando os dejetos líquidos de suínos estão maturados inicia-se o processo de lançamento
desses junto com a água que irriga as culturas. A mistura água + dejetos de suínos tem como
finalidade adubar o solo, sendo esse processo denominado pela Empresa Brasileira de pesquisa
agropecuária, como fertirrigação.
A degradação ambiental provocada pelo DLS
Ao comparar os resultados das análises dos micronutrientes dos solos livres, utilizados como
background, com os resultados das análises dos solos que recebem dejetos verificou-se que está
havendo alteração adversa ao meio ambiente, portanto degradação ambiental.
As análises dos dados laboratoriais mostraram uma variação dos níveis de micronutrientes
no solo, o que pode prejudicar diretamente sua fertilidade, e ainda, gerar contaminação
principalmente por parte dos metais pesados como o CU e ZN.
O tipo de solo analisado foi o Latossolo. Os níveis de alguns elementos sofreram variação
em até 100 vezes entre solos livres e com dejetos, caracterizando alteração adversa do meio
ambiente.
Cada ponto de coordenada gerou três valores sendo identificadas pelo perfis (0-20cm, 2040cm e 40-60cm). Foram geradas médias para cada microelemento que, ao serem comparadas com
as médias das amostras para solos livres, apresentaram os resultados analisados. No ponto 1 de
coordenadas, temos:
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Quadro 4 – resultado das amostras de solos com DLS
Profundidade

Cu

Fe

Mn

Zn

B

0-20 cm
20-40 cm
40-60 cm
Média

3,3
3,5
1,7

99,1
83,2
95,8

11,6
8,7
6,7

8,1
8,3
4,4

0,48
0,53
0,33

6,9

0,4

2,8
92,7
9,0
Fonte: Solofertil. Org: a autora, 2018.

Quadro 5 – resultado das amostras de solos livres
Profundidade

Cu

Fe

Mn

Zn

B

0-20 cm

9,1

2,5

0,3

2,8

48,95

20-40cm

8

2,4

0,18

3,05

41,55

40-60cm

7,55

2,15

0,235

3,05

46

Média

8,2

3,0

45,5

2,4
0,2
Fonte: Solofertil. Org: a autora, 2018.

Gráfico1– alterações nas médias de concentração de microelementos em solos
com aplicação de DSL(1:ppm)

Solos DLS
Solos Livres

Org: a autora, 2018.

O gráfico retrata a comparação dos dados obtidos das amostras de solos livres e de solos
com lançamento de DSL. A amostra de solo 1, 17°57'45.95"S, 51°1'54.41"W recebeu dejetos de
uma granja com 4200 animais em sistema vertical terminal (engorda). A produção de dejetos
aproximada é de 29400 litros diários. A unidade granjeira possuía biodigestor e 3 lagoas
composteiras para tratamentos do DLS. O gráfico 1 foi gerado a partir dos dados do quadro 6:
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Quadro 6 – comparativo das médias de amostras de solos livres com solos após aplicação de DLS

Solos DLS
Solos Livres

Cu

Fe

Mn

Zn

B

2,8

92,7

9,0

6,9

0,4

0,9
30,9
3,0
2,3
Fonte: Solofertil. Org: a autora, 2018.

0,1

Os solos que receberam DLS tiveram todos os seus valores de referência aumentados,
triplicando inclusive os níveis de metais pesados (Cu, Zn).
No segundo local de coleta foram amostrados dois pontos, nas coordenadas 18°03’17,6” S,
50°57’34,8”W e 18°03’28,1” S , 50°58’18,9”W, justificando o fato da granja em questão possuir
dois núcleos, cada um com 4200 animais, gerando aproximadamente 58.800 litros/dia de dejetos
líquidos de suínos. A licença ambiental do empreendimento considera necessário o tratamento
prévio dos dejetos, em primeiro momento pelo biodigestor e posteriormente por lagoa composteira.
Os resultados das análises da amostras foram apresentados no quadro e posteriormente
representados no gráfico abaixo:
Quadro 6 – comparativo: solos livres X solos após aplicação de DLS

Solos Livres
Solos DLS

Cu

Fe

Mn

Zn

B

8,5

3,4

0,3

1,1

17,4

7,0

0,3

1,4
62,5
26,8
Fonte: Solofertil. Org: a autora, 2018.

Gráfico 2 – alterações na concentração de microelementos em solos com aplicação de DSL

Solos Livres
Solos DLS

Org: a autora, 2018.
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Os resultados amostrais constataram uma alteração enfática, principalmente no elemento Fe,
como pode ser observado no gráfico. Segundo Jucoski, et.al (2016),o ferro, embora micronutriente
essencial, quando em excesso pode causar redução no crescimento e,consequentemente, na
produtividade das plantas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos pelas amostras coletadas sugerem que está havendo uma degradação
dos solos no municipio de Rio Verde, provocada pelas alterações em seus microelementes, podendo
inclusive diminuir sua fertilidade. Cabe salientar que os resultados apresentados são parciais visto
que este trabalho é parte de uma pesquisa realizada pela autora em sua tese de doutoramento.
A guisa de conclusão consideramos fundamental a articulação dos órgãos gestores do
planejamento municipal no que tange à busca de ações intersetoriais de recuperação e de proteção
ao meio ambiente, com vistas a uma adequada ocupação territorial, com foco no desenvolvimento
sustentável e de ambientes saudáveis. Isso pressupõe um olhar mais abrangente sobre o campo;
olhar este que considere a dinâmica do campo e as questões de uso do solo como fator primordial
para a gestão pública.
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RESUMO
As alterações ou implicações advindas das atividades de exploração e extrativismo podem causar
grandes ou pequenas transformações na paisagem e podem ser no meio natural ou no meio artificial
em que estão inseridas. Pradoso, um dos doze distritos da cidade de Vitória da Conquista sofre uma
grande pressão humana em relação aos seus recursos naturais, oriundas tanto de empresas de grande
porte, quanto por atividades locais de exploração feita de forma rudimentar e não orientada. Nessa
perspectiva, o estudo tem como objetivo analisar o extrativismo mineral de argila e a exploração
dos recursos naturais de pequeno porte realizadas no Pradoso. Para tanto, o trabalho foi realizado
cumprindo as seguintes etapas de trabalho: 1) levantamento bibliográfico; 2) aplicação de
questionários junto aos moradores; 3) Levantamento dos problemas ambientais da área com o uso
de fichas de campo e registros fotográficos; 4) Elaboração de gráficos e tabelas e tratamento e
análise dos dados. Como resultado observa-se uma grande intensificação no uso de recursos e a
exaustão desses, principalmente do solo, e a degradação de lagoas onde é realizada a extração de
argila, vegetação do entorno desses corpos d’agua, além do meio ambiente artificial da Vila onde
são descartados os resíduos da mandioca. Diante disso pode-se concluir que é necessário um
trabalho de educação e conscientização ambiental na comunidade além de um suporte técnico das
autoridades locais para amenizar esses problemas.
Palavras chaves: Recursos naturais. Exploração. Distrito do Pradoso.
ABSTRACT
The changes or implications arising from the activities of exploration and extraction may cause
large or small changes in the landscape and may be in the natural environment or in the artificial
environment in which they are inserted. The Pradoso district, one of the twelve districts of the city
of Vitória da Conquista, suffers great human pressure in relation to its natural resources, coming
from large companies as well as local activities of rudimentary and non-oriented exploration. From
this perspective, the objective of this study is to analyze the mineral extraction of clay and the
exploration of the small natural resources carried out in Padroso. For this purpose, the work was
carried out following the following work steps: 1) bibliographic survey; 2) application of
questionnaires to the residents; 3) Survey of the environmental problems of the area with the use of
field records and photographic records; 4) Elaboration of graphs and tables and treatment and
analysis of the data. As a result, there is a great intensification in the use of resources and the
exhaustion of these, mainly of the soil, and the degradation of ponds where the extraction of clay,
vegetation around these bodies of water, besides the artificial environment of the Village where
cassava residues are discarded. In light of this it can be concluded that there is a need for education
and environmental awareness in the community, as well as technical support from local authorities
to mitigate these problems.
Keywords: Natural resources. Exploration. Pradoso district.
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INTRODUÇÃO
O município de Vitória da Conquista, situado na Mesorregião do Centro Sul Baiano e
Microrregião de Vitória da Conquista, na Bahia, é composto por onze distritos, além de sua sede,
que segundo o IBGE, são: Bate-pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Inhobim,
José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha. Essa divisão municipal é
datada no ano de 2007, permanecendo assim atualmente.
O Distrito do Pradoso é um dos doze distritos do município de Vitória da Conquista (Mapa
1), criado no dia 05 de novembro de 1985 pela Lei Estadual n.º 4.568 (IBGE), o Distrito fica à 12
km da sede do município e é constituída por 14 povoados, sendo eles: Cachoeira das Araras,
Mamão, Olho D’ água da Serra, Santa Helena, Gameleira, Jurema, Lagoa de Maria Clemência,
Laranjeira, São Joaquim, Batalha, Baixa do Arroz, Coité, Riacho de Teófilo, Malhada e Sagui.( SEI,
2011).
Mapa 1- Localização do Pradoso

Fonte: Elaborado Silveira & Oliveira, 2016
O distrito tem uma forte atividade humana relacionada aos recursos naturais, desde
atividades de pequeno porte, praticada por moradores da área como: agricultura de subsistência,
fabricação de biscoitos e requeijão, produção de farinha e da fécula, produção de tijolos, pecuária e
pequenos comércios; até as de grande porte feitas por grandes empresas. Tais atividades vem
causando alterações no ambiente do distrito. Pautado nessa premissa o estudo tem como objetivo
analisar o extrativismo mineral de argila e a exploração dos recursos naturais de pequeno porte
realizadas no Pradoso.
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RECURSOS NATURAIS, MEIO AMBIENTE E IMPACTOS AMBIENTAIS
As alterações ou implicações advindas das atividades de exploração e extrativismo podem
causar grandes ou pequenas transformações na paisagem, podendo ser no meio natural ou no meio
artificial em que estão inseridas.
Os recursos naturais são de extrema importância para o desenvolvimento de uma sociedade,
principalmente, quando se considera aspectos econômicos e de sobrevivência associados a sua
exploração. Por essa razão, a exploração dos recursos naturais vem crescendo significativamente em
todo o país. No entanto, essa atividade gera impactos em diferentes magnitudes no ambiente em que
está inserida. Esse processo ocorre em escalas diferentes, conforme o recurso é explorado, podendo
ainda, causar danos irreversíveis em curto, médio e longo prazo.
O meio ambiente sempre foi fonte de vida para a humanidade, desde os tempos mais
remotos, nele são extraídos elementos para a sobrevivência do homem. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) conceitua meio ambiente como o “Conjunto dos agentes físicos,
químicos, biológicos e dos fatores sociais susceptíveis de exercerem um efeito direto ou mesmo
indireto, imediato ou em longo prazo, sobre todos os seres vivos, inclusive o homem.” (IBGE,
2004, p.210)
De acordo com a resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002, s.p.)
306/2002 “Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis, influencia e interações de ordem física,
química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas”. A ISO 14001/2004 define Meio Ambiente como “circunvizinhança em que uma
organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora fauna, seres humanos e suas
inter-relações.”
O termo meio ambiente há muito tempo esteve relacionado apenas as questões naturais,
colocando o homem fora dele, no entanto como foi exposto, atualmente o homem é peça
fundamental na conceituação do termo pois ele é um agente ativo nas modificações desse sistema.
Nesse sentido Suertgaray aponta a importância da participação social para a compreensão do meio
ambiente,
As tendências mais atuais, entretanto, tendem a pensar o ambiente sem negar as tensões sob
as suas diferentes dimensões. E, na perspectiva da Geografia, retoma-se um pensamento
conjuntivo, onde meio ambiente vai sendo pensado como ambiente por inteiro, na medida
em que em sua análise exige a compreensão das práticas sociais, das ideologias e das
culturas envolvidas. (SUERTEGARAY, 2002, p. 116).

O meio ambiente ainda pode ser dividido em natural e artificial. O artificial segundo
Fiorillo, é,
[...] também denominado humano, se encontra delimitado no espaço urbano construído,
consistente no conjunto de edificações e congêneres, denominado, dentro desta sistemática,
de espaço urbano fechado, bem como pelos equipamentos públicos, nomeados de espaço
urbano aberto (FIORILLO 2002, p. 77).
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O natural é abarcado no seu sentido mais amplo, de natureza e interações sociais diretamente
mais brandas do que aquelas sofridas no meio artificial. Do meio ambiente natural são retirados
elemento para o conforto e necessidade humana, esses elementos são denominados como recursos
naturais definidos por Grisi como,
Componentes da crosta terrestre, como nutrientes, minérios, água, vida selvagem, ar, e
outros elementos produzidos, por processos naturais. Tais recursos, a grosso modo, são
divididos em dois tipos principais: renováveis e não renováveis. A palavra recurso, aplicada
como à manutenção de um ser vivo, significa qualquer componente abiótico e biótico da
Natureza que seja importante à sua manutenção crescimento e reprodução (GRISI, 2007 p.
201).

Grisi ainda caracteriza os recursos naturais, em renovável e não renovável, sendo o
renovável “recurso natural passível de renovação por processos naturais. Recursos de origem
biológica, quando utilizados em uma quantidade inferior a sua capacidade de reposição, são
renováveis” (GRISI, 2007, p. 201). Para os recursos não renováveis ele elucida que são “recursos de
capacidade limitada (depende de seu estoque) na crosta terrestre (este pode ser naturalmente
reposto, mas de maneira extremamente lenta)”. (GRISI, 2007, p.201).
Venturi abarca um conceito mais complexo, esclarecendo que,
Recurso natural pode ser definido como qualquer elemento ou aspecto da natureza que
esteja em demanda, seja passível de uso ou esteja sendo usado direta ou indiretamente pelo
Homem como forma de satisfação de suas necessidades físicas e culturais, em determinado
tempo e espaço. Os recursos naturais são componentes da paisagem geográfica, materiais
ou não, que ainda não sofreram importantes transformações pelo trabalho humano e cuja
própria gênese independe do Homem, mas aos quais foram atribuídos, historicamente,
valores econômicos, sociais e culturais. Portanto, só podem ser compreendidos a partir da
relação Homem-Natureza. Se, por um lado, os recursos naturais ocorrem e distribuem-se no
estrato geográfico segundo uma combinação de processos naturais, por outro, sua
apropriação ocorre segundo valores sociais. Dessa interação sociedade-natureza decorrem
determinadas formas de organização social sobre o território, influenciadas, tanto pelos
processos naturais que determinam a ocorrência (ou a não ocorrência) e a distribuição
territorial dos recursos, como pelos valores sociais vigentes no contexto da apropriação,
sendo que quanto mais valorizado é um recurso, maior sua mobilidade sobre o território. De
qualquer forma, sempre haverá alguma alteração no ambiente, seja na exploração,
apropriação ou no uso dos recursos naturais. Tais alterações podem tornar-se negativamente
impactantes se a apropriação dos recursos desconsiderar as dinâmicas naturais, e/ou
orientar-se por procedimentos não éticos (VENTURI, 2006, p.15/16).

A extração desses recursos pode acarretar problemas para o meio ambiente, como destaca
Baptista “A extração desses recursos naturais tem impacto sobre o solo, a atmosfera, vegetação, a
qualidade da água, a paisagem e produz outros impactos provocados pelo ruído.” (BAPTISTA,
2013, p.9). Esses problemas são conhecidos como impactos ambientais. No entanto, essa extração
se faz necessária para a sobrevivência da espécie humana.
Sobre a exploração dos recursos, Sanchez aborda a importância e a contradição referente a
ela, elucidando que “a explotação dos recursos naturais desencadeia diversos processos de
degradação ambiental, afetando a própria capacidade da natureza de prover os serviços e funções
essenciais à vida.” (SANCHÉZ, 2006 p.21). Essa degradação ambiental é inerente ao processo de
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sobrevivência, sendo que cada exploração de recursos um impacto é gerado, seja ele direto ou
indireto em grande ou em pequena escala.
O CONAMA denomina impacto ambiental como,
Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as
atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 2002, p.759/760).

Sanchéz classifica impacto ambiental como, “a alteração da qualidade ambiental que resulta
da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana” (SANCHÉZ, 2006,
p.128). No exercício de extração de recursos do ambiente é inevitável uma alteração, ainda que a
mesma seja de pouca expressão.
Para que os impactos sejam amenizados é necessário que se faça um estudo ambiental da
área, para que esse efeito seja o menor possível, esses estudos são obrigatórios para empresas
particulares. No entanto, as extrações e utilizações desses recursos nem sempre são precedidas de
estudos, tão pouco explorados apenas por empresas ou dentro da legalidade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi realizado cumprindo as seguintes etapas: 1) levantamento bibliográfico; 2)
aplicação de questionários junto aos moradores; 3) Levantamento dos problemas ambientais da área
com o uso de fichas de campo (previamente elaborada para este fim) e registro fotográfico; 4)
Elaboração de gráficos e tabelas e tratamento e análise dos dados.
Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica, acerca dos conceitos tratados na pesquisa.
Compondo a segunda etapa do trabalho de campo, foram aplicados questionários, com perguntas
fechada, direcionadas ao tema exploração dos recursos naturais e extrativismo mineral, no Distrito
do Pradoso. Os questionários foram direcionados aos moradores do Distrito, dando uma atenção
especial aos moradores que praticam esse tipo de atividade, tanto a utilização dos recursos naturais
quanto a exploração de minerais.
Na terceira etapa da pesquisa, foram realizados deslocamentos a campo com o intuito de
avaliar a exploração dos recursos naturais da área bem como o extrativismo mineral feito por
moradores e quais os impactos socioambientais essas atividades veem ocasionando, bem como
registros fotográficos.
A quarta e última etapa constou de tratamento de dados, com o Software Excel, para a
elaboração de gráficos e análise dos dados e informações coletados em campo.
RESULTADOS E DICUSSÕES
O homem é parte integrante da natureza, e para a sua sobrevivência fez-se necessário a
utilização de diversos elementos que ela oferece, conhecidos como recursos naturais. Com o avanço
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da técnica, os recursos naturais passam a contribuir para o processo de desenvolvimento da
civilização e conforto da sociedade.
A exploração dos recursos naturais vem se intensificando cada vez mais, devido à urgência
da sociedade em adquirir e descartar os produtos cada vez mais rápido acarretando em um possível
esgotamento desses recursos.
Tais recursos são largamente utilizados no mundo em função do modo de produção
capitalista, no entanto, é possível encontrar comunidades que utilizam esses recursos de forma
menos agressiva ao meio ambiente, ainda que não seja de forma consciente podendo provocar a
escassez e consequências ambientais em longo prazo.
Os morados do Pradoso desenvolvem algumas atividades que se utilizam desses recursos,
como agricultura, pecuária e fabricação de tijolos. Essas atividades são realizadas em pequena
escala, por pequenos produtores. No entanto, outras duas atividades implantadas mais recentemente
como eucaliptocultura e a exploração mineral de Bentonita, que são duas formas de exploração
desgastantes para os recursos naturais.
A agricultura no Distrito se caracteriza, principalmente, como familiar, sendo parte dos
produtos vendidos em comércios de pequeno porte da área ou em menor quantidade para outros
lugares do entorno. Foi identificada plantação de hortaliças (Figura 2a), café (Figura 2b) e
mandioca. Em épocas de estiagem algumas culturas, de sequeiro, não são cultivadas como é o caso
da mandioca, que é um produto extremamente importante para a econômica local, pois muitos
derivados são produzidos e vendidos em maior escala na região.
Figuras 2- Agricultura no Pradoso

2a- Plantação de hortaliças
2b: Plantação de café
Fonte: Trabalho de Campo. Foto: Gabriela Silveira
A pecuária é outra pratica desenvolvida no Pradoso, em menor escala que a agricultura e
fabricação de tijolos. Segundo moradores, o gado em sua maioria está destinado a produção de leite
e em menos quantidade para corte. No Distrito, são fabricados muitos produtos derivados do leite,
principalmente o requeijão.
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As diversas Olarias instadas em todo o Distrito se configuram como uma das atividades
mais importante e rentável. A fabricação de tijolos é uma atividade antiga onde os oleiros extraem
argila em sua maioria do fundo de lagoas existente na comunidade. Ao redor dessas lagoas é
possível visualizar muitas olarias, bem como outras em áreas mais distantes da mesma. No entanto,
a concentração está nas margens de lagoas encontradas na localidade (Figura 9).
Figura 3- Olaria a beira de uma lagoa no Distrito do Pradoso

Fonte:Trabalho de campo, 2016. Foto: Gabriela Silveira.

Essas atividades impactam o ambiente de forma positiva (economicamente) e negativa
(ambientalmente). Os recursos naturais da área estão sofrendo um desgaste constate, pois em muitas
dessas atividades não existem fiscalização, apenas o saber empírico é empregado. É necessário um
trabalho de conscientização com esses trabalhadores, que muitas vezes se utilizam desses recursos
sem pensar em sua escassez em longo prazo.
A agricultura desenvolvida no distrito se configura como familiar de pequeno porte, essa
pratica tem um impacto menor no meio quando comparada à agricultura de grande porte, pois é
uma das atividades que mais degrada o ambiente, visto que se utiliza do solo e água de forma
exaustiva. Em entrevista com um dos agricultores, o mesmo afirma “percebemos o cansaço do solo,
mas é a secura do tempo também, sem chuva o solo fica sentido” (informação verbal) 24, mesmo que
os solos venham sofrendo algum tipo de alteração os agricultores locais agregam os problemas ao
clima e escassez de chuva na área.
É sabido que sempre existe a erosão ainda que a agricultura não seja em grandes áreas, o
cuidado com o solo se torna difícil, pois como cita Salomão “a conservação dos solos em terras
rurais é muito complexa, por envolver tanto questões de ordem técnica como socioeconômica”

24

Informação cedida por um agricultor em entrevista realizada no dia 12/07/2017.
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(SALOMÃO, 2003, p. 58) . Por não ser a principal atividade econômica desenvolvida, também não
há grandes investimentos e preocupação com essa prática.
Uma das culturas desenvolvidas que se mostra muito importante é a da mandioca, pois
muitos dos produtos no Pradoso derivam desta, como: biscoitos, beijus, farinhas, bolos e outros. Em
entrevista uma senhora aponta que “a mandioca antes era produzida aqui mesmo, no Pradoso,
quando faltava nós pedíamos nos povoados vizinhos, mas esse ano como teve seca e não tivemos
pratos de mandioca, ela veio de Cândido Sales para que nós continuássemos a produzir os produtos
dela” (informação verbal)25.
As atividades oriundas da mandioca são muito importantes para o local, pois geram muitos
empregos, desde as raspadeiras de mandioca, até proprietários de pequenas fábricas de biscoitos
(Figura 10), além das casas de farinha, que são comunitárias.
Figura 4- Fábrica de Biscoitos

Fonte:Trabalho de campo, 2016. Foto: Gabriela Silveira.

A prefeitura de Vitória da Conquista tem um projeto onde financia casas de farinha nos
diversos Distritos do município, pois em sua maioria a mandioca é um dos pilares de sustentação
econômica, principalmente das mulheres, que sobrevivem fazendo biscoitos e de empregos
oriundos da casa de farinha, como as a “raspadeiras” de mandioca como elas se denominam. Apesar
dos benefícios gerados, a mandioca agrega alguns malefícios não só associado ao seu cultivo, mas
ao seu resíduo como a geração da manipueira nas casas de farinha que é descartada em lagos, lagoa
e alagados espalhado-se pelo local.
A Manipueira é um resíduo líquido da prensagem da raiz de mandioca, que provoca alguns
problemas ambientais, segundo Santos “restringe fisicamente os locais de produção pela formação
de enormes volumes deste líquido, provocando condições de insalubridade na população e afetando
25

Informação cedida por um agricultor em entrevista realizada no dia 12/07/2016
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à saúde e a economia desta atividade” (SANTOS; LUZON, p.2, 2008), possuindo ainda grande
potencial poluente.
O problema da manipueira pode ser solucionado com trabalhos de educação ambiental
direcionados a esses moradores, pois ela pode ser reaproveitada com diversas finalidades como:
pesticidas, adubo, na fabricação de tijolos e sabão, entre outros. Agregando valor econômico para os
locais.
Um tipo de cultura que vem chegado ao Distrito é a de eucalipto, que se mostra mais danosa,
está não é desenvolvida por moradores locais. No Distrito é possível identificar alguns bosques de
eucalipto, no entanto não se ver trabalhadores ligados a essa cultura, conclui-se que esse tipo de
agricultura não gera empregos para a população local, e é provável que os donos dessas terras sejam
pessoas alóctones do Distrito.
Outra exploração existente no Distrito é a de argila para a fabricação de tijolos. As olarias
são os empreendimentos que mais trazem retorno econômico para a área. A extração de argila é
bastante antiga, acontece desde os primeiros moradores da região e sobrevive até os dias atuais.
Essa atividade está alocada em todo o Pradoso, principalmente, nas margens das lagoas. A
extração de argila se dá em períodos secos, época que as lagoas não estão cheias. No entanto, é uma
atividade prejudicial ao meio, pois a explotação acontece sem nenhuma fiscalização ou orientação
técnica, comprometendo a fonte de exploração.
Em entrevista feita a um oleiro, ele comenta que “muitas fontes de retirada de argila já
acabaram. Quando uma acaba vamos pra outras, e assim vai indo. Precisamos trabalhar”
(informação verbal)26. Varias são as lavras de extração de argila no Distrito, algumas já foram
extintas, como afirma o trabalhador e outras passaram a ser exploradas. Observa-se, que existe a
consciência que é um recurso finito, mas não há instrução para o manejo do mesmo, tampouco para
a conservação do ambiente.
Os principais problemas ambientais dessa atividade são: supressão vegetal, no entorno das
lagoas e para fazer lenha para queimar os tijolos, poluição do ar na queima feita a partir de fornos
artesanais e a cava feita no solo para extrair o mineral, causando problemas de erosão.
Para um melhor aproveitamento e conservação do ambiente, faz-se necessário um
acompanhamento mais rigoroso, bem como conscientização do uso do mineral. Os oleiros, por
vezes buscam a argila em lugares mais distantes mantendo a tradição da fabricação de tijolos.
Apesar dos oleiros terem incorporado algumas tecnologias, a atividade ainda se mostra artesanal e
apresenta um forte caráter cultural.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

26

Informação cedida, para esta pesquisa, por um agricultor em entrevista realizada no dia 12/07/2016.
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A exploração dos recursos provenientes da natureza vem se acentuando de forma expressiva
nas últimas décadas, essa intensificação acarreta em um possível esgotamento desses recursos. No
distrito do Pradoso os recursos naturais são utilizados com grande intensidade, na análise feita é
notório que as atividades como, a agricultura e a extração de argila, são realizadas de forma
rudimentar, no entanto causam danos ao meio em que elas estão inseridas. É importante destacar,
que ainda que danosas essas atividades geram empregos e renda para a população local.
Para um melhor aproveitamento da área e conservação do ambiente é importante que a
comunidade do distrito, tenha um suporte técnico de consultoria oferecido pelo poder público de
forma gratuita. Além disso, é importante desenvolver programas de educação ambiental para que a
comunidade entenda como funciona aquele sistema, se conscientizando que alguns recursos são
finitos e outros, como o solo, é de difícil recuperação.
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RESUMO
Os estudos de vulnerabilidade ambiental vêm sendo mais frequente e abrangem diferentes sistemas
ambientais, se tornando uma ferramenta que colabora na identificação e avaliação de impactos.
Nesse sentido, torna-se importante o desenvolvimento de estudos de vulnerabilidade ambiental da
bacia hidrográfica do rio Preto localizado na região nordeste do Estado do Maranhão, ocupa uma
área de 5.235,63 km2, sendo afluente da bacia hidrográfica do rio Munim, está situado entre as
coordenadas geográficas: 3° 40’ à 4° 00’ de latitude Sul e 42° 56’ à 43° 52’ de longitude Oeste. O
objetivo desse trabalho foi analisar a vulnerabilidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Preto
considerando os parâmetros físicos e de uso e ocupação da terra. Para tal foi utilizado a proposta de
Crepani et al. (2001) que fora desenvolvida a partir dos princípios da Ecodinâmica de Tricart
(1977), que estabeleceu três tipos de meios tidos como unidades ambientais, sendo eles: meios
estáveis, onde predomina a pedogênese; meios intergrades, no qual a equilíbrio entre pedogênese e
morfogênese; e os fortemente instáveis, onde predomina a morfogênese, para assim determinar a
intensidade e distribuição da vulnerabilidade na bacia. Verificou-se que 24,93% da área é
vulnerável, 39,91% é medianamente vulnerável e 35,17% são representadas por áreas estáveis.
Palavras-chave: Impactos ambientais; Vulnerabilidade Ambiental; Unidades ambientais.
ABSTRACT
Studies of environmental vulnerability have been more frequent and cover different environmental
systems, becoming a tool that collaborates in the identification and evaluation of impacts. In this
sense, it is important to develop studies of environmental vulnerability of the Preto river basin
located in the northeastern region of the State of Maranhão, occupying an area of 5,235.63 km2,
being a tributary of the Munim river basin. Geographic coordinates: 3 ° 40 'to 4 ° 00' South latitude
and 42 ° 56 'to 43 ° 52' West longitude. The objective of this work was to analyze the environmental
vulnerability of the Preto river basin considering the physical and land use and occupation
parameters. For this purpose, Crepani et al. (2001) that was developed from the principles of the
Ecodynamics of Tricart (1977), which established three types of media considered as environmental
units, being: stable media, where pedogenesis predominates; means intergrades, in which the
balance between pedogenesis and morphogenesis; and the highly unstable ones, where
morphogenesis predominates, to determine the intensity and distribution of vulnerability in the
basin. It was verified that 24.93% of the area is vulnerable, 39.91% is moderately vulnerable and
35.17% are represented by stable areas.
Keywords: Environmental impacts; Environmental Vulnerability; Environmental units.
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INTRODUÇÃO
Os diversos tipos de uso da terra quando geralmente não são providas de planejamento ou
gestão ambiental, constitui em um dos principais problemas e implicando na vulnerabilidade
ambiental. Neste sentido a ação antrópica sobre o ambiente, principalmente relacionadas à
construção de moradias irregulares em fundos de vales, desmatamento de extensas áreas para
monocultivos deixa o solo exposto, consequentemente vulnerável a processos erosivos, queimadas
para limpeza do solo para cultura de lavouras, são apenas alguns dos vários problemas relacionados
às atividades humanas que acabam por interferir na dinâmica natural da paisagem. “Se por um lado
não é possível evitar determinadas forças e fenômenos da natureza, por outro, pode se modificar,
para melhor, as formas como a intervenções humanas atuam na paisagem” (PEREIRA &
PEREIRA, 2012, p.86).
Neste contexto a vulnerabilidade ambiental diz respeito ao grau em que um sistema natural é
suscetível ou incapaz de lidar com os efeitos das interações externas. Pode ser decorrente de
características ambientais naturais ou de pressão causada por atividade antrópica; ou ainda de
sistemas frágeis de baixa resiliência, isto é, a capacidade concreta do meio ambiente em retornar ao
estado natural de excelência, superando uma situação crítica (AQUINO; PALETTA; ALMEIDA,
2017).
Em estudos de cunho ambiental o emprego de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs)
é importante, pois auxiliam na análise do uso e cobertura da terra, solos, geologia, geomorfologia,
dentre outros, dão base para o estudo da vulnerabilidade ambiental. O emprego dos SIGs auxilia
tanto na analise da vulnerabilidade local decorrente das ações antrópicas ou mesmo diante das
mudanças naturais ocorridas no próprio ambiente, possibilitando o planejamento e gestão adequada
para as áreas de riscos.
O presente trabalho tem como objeto de estudo a bacia hidrográfica do rio Preto, localizada
na região nordeste do Estado do Maranhão, ocupa uma área de 5.235,63 km2, sendo afluente da
bacia hidrográfica do rio Munim, está situado entre as coordenadas geográficas: 3° 40’ à 4° 00’ de
latitude Sul e 42° 56’ à 43° 52’ de longitude Oeste. “Após percorrer cerca de 230 km, deságua no
rio Munim, na localidade de Nina Rodrigues” (PRESOTI, 2008).
A área de estudo desde a década de 1980 tornou-se uma fronteira agrícola para onde se
direcionam diversos projetos de expansão do agronegócio. Atualmente ela vem sofrendo os
impactos decorrentes do uso da terra ensejadas pelas culturas agrícolas com destaque para as
lavouras de soja e eucalipto. As empresas relacionadas ao agronegócio têm cultivado extensas áreas
para esses monocultivos deixando expressivas áreas suscetíveis a implicações ambientais, como os
processos erosivos, possibilitando o assoreamento do leito do rio Preto. As queimadas para limpeza
das áreas agrícolas, áreas de pastagem, são outras atividades que também favorecem a
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vulnerabilidade da bacia. Os camponeses que vivem nos municípios banhados pela bacia, por sua
vez, fazem o uso da terra para cultivos agrícolas com destaque para as culturas temporárias de arroz,
milho, feijão e mandioca e ainda realiza pequena criação extensiva de animais.
Diante do exposto o objetivo desse trabalho foi analisar a vulnerabilidade ambiental da bacia
hidrográfica do rio Preto considerando os parâmetros físicos e de uso e ocupação da terra.
Almejando que possa contribuir em tomada de decisão por parte dos gestores públicos, sobretudo
quanto a gestão ambiental das áreas vulneráveis.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No intuito de espacializar áreas de vulnerabilidade na bacia hidrográfica do rio Preto
produziu um mapa de vulnerabilidade ambiental utilizando o software ArcGIS versão 10.4.1. Para
esse fim, recorreu-se a metodologia proposta por Crepani et al. (2001) que fora desenvolvida a
partir dos princípios da Ecodinâmica de Tricart (1977), que estabeleceu três tipos de meios tidos
como unidades ambientais, sendo eles: meios estáveis, onde predomina a pedogênese; meios
intergrades, no qual a equilíbrio entre pedogênese e morfogênese; e os fortemente instáveis, onde
predomina a morfogênese, para assim determinar a intensidade e distribuição da vulnerabilidade na
bacia.
Considerando os processos morfodinâmicos são atribuídos valores que variam de 1,0 a 3,0,
(no total, as áreas estudadas podem ser enquadradas em 21 valores de vulnerabilidade). As situações
onde há o predomínio dos processos de pedogênese se atribuem valores próximos de 1,0; nas
situações intermediárias se atribuem valores ao redor de 2,0 e situações de predomínio dos
processos de morfogênese se atribuem valores próximos de 3,0 (Figura 1).
É importante ressaltar que para se atribuir valor de vulnerabilidade a cada unidade territorial
básica é adotada uma equação (1) empírica proposta por Crepani et al. (2001).
Equação (1):
V= (G+P+D+Uct) / 4.
Onde:
V: vulnerabilidade;
G: vulnerabilidade para o tema geologia;
P: vulnerabilidade para o tema pedologia;
D: vulnerabilidade para o tema declividade;
Uct: vulnerabilidade para o tema uso e cobertura da terra.
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Figura 1 - Escala de vulnerabilidade das unidades territoriais básicas.

Fonte: Crepani et al. (2001).

Quanto a execução do mapeamento da vulnerabilidade ambiental da bacia, algumas etapas
fundamentais foram realizadas tendo como referência a metodologia proposta por Crepani et al.
(2001): realizou a produção de quatro mapas temáticos: geologia, solos, uso e cobertura da terra e
declividade para a área de estudo para produzir o mapa de unidades litoestratigráficas recorreu-se a
base de dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2012). Já para os tipos de
solos e uso e cobertura da terra utilizou a base de dados do Zoneamento Ecológico-Econômico do
Maranhão (ZEE-MA, 2013), ambos os dados shapefiles utilizados estão numa escala de 1:1000.000.
Após a obtenção dos vetores de geologia, solos e uso e cobertura da terra por meio de
download nos sites dos órgãos mencionados, realizou-se a importação dos mesmos para o ambiente
de trabalho do ArcGIS para efetuar os procedimentos de reprojeção dos dados para o sistema de
projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), Datum SIRGAS-2000, Zona 23 Sul e recorte
dos planos de informação para o limite da área de pesquisa, para este último procedimento utilizouse a ferramenta Clip do SIG, por conseguinte, procedeu-se a etapa de produção dos mapas
temáticos.
Para o mapeamento da declividade utilizou os dados de altimetria do Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) reamostrados para 30 metros de resolução espacial. Esses dados estão
disponíveis para download no site: <http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/>. Para o presente
trabalho utilizou-se os dados SRTM das folhas n° 03S45_ZN e 03S435_ZN, pois abrangem toda a
área da pesquisa.
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No ambiente de trabalho do ArcGIS efetuou-se a importação desses dados e, por
conseguinte reprojeção, recorte, mosaicagem e visando-se obter o gradiente de declividade utilizouse a ferramenta Slope (Declive) que pertence ao conjunto de ferramentas Raster Surface (Superfície
Raster). A declividade obtida por intermédio do uso da ferramenta Slop foi processada para ser dada
em termos percentuais. Para a definição das classes de declividade adotou-se a classificação
proposta por Lepsch et al. (1991). Salienta-se que a escala adotada para o mapeamento de todas as
temáticas para a área de estudo foi de 1:250.000.
Após a produção dos mapas geoambientais procedeu-se a análise individual de cada uma das
informações contidas nos mapas de geologia, solos, declividade e uso da terra no que tange aos
elementos físicos da paisagem para avaliação da estabilidade ou vulnerabilidade das unidades de
paisagens. Considerou-se a relação entre os processos de morfogênese e pedogênese por meio da
análise integrada dos litotipos, dos solos, da declividade e do uso e cobertura da terra.
Em relação as temáticas mencionadas o Quadro 1 apresenta os critérios dos planos de
informação que são levados em consideração para a análise e definição da categoria morfodinâmica
da unidade de paisagem. Em outras palavras os critérios que são levados em consideração para
definir, por exemplo, se um determinado solo está mais vulnerável ou não a um determinado
processo erosivo.
Quadro 1 - Planos de informação - variáveis e critérios.

Geologia

Declividade

Levou-se em consideração o grau de coesão das
rochas. Em rochas pouco coesas podem prevalecer
os processos erosivos, modificadores das formas de
relevo (morfogênese), enquanto que nas rochas
bastante coesas devem prevalecer os processos de
intemperismo e formação de solos (pedogênese).

A declividade é um indicador morfométrico muito
importante na avaliação da fragilidade erosiva. Desta
variável considera-se a inclinação das vertentes e a dinâmica
do escoamento.
Quanto maior a inclinação das vertentes, mais expressiva é a
ação dos agentes erosionais, logo mais intensa é a dinâmica
do escoamento da água.

Cobertura Vegetal/Uso da Terra

Pedologia

A densidade de cobertura vegetal é um fator de
proteção da unidade contra os processos
morfogenéticos que se traduzem na forma de erosão,
por isso quanto mais intensa a cobertura vegetal
maior a estabilidade encontrada na unidade de
paisagem. Já as áreas de cultura agrícola,
reflorestamento, urbanas e pastagem compõe as
classes que são qualificadas como de alta
vulnerabilidade devido à retirada da cobertura
vegetal e modificação da paisagem natural,
permitindo que o solo fique exposto aos intempéries
e prejuízos provocados por tais usos da terra.

Considera-se a maturidade dos solos. A maturidade indica
claramente se prevalecem os processos erosivos da
morfogênese que geram solos jovens, pouco desenvolvidos,
ou se, as condições de estabilidade permitem o predomínio
dos processos de pedogênese gerando solos maduros,
lixiviados e bem desenvolvidos.

Fonte: Crepani et al. (2001), Tagliani (2003), Dias (2012); Organização: Soares (2018).
A partir da determinação dos critérios para a definição da estabilidade, equilíbrio ou
vulnerabilidade das unidades de paisagens, procedeu-se a etapa de atribuição das notas levando-se
em consideração os critérios apresentados. Neste sentido as informações contidas em cada tema
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receberam uma nota conforme a susceptibilidade de cada elemento presente na área-objeto a
processos de perda de solos ou atuação antrópica que favorecem a ocorrência de deslizamentos,
desmoronamentos, erosões laminares, alagamentos, dentre outros.
Diante do exposto, a Tabela 1 apresenta os valores utilizados para estabelecer a
vulnerabilidade, bem como os critérios estabelecidos no Quadro 1, ressalva para algumas
adaptações necessárias para a área de estudo no que diz respeito a metodologia utilizada.
Tabela 1 - Valores de vulnerabilidade para as informações dos
temas de geologia, solos, declividade e uso e cobertura da terra.
Uso e cobertura

Vuln
.

Solos

Vuln
.

Geologia

Vuln
.

Declividad
e

Vuln
.

Área com influência
urbana

3,0

Neossolos
Quartzarênicos

3,0

Depósitos Eólicos
Continentais
Antigos

2,0

<2%

1,0

Formações pioneiras,
vegetação com influência
marinha (Restinga)

3,0

-

-

-

-

2-5%

1,0

Corpo de água

1,0

3,0

Formação Codó

3,0

5-10%

2,0

Cultura agrícola

3,0

2,0

Grupo Itapecuru

3,0

10 – 15%

2,0

Floresta estacional
semidecidual submontana

1,0

-

-

-

-

>35%

3,0

Outros

3,0

-

-

-

-

-

-

Pastagem cultivada

3,0

-

-

-

3,0

2,0

-

-

Savana arborizada

1,0

-

Depósitos
Aluvionares
-

-

Reflorestamento

Plintossolos
Argilúvicos
-

-

-

-

Savana parque

2,0

-

-

-

-

-

Vegetação secundaria

2,0

1,0

Grupo Barreiras

3,0

Plintossolos
Pétricos
Argissolos
Vermelhoconcrecionários

Latossolos
Amarelos

3,0

Fonte: adaptado Crepani et al. (2001); *vulnerabilidade.
Porém, para atribuir-se as notas estipuladas para as classes foi necessário antes realizar no
ArcGIS duas etapas, a primeira consistiu em converter todos os shapefiles em arquivo raster, com
exceção da declividade, pois a mesma é um dado matricial, após essa conversão procedeu-se a
última etapa que teve pôr objetivo reclassificar os valores/informações para a inserção das notas,
utilizou-se para esse fim, a ferramenta de reclassificação (Reclassify) do SIG.
Após a atribuição das notas para os valores/informações dos temas realizadas na etapa
anterior que apresentou, enquanto, resultado mapas de vulnerabilidade para os temas: geologia,
solos, declividade e uso e cobertura da terra, procedeu-se a etapa de atribuição dos pesos dos temas
de modo a diferenciar o grau de importância e correlação com o fenômeno em questão
(susceptibilidade erosiva). Para o tema declividade foi estabelecido o peso 0,30 para o tema
geologia 0,15 e para solos e uso e cobertura da terra 0,25 e 0,30 respectivamente.
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Depois da organização de todos os mapas de vulnerabilidade separadamente, foi feita a
integração dos mesmos através da operação de álgebra de mapas no SIG. Nesta etapa utilizou-se a
calculadora raster (Raster Calculator) para inserir a equação (1) de soma proposta por Crepani et
al. (2001) que relaciona os mapas de vulnerabilidade e os pesos dos temas estabelecidos
anteriormente, esse procedimento permitiu a integração dos dados que foram obtidos em cada mapa
de vulnerabilidade separadamente, resultando, finalmente no mapa síntese de vulnerabilidade
ambiental.
Na legenda do mapa síntese de vulnerabilidade ambiental utilizou-se a seguinte
nomenclatura: estável (nota 1,0), medianamente vulnerável (nota 2,0) e vulnerável (nota 3,0).
Utilizou-se a apresentação das informações no intervalo de 3 classes e o método de classificação de
dados foi do tipo Quebras Naturais (jenks).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a integração das temáticas geoambientais decorrentes da utilização do método proposto
por Crepani et al. (2001), identificou-se a variação da suscetibilidade à agravos ambientais na bacia.
Isso permitiu constatar que 1305,14 km2 (24,93%) da área total da bacia pode ser classificada como
vulnerável. A área é ocupada predominantemente pela classe correspondente à medianamente
vulnerável, a qual representa 2089,35 km2 (39,91%) de sua extensão total, ao passo que 1841,14
km2 (35,17%) são representadas por áreas estáveis, onde predomina um processo morfodinâmico
mais lento (Figura 2).
As áreas estáveis dizem respeito às áreas de maior estabilidade na bacia. O equilíbrio dessas
áreas é determinado pelo predomínio da floresta estacional semidecidual submontana, sobre
terrenos com relevo plano (0-2%) a suave ondulado (2-5%), corpos de água representados pelas
lagoas, lagos, riachos, açudes e a própria bacia de drenagem do rio Preto e a presença dos
Latossolos Amarelos.
Segundo Medeiros; Pereira; Almeida (2012), esses solos caracterizam-se por sua grande
porosidade, permeabilidade e textura arenosa, variando entre acentuado a fortemente drenados e
espessos. Estes solos, são bastante maduros. Devido às características inerentes a este solo os
Latossolos Amarelos são bastante estáveis, pois não favorecem a erosão, prevalecendo assim a
pedogênese.
Ainda de acordo com os autores supracitados os “solos mais porosos têm maior capacidade
de retenção de água, evitando o efeito “Runoff” – que seria o fluxo de massas que escoam a partir da
energia da água superficial em movimento” (MEDEIROS; PEREIRA; ALMEIDA, 2012, p.481482).
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Já a cobertura vegetal da área de estudo representada pela floresta estacional semidecidual
submontana, por sua vez, tem ação protetora no tocante à perda de solos na bacia. Ela tem uma
importância significativa no sentido de atenuar e até mesmo evitar processos erosivos no solo
decorrente da atuação das chuvas na região que tem suas regime de precipitações concentrado nos
quatro primeiros meses do ano.
Figura 2 – Mapa de vulnerabilidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Preto/MA.

Elaboração: Soares (2018).

Ainda quanto a importância da cobertura vegetal para a proteção dos solos Medeiros;
Pereira; Almeida (2012, p.482-483) elucidam:
As copas das árvores impedem o gotejamento direto da precipitação no solo, evitando com
isso o efeito “splash” que desagrega as partículas do solo; impede a compactação e
consequentemente o escoamento superficial concentrado em apenas um único fluxo que é
um dos principais causadores da erosão; além das raízes das espécies vegetais, que
juntamente com os organismos biológicos presentes no solo, promovem a aeração,
permeabilidade e porosidade.

Diante do exposto e analisando minuciosamente a dinâmica da paisagem constatou-se que a
cobertura vegetal, o tipo de solo associada aos baixos gradientes de declividade condicionam as
áreas estáveis a uma atuação menos intensa de processos morfodinâmicos.
Quanto às áreas medianamente vulneráveis corresponde à classe mais abrangente presente
na bacia. Compreende os locais com presença de floresta estacional semidecidual submontana,
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savana parque e arborizada, vegetação secundária, solos do tipo Argissolos Vermelhoconcrecionário caracterizado por ser resistente a erosão e contando com um relevo perpassando de
ondulado (5–10%) a moderadamente ondulado (10–15%) que associados aos litotipos dos
Depósitos Eólicos Continentais Antigos e Depósitos Aluvionares contribuem para o equilíbrio entre
a morfogênese e pedogênese na área de estudo.
Evidencia-se na área de pesquisa que o rio Preto associado à sua mata ciliar juntamente com
os litotipos dos Depósitos Aluvionares, e a ocorrência dos solos Argissolos Vermelhoconcrecionários contribuem para que toda a área ocupada pelo rio Preto ficasse na categoria de
medianamente vulnerável.
A classe vulnerável, por sua vez, compreende as áreas representadas por relevo forte
ondulado (>35%), assim como pela presença de áreas urbanas, cultura agrícola, áreas de formações
pioneiras, vegetação com influência marinha (Restinga) e as classes de solos do tipo Plintossolos
Pétricos e Argilúvicos e a ocorrência dos litotipos das unidades geológicas do Grupo Barreiras,
Itapecuru e da Formação Codó. Todas essas variáveis correlacionadas são as principais
responsáveis pela atuação de processos morfodinâmicos mais intensos na bacia.
As declividades mais acentuadas, como é o caso das áreas marginais às redes de drenagem
da bacia juntamente com a ocorrência das litologias do Grupo Itapecuru, contribuíram para a
atuação de processos morfodinâmicos mais intensos, tornando as áreas vulneráveis mais suscetíveis
ao desenvolvimento de processos erosivos. É importante salientar, “quanto maior for à declividade
e mais alta a vertente, mais fácil e veloz a descida dos materiais que se encontram nela ou no seu
topo, tornando este ambiente mais instável” (MEDEIROS; PEREIRA; ALMEIDA, 2012, p.481).
Ainda em relação a declividade Dias (2012, p.74-75), salienta que “a própria força da
gravidade, sem a presença de água superficial, devido à inclinação do relevo, sempre adiciona uma
componente descendente das partículas rochosas se movendo nas encostas”. Essas declividades
acentuadas na bacia também favorecem movimentos de massa sendo neste contexto um risco
potencial e real caso seja construído moradias adjacentes a essas áreas declivosas.
Nas áreas com a presença dos Plintossolos Argilúvicos, identificam-se uma variação entre as
classes vulnerável e medianamente vulnerável, são áreas de relevo perpassando de ondulado a
moderadamente ondulado que associados a vegetação e os litotipos dos Depósitos Eólicos
Continentais Antigos identificados no norte e nordeste da bacia, favoreceram o predomínio da
classe medianamente vulnerável, essa situação é perceptível nas localidades de Belágua, em
contrapartida as áreas vulneráveis relacionam-se a áreas de reflorestamento, litotipos do Grupo
Itapecuru e áreas com influência urbana. Esse contexto de vulnerabilidade é verificado entre os
municípios de Urbano Santos e Anapurus.
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Em relação à presença dos Plintossolos Argilúvicos no exutório da bacia associados a outras
variáveis, ocorre também uma variação. No que diz respeito a classe vulnerável relaciona-se a
presença do Grupo Itapecuru e a Formação Codó associadas as acentuadas declividades. É
importante evidenciar neste sentido que essa situação pode ser verificada no mapa numa região
mais externa ao canal. Enquanto as áreas medianamente vulneráveis também identificadas no
exutório relacionam-se as baixas declividades, savana arborizada e os litotipos pertencentes aos
Depósitos Aluvionares. Essa situação é perceptível adjacente ao canal e sobre ele.
Os Neossolos Quartzarênicos na bacia são bastante vulneráveis, apesar da aparente
profundidade uma vez que a forte presença de areia além dos baixos teores de matéria orgânica e
argila proporcionam a diminuição da capacidade de agregação entre as partículas deste tipo de solo.
Em consequência disto, são facilmente erodidos por deflação (MEDEIROS; PEREIRA;
ALMEIDA, 2012). Essas características dos Neossolos Quartzarênicos associados a áreas de
formações pioneiras, vegetação com influência marinha (Restinga) identificadas no extremo norte
da área-objeto, em predomínio no município de Morros, favoreceram a vulnerabilidade da área.
A própria atuação do regime natural de chuvas e a ação eólica atuam como os principais
agentes erosivos no extremo norte da bacia, neste contexto a vulnerabilidade do extremo norte da
área de pesquisa é decorrente da própria dinâmica da natureza, ou seja, uma vulnerabilidade natural,
por esta situação não é aconselhável a construção de moradias ou ocupações dessas áreas.
A vulnerabilidade da bacia está atrelada tanto a fatores naturais como mencionado no
parágrafo supracitado, quanto, antrópicos. Ambos têm contribuído para a atual espacialização das
áreas vulneráveis da bacia, principalmente, ensejadas pelas atividades agrícolas que deixam as áreas
com solo exposto, pois ficam preparadas para o plantio, principalmente, das culturas de soja e
milheto. As áreas urbanas e pastoris, por sua vez, também fazem parte desse contexto de
vulnerabilidade.
Nas áreas referentes ao uso urbano, principalmente, nas sedes municipais, a condição de
vulnerabilidade é mais acentuada, em função da alta velocidade e volume de água em movimento
originadas pelo escoamento superficial, principalmente em períodos de chuva, agravada pela
impermeabilização do solo devido a pavimentação e também favorecendo ocorrências de erosão
laminar. Ressalta ainda que a vegetação em fragmentos dispersos nessas áreas urbanas favorece a
condição de vulnerável.
O solo exposto decorrentes das atividades agrícolas são expressivas na área de pesquisa e
por estarem expostas são altamente vulneráveis a ação das chuvas na região. A ação das chuvas
nesses solos expostos favorece, indubitavelmente, processos erosivos (erosão laminar), e ainda em
alguns afluentes da bacia e até mesmo no próprio rio Preto a ocorrência potencial de assoreamento
figurando-se neste contexto como um agravante a vulnerabilidade dessas áreas.
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Autores como Medeiros; Pereira; Almeida (2012) corroboram e acrescentam argumentando
que “solos expostos são mais vulneráveis a atuação intempérica, pelo fato de receberem diretamente
a radiação solar, o que não colabora para a formação de uma camada superficial de matéria orgânica
no solo e consequentemente sendo este mais pobre em nutrientes”.
De acordo com Pereira e Pereira (2012) “a supressão da vegetação, além de colocar em risco
a estabilidade do terreno, propicia-se também, o carreamento de materiais pelas drenagens,
assoreando rios e contribuindo para o agravamento dos problemas de escoamento superficial e
movimentos de massa”.
Nas áreas agrícolas, assim como, as de reflorestamento que na área de estudo são áreas de
cultivo de eucalipto ocorrem queimadas, principalmente, no período de estiagem que compreende o
segundo semestre do ano. Essa problemática ambiental é bastante expressiva na área de pesquisa já
que fazendeiros detentores de extensas áreas de cultivo de soja e o próprio camponês utiliza o fogo
para limpeza do terreno para o plantio agrícola e até mesmo pastoril. Essa dinâmica na área
ensejada por esses atores sociais intensifica ainda mais a vulnerabilidade relacionada aos
monocultivos (soja e eucalipto) e até mesmo outros cultivos agrícolas como o arroz.
Outro fator relacionado a intensificação da vulnerabilidade decorrentes das áreas de cultivo
de soja e eucalipto diz respeito a elas proporcionarem a homogeneização na cobertura dos solos,
alterando a impermeabilização, o escoamento superficial das águas pluviais e também o uso de
intensivo de agrotóxicos nas áreas sojícolas gerando uma degradação ao meio ambiente,
principalmente, da bacia. Essas áreas na bacia compreendem os municípios de Mata Roma,
Anapurus, Buriti, Brejo, Chapadinha, Urbano Santos e Milagres do Maranhão.
As áreas destinadas as monoculturas, assim como as áreas com influência urbana são,
atualmente, na bacia áreas vulneráveis e são vistas não apenas como um dano potencial ao meio
ambiente também se enquadram enquanto um dano real, pois têm nas atividades antrópicas o
principal protagonista no condicionamento de instabilidade, favorecendo até mesmo fatores naturais
agirem como os processos erosivos decorrentes da atuação das chuvas, intensificando ainda mais a
vulnerabilidade dessas áreas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de toda essa problemática apresentada engendrada, principalmente, pela ação
antrópica permite-se a designação de algumas recomendações ou medidas mitigadoras que orientam
a gestão ambiental da área de pesquisa no sentido de garantir a sustentabilidade da bacia.
Para as áreas estáveis é recomendável incentivar a utilização racional destas áreas, de forma
que as formações florestais que estão sobre elas sejam mantidas e ampliadas para outras áreas. No
que se refere as áreas medianamente vulneráveis o uso dessas áreas deve ser limitado a atividades
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que não desprotejam o solo nem o impermeabilize, respeitando o gradiente de declividade
(MILANEZI, 2014).
O uso das áreas mais instáveis, deve ser normatizado com mais rigor, devendo ser limitado à
proteção dos corpos hídricos e as áreas de formações pioneiras, vegetação com influência marinha
(Restinga). Na área urbana devem ser tomadas medidas para melhorar a drenagem pluvial e as áreas
de cultura agrícolas com destaque para as lavouras de eucalipto (reflorestamento) e soja, pois
ocupam extensas áreas, deve-se manter uma fiscalização rigorosa devido a essas atividades
desmatarem vastas áreas de vegetação nativa típicas do bioma Cerrado para suas produções,
alterando a dinâmica natural da paisagem e favorecendo a vulnerabilidade.
Através do mapeamento das áreas de vulnerabilidade ambiental as medidas de prevenção e
mitigação se tornam mais fáceis de serem vislumbradas devido à espacialização destes riscos,
consequentemente, o planejamento da bacia de drenagem do rio Preto se torna mais eficaz, e a
resposta disto é a melhoria da qualidade de vida da população que se encontra nesta área e da
própria gestão e conservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
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RESUMO
Tendo em vista o progressivo aumento populacional de forma exponencial, é possível afirmar que a
utilização dos recursos naturais, de forma cada vez mais desequilibrada, é inevitável. Propõe-se
levantar a discussão da Psicologia Ambiental, no diálogo acerca da poluição ambiental, preservação
dos recursos renováveis ou não, enfim, em tudo o que se insere o ser humano, ser biopsicossocial.
Para a realização deste trabalho foi utilizada de uma pesquisa exploratório-bibliográfica, em
literaturas pertinentes ao tema, o que possibilitou a coleta de informações, conceitos e ideias
relevantes na discussão acerca da inter-relação homem-meio ambiente, pontuando as consequências
dos impactos ocasionados pelo homem na natureza. Sendo extremamente necessário repensar-se os
cuidados como algo mútuo homem-natureza.
Palavras-chave: Inter-relação Homem-Meio Ambiente; Psicologia Ambiental; Saúde
Biopsicossocial.
ABSTRACT
In view of the increasing population growth in an exponential way, it is possible to affirm that the
use of natural resources, in an increasingly unbalanced way, is inevitable. It is proposed to raise the
discussion of Environmental Psychology, in the dialogue about environmental pollution,
preservation of renewable resources or not, in short, in everything that integrates the human being,
be biopsychosocial. For the accomplishment of this work, an exploratory-bibliographic research
was used, in literature pertinent to the theme, which allowed the collection of relevant information,
concepts and ideas in the discussion about the human-environment interrelationship, punctuating
the consequences of the impacts caused by man in nature. It is extremely necessary to rethink the
care as something mutual man-nature.
Keywords: Inter-relationship Man-Environment; Environmental Psychology; Biopsychosocial
Health.

INTRODUÇÃO
Tendo em vista o progressivo aumento populacional de forma exponencial, é possível
afirmar que a utilização dos recursos naturais, de forma cada vez mais desequilibrada, é inevitável.
Muitos impactos são causados pela ação antrópica no ambiente. Por isto, é necessário que haja um
processo participativo, sustentável e multi e interdisciplinar, no qual cada um fará sua parte,
respeitando o ciclo de cada ser existente no Planeta, conforme explana Braga et al. (2005). Logo, a
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Psicologia Ambiental vem para integrar essa multi e interdisciplinar idade, ajudando não apenas a
detectar as causas antrópicas, mas principalmente ajudar as pessoas a lidar com elas, sem o
adoecimento da sua psique.
Propõe-se levantar a discussão da Psicologia Ambiental, no diálogo acerca da poluição
ambiental, preservação dos recursos renováveis ou não, enfim, em tudo o que se insere o ser
humano, ser biopsicossocial, verificando o contexto de forma mais ampla sem fracionar os agentes
e atores dessa dinâmica da biodiversidade, num processo reducionista.
Contudo, embora deixada de lado em algumas ocasiões, a Psicologia Ambiental deve estar
inserida em todas as discussões em que o homem encontre-se diretamente ou indiretamente ligado.
Para tanto, adentramos um pouco no campo das teorias sistêmicas, onde o todo é verificado com
maior importância que apenas a soma das partes, conforme Capra (2009).
O próprio viver dos seres vivos causam diversas alterações no meio, tais mudanças podem
ser físicas, químicas, biológicas, e, suas dimensões estão diretamente ligadas a intensificação do
aumento populacional, que repercutem diretamente nas alterações realizadas. Quanto maiores forem
esses impactos, mais efeitos são produzidos no ecossistema, e tais alterações interferem na interrelação homem-ambiente, como afirma Rosa; Fraceto e Mochine-Carlos (2012). Muito embora a
expansão demográfica amplie esses impactos, esta não é o único determinante na produção de uma
existência insalubre. Trata-se da poluição ambiental que pode se apresentar em estruturas
multiformais, atingindo não somente ao meio, como também respaldando no indivíduo.
Compreende-se que o pós Revolução Industrial, as cidades se desenvolveram, e cada vez
mais se registram ocorrências na saúde ambiental27, tais eventos demonstram a necessidade de se
repensar os reais valores de uma sociedade. Tais valores aliados a sua incessante busca, incide de
maneira direta e indiretamente na “prevenção de doenças e agravos à saúde humana”, bem como é
apontado por Rosa; Fraceto e Mochine-Carlos (2012, p. 163).
Assim, saúde não se explica apenas pela ausência de doenças, mas pela influência
simultânea que envolve as relações homem e o meio ambiente, bem como descrito na Constituição
Federal/88 (BRASIL, 2012) em seu art. 225, apresenta colocações sobre o meio ambiente como um
direito essencial do cidadão, bem como a sua utilização de forma equilibrada, a fins de garantir uma
qualidade saudável de vida.
Dias (2006, p. 20) mostra uma visão da cidade pouco denotada, onde de forma ecológica,
esses ecossistemas urbanos são enxergados como “parasitas do ambiente rural e de outros
ambientes”, pois são dependentes e utilizam-se, de maneira predatória, dos recursos naturais como o
oxigênio, a água, os combustíveis e as diversas fontes de alimentos, todavia, a retribuição é a

27

É necessário inserir o homem nesse contexto do ambiente, conforme estuda a Psicologia Ambiental.
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produção de poluentes como os gases tóxicos e inúmeros restos orgânicos. Contudo, o meio
ambiente continua lutando para sobreviver.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho foi utilizada de uma pesquisa exploratório-bibliográfica, em
literaturas pertinentes ao tema, o que possibilitou a coleta de informações, conceitos e ideias
relevantes na discussão acerca da inter-relação homem-meio ambiente, pontuando as consequências
dos impactos ocasionados pelo homem na natureza. Possibilitando dessa maneira maior
conhecimento de como a Psicologia Ambiental pode estar inserida nessa discussão Morval (2009).
Esse universo de significados foi esmiuçado em subtítulos do item resultados e discussão,
fornecendo uma melhor apreensão do que é pretendido pelos autores.
Essa busca pela compreensão dessa problemática ambiental secular e de como a Psicologia
Ambiental poderia estar incluída nesse diálogo, repensamos, apoiados em Minayo (2002) quando
esta corrobora em analisar os diferentes contextos que envolvem o material estudado. Aqui,
trataremos da visão histórica, social e ecológica, assumindo sempre saúde dentro duma perspectiva
biopsicossocial e gestáltica, do ser humano.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O homem e sua relação com o meio ambiente
A datar do aparecimento do ser humano na Terra, a diversidade dos impactos ambientais
tem se intensificado, conforme aponta Branco (2004), sendo cada vez mais frequente, a cada passo
em que o homem vai adquirindo inovações tecnológicas, expandindo a sua capacidade de controle
sobre os elementos da natureza em geral. Todavia, é com a revolução industrial, que se iniciou
aproximadamente no século XVIII, que gerou, com mais veemência, não só um profundo impacto
social, como também econômico dos processos produtivos proporcionando à espécie humana, um
salto na melhoria da qualidade de vida de forma progressiva até os dias atuais, de acordo com Hess
(2011).
Em contrapartida tais benefícios acarretaram em valor muito alto a ser pago pela sociedade,
devido ao uso desenfreado dos recursos naturais, renováveis ou não, acumulando assim resíduos
poluentes, bem como escassez de outros recursos, causando impactos de níveis leves, moderados e
graves, no ar, terra e água. Tal atitude gerou problemas não só no campo do meio ambiente, mas
naqueles que manipulam e transformam esse meio, os seres humanos, impactando-os no âmbito do
biopsicossocial.
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Desta maneira, quanto maior a concentração industrial, maior serão os impactos de
poluentes, assim afirma Chiavenato (2005, p. 24) onde se verifica que “os grandes países industriais
são os mais poluídos do mundo”. Tal movimento secular, que intenciona ao desenvolvimento
econômico, corrobora com a visão separatista do homem e o meio ambiente, ao ponto de serem
vistos de forma individualizada e não mais conectados. Hess (2011, p. 96) já apontava para “o hiato
criado entre TER e SER” como premissas regentes do mecanismo capitalista ofertado pela
Revolução Industrial.
Analisaremos esses impactos ambientais e suas influencias no ser humano, no contexto
biopsicossocial, compreendendo a existência de adoecimentos de causa biológica direta ligada a
poluição, bem como as doenças psicossomáticas, tal como o estresse. Assim, podemos compreender
que acarretam em respostas fisiológicas que podem ser negativas ou positivas, sendo atualmente
associadas aos possíveis fatores desencadeantes de doenças psicossomáticas, conforme Ferreira et
al. (2015). Capra (2012) corrobora quando verifica como as relações sociais em uma teia humana de
interconexões que sofrem influências mútuas, dentro de uma percepção sistêmica, influencia direta
e indiretamente o indivíduo, bem como a sua relação com o meio.
Compreende-se o contexto anteriormente citado como sistêmicos, ou seja, como sendo as
propriedades integradas totais surgidas das relações ordenadas, e que são destruídas ao se enxergar
as coisas em forma de estruturas isoladas. Assim, o homem influencia ao meio, e este,
influenciando ao homem, de maneira simultânea. Os estudos de tais percepções geraram as Teorias
Sistêmicas, o que representa uma mudança no modo de pensar mecanicista para o sistêmico, é nisso
que não só a Psicologia (Ambiental, Social, Comunitária), como também outras ciências
contemporâneas se debruçam, na compreensão dos fenômenos de forma a explorar suas amplitudes,
ao invés de isolar os fatores que se interagem.
Nesse campo da ciência contemporânea podemos inserir a Psicologia Ambiental como
discussão necessária, onde segundo Hess (2011) esta entra para ampliar as relações homem versus
natureza, procurando propor uma convivência harmoniosa com as desigualdades sociais menos
acentuadas, cuja interação ética e moral dos subsistemas biológicos, econômicos e sociais sejam
mais equânimes. Para Branco (2004) se por um lado a espécie humana depende fundamentalmente
da natureza como fonte de recursos e alimentos, por outro, o crescimento acelerado da população
humana está ligada a necessidade de quantidades cada vez maiores de energia e de materiais, o que
constituem as causas, a priori, dos impactos ambientais e do estresse nos dias atuais.
Tais impactos têm atingido grandes proporções ambientais, o que põe em risco ao meio e a
própria subsistência do homem na terra. “A Psicologia Ambiental procura assimilar como se dá a
conduta humana no meio ao qual está inserido, de modo que seja possível entender como o ser
humano reage as diferentes interações para com o meio” (PEREIRA et al., 2017, p. 759),
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preocupando-se em compreender como as ações ambientais influenciam o homem e seu
comportamento tanto de forma individual quanto coletiva.
A palavra ambiental, tal como empregada hoje, corresponde o termo alemão Umwelt, que
significa ‘mundo circundante’, ou seja, o mundo das coisas próximas, e provém do termo
latino Ambulare, que se traduz por ‘mundo por onde andamos’. O sentido do termo é
aquele do mundo visto como proximidade e como contato, relação. A ciência
contemporânea e suas derivadas técnicas, dadas as suas próprias abrangências, têm
transformado em objeto de investigação usando ambientes qualificados disciplinarmente
em suas relações, e dessa maneira as noções primárias de ambiente das coisas materiais,
dos espaços de vida, das ideias e dos afetos puderam ser compreendidas por modalidades
específicas do mundo científico (MIRANDA et al., 2008, p. 9).

Para a Psicologia Ambiental, o ambiente, natural ou construído, é todo o contexto ao qual o
indivíduo está inserido, ou seja, casa, família, escola, grupos, templos, prédios, sociedade, amigos,
rios, matas, mar, dentre outros, conforme Morval (2009).
O todo: o ser humano, o meio ambiente e a saúde.
Na maioria das vezes quando se pensa em saúde, associa-se apenas ao estado fisiológico do
ser, mas se considerarmos que para tanto outras estâncias estão envolvidas, não podendo o
indivíduo ser visto de forma individualizada, esta seria uma maneira reducionista de enxergar o
adoecimento, que pode estar no campo do social, do cultural ou do ambiental construído ou natural.
Por exemplo, fatores fornecidos pelo mundo exterior, tais como os sonoros (barulho),
climáticos (calor ou frio), segurança, que a depender do contexto podem ser interpretados como
poluição ou estresse ambiental, denotam sobre a consciência humana uma (re)interpretação e as
atitudes a serem tomadas com relação ao mundo que o cerca, conforme Cavalcante (2015). “Saúde
implica em um movimento para a vida – não para o consumo, uso ou desperdício – mas para o
contato, para as trocas, para o crescimento sistêmico, integrado não só entre NÓS” (RODRIGUES,
2000, p. 47).
É relevante enxergar os fenômenos de forma abrangente, envolvendo a tudo o que o cerca.
Segundo Capra (2012, p. 32-33) o filósofo Christian Von Ehrenfels, descreveu à Gestalt, um
atributo que atualmente é reconhecido como a base para os pensadores sistêmicos, definindo “que o
todo é mais do que a soma de suas partes”. Dessa maneira, como interpretar os acontecimentos do
meio ambiente longe da noção de saúde? Tendo em vista que saúde compreende ao todo, e não
apenas algumas partes.
Da mesma forma, como analisar os fenômenos da saúde fora do contexto ambiental? Bem, é
imprescindível ter a noção de que o meio ambiente é o espaço onde o indivíduo está inserido, e a
saúde é a forma com a qual este se relaciona com o espaço. “Cada ser humano está em constante
relação com seu meio, em vários níveis, sendo que, na ausência destas relações, sua integridade
física ou psicológica pode até se comprometer” (RODRIGUES, 2000, p. 54).
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Dentro da perspectiva que Cavalcante (2015) compreende o isolamento como um
mecanismo dissociado de um todo, podemos afirmar que somente o todo pode ser interpretado
como meio ambiente, bem como para conceber saúde biopsicossocial é preciso considerar-se o todo
ao qual o indivíduo está inserido, tanto de forma passiva, quanto ativa. Isolados ser-se-ão
componentes desagregados de um contexto que se influenciam de maneira mútua, e tanto a saúde
quanto o adoecimento, dependem de uma análise total.
Inter-relação homem e meio ambiente
As influências sociais possuem forte relação com comportamento ambiental das pessoas na
sociedade. O meio ambiente onde as pessoas se desenvolvem está ligado ao comportamento das
mesmas, podendo em muitas vezes acarretar em algumas patologias, sendo assim, alguns autores tal
como Szabó Junior (2008), sugerem uma hipótese de que a crise socioeconômica, política, cultural,
espiritual e do seu efeito no cotidiano humano é que causam as patologias.
Se analisarmos que todo ambiente que não se traduz em bem-estar seja um ambiente
poluído, então, acerca dessas relações predatórias do homem com relação ao ambiente, pode ser
entendido como procedimentos poluidores, conforme Chiavenato (2005). Isto é uma consequência
da crescente modernidade capitalista, a qual perdeu alguns parâmetros importantes como, por
exemplo, a confiança e a segurança em relação ao progresso material e tecnológico. Logo, se está
diante de uma multirreferencialidade conceitual sobre os problemas das queixas humanas.
Todavia ao compreender que essa multirreferencialidade é unanime, pois cremos que muito
dos problemas de saúde possuem causas psicológicas, e tais doenças podem ser originadas a partir
de eventos estressores, assim como é descrito por Alves e Lima (2016), tanto o CID-10 quanto o
DSM-V já reconhecem várias doenças como de cunho psicossomático, mesmo estando estas
baseadas em queixas físicas como as principais características, e isso é mais um componente que
faz parte do mundo contemporâneo.
“A própria psicologia psicossomática menciona que a somatização dos problemas psíquicos
de uma pessoa, muitas vezes é desencadeada em função das influências que o meio exerce sobre
elas, podem resultar em problemas de saúde como taquicardia e pressão alta” (SZABÓ JÚNIOR,
2008, p. 92). E se por um lado preocupa-se menos com o meio ambiente, menos ainda com o
próprio ser humano, que só toma a atenção para si, quando adoece, sem agir com as devidas
precauções.
Determinantes Sociais de Saúde
Para que haja saúde são necessárias que existam condições condizentes com o respeito à
toda comunidade, compreendendo as influências das variações climáticas, da natureza, do solo, da
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pureza da água, da salubridade das residências, da qualidade da alimentação, da existência de
saneamento básico, bem como os serviços de saúde que segundo Soares (1999) interferem nas
condições de saúde homem-meio ambiente.
Podemos conceituar saúde como estado caracterizado pelo bom e normal desenvolvimento
físico e psíquico do indivíduo, além de um perfeito equilíbrio funcional dos seus órgãos e sistemas.
Todavia a Organização Mundial de Saúde (OMS), além da entidade integrante da ONU
(Organização das Nações Unidas) vai além desse conceito, inserindo como fator de saúde a situação
do indivíduo no contexto social em que vive. Assim, tornou-se oficialmente aceito em todo mundo
o seguinte conceito de saúde: “saúde não é só ausência da doença, mas o completo bem-estar físico,
mental, moral e social do indivíduo” (SOARES, 1999, p. 11).
[...] conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho dos
indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. Para a
Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os
fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população
(BUSS; FILHO, 2007, p. 78).

Dessa forma pode-se compreender que os conceitos de saúde e bem-estar extrapolam o
campo dimensional do fisiológico, pois não dependem exclusivamente de fatores internos, mas
também de fatores externos, físicos ou não, como exemplo o calor, o racismo, o desemprego,
ineficiência das políticas públicas, e demais tipos de poluições que acarretam em estresse, e este se
desdobra em doenças psicossomáticas, onde segundo Ferreira et al. (2015) seriam esses, dentre
outros fatores que contribuem com os prejuízos para as pessoas, quando estas ficam submetidas por
muito tempo a eventos estressores ou estão próximos a estes. Para Morval (2009) tais fatores são
interpretados como estresse ambiental.
Os estudos dos fatores de estresse ambiental tornaram-se importantes mundialmente, tendo
em vista o aumento de casos de doenças não apenas de caráter fisiológico, como também
psicológico. Algum dos principais fatores desencadeantes do estresse ambiental como traz Morval
(2009), são associados às doenças psicossomáticas são, como exemplos de indicadores diretos de
saúde conforme Dias (2006): o ruído, o calor, a temperatura, a poluição, a densidade, dentre outros
ligados direta ou indiretamente a estes.
Quando Morval traz informações sobre os efeitos psicossociais marcantes em relação aos
fatores desencadeantes acima relacionados, temos o ruído como grande promotor de desequilibro
emocional e falta de concentração em várias faixas etárias, principalmente em adolescentes que
tendem a ficarem mais agressivos com ruídos elevados.
Já o calor e a temperatura em determinadas circunstâncias quando é ultrapassado, provoca
irreversivelmente o aparecimento de comportamentos disfuncionais e o motim, como no exemplo
de que “o calor modifica, além disso, o comportamento social e, geralmente, as relações sociais são
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 818

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
menos positivas, menos hábeis e mais tensas quando a temperatura aumenta e quando atingiu um
determinado limiar crítico” (2009, p. 69).
Muito embora tenha o homem certa capacidade de adaptação, o que, aliado à inteligência, o
torna superior às outras espécies, não impede que a poluição hídrica, os resíduos tóxicos, radiações,
resíduos nucleares e poluição do ar interferem não apenas no fisiológico humano como também no
psicossocial, como traz Morval (2009). Dias (2006) reforça ainda que as farmácias, bem como o
tipo de medicamento mais vendido, podem ser consideradas como indicadores indiretos de saúde,
por demonstrar a necessidade da população. Já os postos de saúde e os hospitais são indicadores da
saúde ambiental.
Outro fator importante é a densidade-multidão denominada como crowding, cuja
superpopulação representa um dos grandes problemas contemporâneos da nossa sociedade, em uma
ameaça das mais eminentes quanto à sobrevivência da humanidade num ambiente tolerável para
todos, conforme traz Morval (2009).
A Territorialidade e as Diferenças Culturais
De acordo com os naturalistas no final do século XVIII, diz-se que o território está ligado
inicialmente à vida de uma espécie, e onde a mesma desempenha todas as suas funções vitais ao
longo do seu crescimento ou desenvolvimento. Sendo assim, tendo a vida como dimensão, como
natureza em si, a flora e a fauna, o território liga-se historicamente a noção original de ambiente e
sua relação com a sobrevivência das espécies, ou seja, as condições vitais existentes sobre o planeta
para a perpetuação da vida, conforme traz Miranda et al. (2008).
No entanto, de acordo com Morval (2009) a territorialidade estudada pela Psicologia
Ambiental, também se baseou nos estudos do comportamento da vida animal, e que evidentemente
é bem diferente da espécie humana, pois é a única espécie, que recebe convidados, que humaniza
suas relações e fraterniza-se no interior do seu território. Todavia, a forma com a qual essas relações
são estabelecidas, ser-se-ão influenciadas e diferenciadas por questões culturais.
A Competência Ambiental e Responsabilidade Ecológica
Dias (1993) já apontava para a preocupação necessária com a forma predatória com a qual
as atitudes humanas agiam em sua capacidade de alterar o meio ambiente. O capitalismo cada vez
mais incha os centros urbanos, algumas pessoas se deslocam para o interior, ou zonas rurais, alguns
para se refugiarem da vida caótica, outros para trabalharem. Contudo, estes convivem com o
desflorestamento para que a terra seda espaço para as diversas monoculturas, que estão associadas
na maioria das vezes aos agrotóxicos e pesticidas, para atender a pressão que demanda das
necessidades urgentes de um mundo consumidor capitalista.
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Nem sempre é perceptível que embora o indivíduo tenha mudado, provisoriamente ou não
de lugar, a problemática o acompanhou, mudando apenas os utensílios promovedores, enquanto que
na zona urbana é a poluição sonora, do ar, das águas, estresse, malha urbana, dentre outros, na área
rural teremos a escassez da biodiversidade, outros poluentes do ar, terra e água, onde muitos desses
serão consumidos na zona urbana.
Essa concentração nas cidades ocorre porque as pessoas de baixa renda são praticamente
expulsas das áreas rurais, por condições adversas de saúde, educação e renda esquecidas
por sucessivos governos. A alta mecanização das lavouras contribui para a migração ao
eliminar muitos postos de trabalho. As pessoas então se deslocam para os centros urbanos,
afastando-se de suas famílias, dos amigos e de sua cultura. Quase sempre, acabam
engrossando as fileiras dos desempregados e favelados. Tornam-se excluídos sociais
enfrentando a discriminação, a miséria, a fome, a violência e a desagregação familiar
(DIAS, 2006, p. 42).

Vê-se assim que independente do habitat, urbano ou rural, o homem é o grande agente
manipulador dessa problemática, bem como o único responsável em saná-la. Dias (2006) alerta para
uma necessária conscientização de que se está destruindo não só o meio ambiente, mas a si mesmo,
tendo em vista que o ser humano está inserido nesse meio.
Morval pontua que a interação do homem com o ambiente se faz de forma a modificar o
meio conforme vontades próprias, tendo-se dessa maneira uma competência ambiental. O mesmo
define competência ambiental “como a capacidade que uma pessoa tem de agir adequadamente
sobre o seu ambiente para ir aí buscar os elementos necessários para a sua actualização:
competência pessoal, interpessoal, profissional” (2009, p. 40).
Mas essa compreensão do “agir adequadamente” pode ser encarada de forma subjetiva pelo
indivíduo, onde o ato de dominação pode ser visto como a ação ideal, pois os objetivos apreendidos
por cada pessoa podem ser muitas vezes diferentes uns dos outros, e tal dissenso pode acometer as
‘boas intenções’ de cada pessoa, o que não condiz com a utilização coletiva do espaço. Para isso é
preciso seguir algumas etapas que envolvem a tomada de consciência, apercepção dos
componentes, planificação da ação, atitudes na relação pessoa ambiente e avaliação da atual relação
pessoa ambiente.
Todavia, é imprescindível compreender as pessoas como organismos incorporados ao
ecossistema, onde o manipula para fins próprios, coletivos ou individuais. Desta maneira, deveria o
ser humano agir com responsabilidade, utilizando-se do necessário sem agredir ao meio, mas
segundo Morval (2009, p. 46) “a causa profunda dessa atitude de dominação sobre o ambiente e da
exploração deste resulta da crença judaico-cristã segundo a qual o homem é um ser divino,
autorizado exercer a sua me potência sobre tudo o que o rodeia”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração os aspectos apresentados, vê-se que os ecossistemas
urbanos, reforçados pelo desenvolvimento desenfreado, torna-os predadores do meio ao seu redor.
É-se levado a acreditar que essa ação predatória é o que define o homem como dominador, poluindo
o próprio ambiente em que vive, desapercebido, de certa forma, dos danos que ser-se-ão causados
para si.
Embora já se saiba, parece ser mais viável obter lucros, ou seja, valorizando os fins
econômicos, do que em manter uma boa qualidade de vida a partir de atitudes recíprocas com o
meio ambiente, chamadas pela Psicologia Ambiental de inter-relação. Sendo assim, chega a ser
inquietante, quando se trata dos temas voltados à Ecologia e da Saúde, ao refletirem como o
capitalismo influencia o modo de vida do ser humano com relação ao ambiente.
Assim foi necessário trazer essa criticidade para uma discussão dentro do molde científico
que possibilite uma nova tomada de consciência, conforme explica Miranda (2008). Tal sistema
econômico desapercebeu o homem de sua real função na natureza, pois não percebe, de forma
direta, que as suas atitudes provocam no meio ambiente, poluição, estresse, doenças
psicossomáticas, dentre outras. Esses, são determinados não só por suas atitudes, mas também
determinam as consequências sobre si mesmo. Assim, Dias (2006) diferencia tais atitudes das
necessárias para um equilíbrio ambiental.
Percebe-se que o ser humano, por sua vez, pontua não apenas de forma histórica, como
também evolutivamente, que se faz necessário tomar atitudes que contribuam com a
sustentabilidade ambiental. Promovendo uma melhor utilização dos recursos naturais, o que incide
diretamente na sua saúde dentro da constante demanda consumista e imediatista, imposta pelo
capitalismo na vida moderna, Rosa; Fraceto e Mochine-Carlos (2012, p. 375).
É imprescindível a tomada de consciência urgente, pois o homem está a cada dia mais
adoecido. Desta forma, resta aos homens entenderem que “quando o estudo da casa (ecologia) e
administração da casa (economia) puderem fundir-se, e quando a ética puder ser entendida para
incluir o ambiente, além dos valores humanos, então poderemos realmente ser otimistas em relação
ao futuro da humanidade” (ODUM, 1986, p. 347). Sendo extremamente necessário repensar-se os
cuidados como algo mútuo homem-natureza.
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RESUMO
O processo de urbanização brasileiro deu-se de forma abrupta e descontrolada, desacompanhado de
um planejamento urbano pautado na manutenção do equilíbrio com o meio ambiente. Atrelado a
isso, a constante busca da população economicamente desfavorecida por uma melhor qualidade de
vida, leva a ocupação de terrenos de elevada declividade em grotas e encostas nos centros urbanos
como em Maceió. A associação dos aspectos físicos, paisagísticos e por vezes meteorológicas são
responsáveis por episódios de desastres ambientais que resultam em perdas materiais e humanas,
agravando a situação social daqueles que vivem em um panorama de vulnerabilidade. Neste
contexto faz-se necessário o estudo dos riscos geológicos urbanos, que objetivam analisar a relação
entre a ocorrência de desastres e a ocupação urbana. A área de estudo foi o Bairro de Santo Amaro,
localizado no município de Maceió, Alagoas, comunidade marcada pela ocupação inapropriada de
terrenos ambientalmente susceptíveis aos deslizamentos. Para a realização deste estudo, foram
levantados dados bibliográficos, cartográficos e de campo para se estabelecer as cartas de riscos,
que permitiram a análise da evolução da situação de riscos no bairro ao longo dos anos. Diante do
exposto, conclui-se que a combinação de fatores naturais ligados a movimentos de massa,
deslizamentos, e mais a ocupação urbana desprovida de infraestrutura provoca o aumento do risco
geológico da área, principalmente pelo fato da ocupação ocorrer de forma espontânea e sem
controle por meio dos órgãos públicos governamentais.
Palavras-chave: Risco; Vulnerabilidade Socioambiental, Encostas.
ABSTRACT
The Brazilian urbanization process was abrupt and uncontrolled, unaccompanied by an urban
planning based on maintaining the balance with the environment. Linked to this, the constant search
of the economically disadvantaged population for a better quality of life, leads to the occupation of
terrains of high slope in “grotas” and slopes in the urban centers as in Maceio. The association of
physical, landscape and sometimes meteorological aspects are responsible for episodes of
environmental disasters that results in material and human losses, aggravating the social situation of
those who live in a panorama of vulnerability. In this context it is necessary to study urban
geological risks, which purpose to analyze the relationship between the occurrence of disasters and
urban occupation. The study area was the neighborhood of Santo Amaro, located in the
municipality of Maceio, Alagoas, a community marked by the inappropriate occupation of lands
susceptible to landslides. For the accomplishment of this study, bibliographical, cartographic and
field data were collected to establish the risk charts, which allowed the analysis of the evolution of
the risk situation in the neighborhood over the years. In view of the above, it is concluded that the
combination of natural factors linked to mass movements, landslides, and more urban occupation
without infrastructure causes an increase in the geological risk of the area, mainly because the
occupation occurs spontaneously and without control through government agencies.
Keywords: Geology of Engineering; Social Vulnerability, Risk Areas.
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INTRODUÇÃO
A ocupação urbana impõe solicitações ao meio físico que alteram a dinâmica de diversos
processos, principalmente às ações de sustentabilidade do meio ambiente, como desmatamentos,
ocupação de encostas e regiões declivosas, poluição do ar e da água, entre outros, o que acarreta na
incidência de riscos.
No Brasil, no período entre o ano 2000 e 2007, cerca de 1,5 milhões de pessoas foram
afetadas por algum tipo de desastre natural, de acordo com a Universidade Católica de Louvain,
Bélgica (apud BRASIL, 2007). Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC,
2005, os maiores desastres que ocorrem no Brasil estão relacionados com inundações,
escorregamentos e erosão e que esses processos possuem uma forte associação à degradação de
áreas frágeis, potencializada pelo desmatamento e ocupação irregular.
Em Alagoas, a relação entre a ocupação de regiões suscetíveis a riscos geológicos e as
condições socioeconômicas da população se refletem quando se avalia os indicadores, os quais
encontram-se entre os mais baixos como saúde, educação e distribuição de renda, o que justifica a
busca por moradia em locais insalubres. De acordo com a Pesquisa de Caracterização das
Demandas para a Assistência Social em Maceió (1999). A cidade de Maceió, capital do estado de
Alagoas, já apresentava 106.220 domicílios em situação de vulnerabilidade, onde grande parte da
população residente nestes eram oriundas de municípios do mesmo estado, atraídas pelo
desenvolvimento urbano.
O monitoramento meteorológico da Secretaria de Estado da Defesa Civil e da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), no mês de maio de 2017, registrou
que o volume de chuvas recebido pela cidade de Maceió foi de 700mm, valor esperado para chover
durante o inverno como um todo, acarretando transbordamentos de rios, alagamentos, deslizamento
de barreiras e desmoronamentos de casas.
Os danos populacionais na cidade de Maceió no período citado foi de 258 desabrigados,
3.024 pessoas desalojadas, 8 óbitos e 1 desaparecido. A situação mais devastadora ocorreu nas áreas
de risco do bairro do Santo Amaro, devido às dificuldades estruturais em que se encontravam as
habitações e as encostas, no qual foram catalogados 35 imóveis e 140 pessoas em situações de risco.
(TNH1, 2017)
Pelo exposto, a intensificação dos problemas ambientais nas áreas urbanas, associados a
vulnerabilidade social, tornam-se necessários levantamentos que apontem a razão do agravamento
dos eventos. Neste contexto, os levantamentos dos fatores que colaboram para a ocorrência dos
riscos geológicos urbanos ganham importância, pois permitem a análise e o mapeamento por meio
da confecção de cartas de risco, instrumento técnico fundamental para ações de gerenciamento e
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redução das consequências dos acidentes geológicos (Cerri & Amaral, 1998) que facilitam a ação
preventiva da Defesa Civil nas áreas mapeadas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de Estudo
A área do presente estudo foi o bairro Santo Amaro, localizado na cidade de Maceió, capital
do estado de Alagoas. A cidade de Maceió, encontra-se no litoral oriental do Nordeste brasileiro,
entre a latitude 9º39’57” Sul e longitude 35º44'07” Oeste, às margens do Oceano Atlântico e do
Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba - CELMM. O bairro Santo Amaro está localizado
na parte alta da cidade, com as coordenadas geográficas: 9°36'32.92" de latitude sul e 35°44'31.48"
de longitude oeste, tendo como bairros limítrofes os bairros de Canaã, Chã da Jaqueira, Petrópolis e
Gruta de Lourdes.
Levantamento Bibliográfico e Cartográfico
Para a elaboração deste trabalho foram levantadas informações relacionadas a temática de
riscos geológicos, além de dados da área de estudo como: documentos públicos e privados.
A base de dados cartográficos, foi obtida através das informações georreferenciadas,
compilados e disponibilizados pelo Instituto do Meio Ambiente – IMA/AL, além de mapas obtidos
em campanhas de campo e os disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Maceió. As imagens de
satélite foram obtidas do software Google Earth, utilizando-se o sistema de coordenadas geográficas
GCS WGS1984, através do satélite Landsat 8. E com o trabalho de campo realizado no bairro Santo
Amaro, foi possível observar a dinâmica local, as ocupações dos terrenos e as condições da
população residente.
Construção do Mapas Temáticos
De acordo com Castro (2004), a análise de mapas temáticos explica por meio de uma análise
que delimita zonas com características distintas as evidencias contrastantes, verificando correlações
e tendências de evoluções, detectando a direção e a magnitude dos movimentos e transformações.
Pelo fato da área em questão ser susceptível ao processo de deslizamento de encostas,
utilizou-se a base de dados cartográficos obtida pelo site do IMA-AL e foram construídos os
seguintes mapas temáticos: geológico, geomorfológico, solos, declividade, altitude e curvas de nível
e uso e ocupação do solo. Para a elaboração dos mesmos, foi utilizado o Sistema de Informações
Geográficas (SIG) com uso do software QuantumGIS (QGIS) versão 2.18.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 826

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
E para a análise da evolução da mancha urbana do bairro, foram elaborados 3 mapas
temáticos com base nas imagens do software Google Earth. As imagens selecionadas foram as de
2002, 2009 e 2017, pois eram as de melhor resolução que permitiu visualizar as edificações
existentes no bairro.
Cartas de Risco
De uma forma geral, as cartas de risco geológicos são instrumentos cartográficos que
relacionam a análise da ocupação territorial e as zonas de susceptibilidades à ocorrência de
desastres naturais geológicos, por meio da distribuição espacial, o tipo e o grau dos riscos, visando a
definição de medidas de prevenção de acidentes.
Os procedimentos adotados no presente trabalho consistiram na identificação e análise dos
aspectos físicos da paisagem, os quais foram cartografados em mapas temáticos, como descrito no
tópico anterior, servindo de apoio para integração dos diversos elementos e realização do
mapeamento das áreas de risco geológico e da sua evolução ao longo do tempo.
A metodologia para elaboração da carta de risco partiu das técnicas de álgebra de mapas28,
com o auxílio do software QGIS, através da ferramenta de análise espacial, o que permitiu a
interpolação dos mapas temáticos.
A operação realizada sobre o geo-campo, bairro Santo Amaro, foi a operação
reclassificação, ou critérios de cruzamento e a ponderação, ou média ponderada, que permite a
estimativa da importância relativa de cada critério envolvido no processo (pesos e notas), tomando
por base os estudos realizados por: Bastos et al (2016), Filho et al (2015), Soares (2015), Vanacôr et
al (2012) e Santos (2011).
Para definição dos critérios de cruzamento, foram adotados pesos para os elementos da
paisagem (mapas temáticos), ou seja, foram atribuídos índices aos fatores que afetam o
comportamento do meio, afetando o grau de suscetibilidade à ocorrência de desastres geológicos,
para definir as classes hierárquicas do Mapa de Risco, que poderão ser: nulo ou inexistente, baixo,
moderado, alto e muito alto. Após determinados os pesos e notas, combinou-se as variáveis
utilizadas em forma de equação, por meio do uso do software Quantum Gis.
Com a obtenção das cartas de risco, o resultado foi analisado em analogia com o realizado
pela Prefeitura de Maceió, no Plano Municipal de Redução de Risco, cruzados com as informações
de ocorrência de desastres obtidas junto A Defesa Civil de Alagoas que aconteceram no intervalo de
28

A álgebra de mapas tornou-se conhecida a partir do livro Geographic Information System and Cartographic
Modeling (Tomlin, 1990). De acordo com este autor, os elementos (geo-campo) desta metodologia associa a cada mapa
representativo de uma área de estudo valores qualitativos (nominais) e quantitativos (escalar, ordinal, intervalar ou
cardinal), a partir daí utiliza-se as operações matemáticas entre esses elementos de acordo com o objetivo do
pesquisador.
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tempo entre os dois estudos, além das imagens obtidas em campo de forma a validar o resultado
encontrado neste estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização da Área de Estudo
A construção dos mapas temáticos permitiu caracterizar ambientalmente a área, permitindo
compreender o quando o Bairro de Santo Amaro é suscetível à ocorrência de movimentos de massa.
Maceió possui um clima tropical chuvoso com verão seco e a estação chuvosa entre abril e
julho, período de inverno. A umidade relativa média é de 78% e a pluviosidade média anual é em
torno de 1570,9mm, com meses mais chuvosos de abril a julho (dados do INMET e NMRH-AL).
(Barbirato, 2000)
Geologicamente o bairro Santo Amaro encontra-se inserido na Formação Barreiras (Tb),
constituída por sedimentos areno-siltosos, sílticos e argilosos, susceptível a deslizamentos e
escorregamentos, quando associados a altas precipitações. E quanto a geomorfologia está situado
nos Tabuleiros costeiros, representados pelos interflúvios tubuliformes dissecados, em forma de
colinas convexas de topos concordantes, formando uma topografia ondulada. (Ferreira, 1999)
Com relação aos solos da área, representados no mapa temático, o característico é o
Latossolo Vermelho-Amarelo, identificado em extensas áreas dispersas em todo o território
nacional e associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. Que ocorrem em ambientes
bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de cor, textura e estrutura em
profundidade (Santos, 2011). Analogamente aos solos do talude do bairro do Mutange estudado por
Cavalcante (2016), os solos das encostas do Santo Amaro apresentam-se num caso de instabilidade
com elevado grau de saturação, situação decorrente de chuvas de elevada intensidade e curta
duração, oferecendo risco à população de baixa renda assentada na crista ou pé do talude. A
instabilidade dá-se também por ocasiões das escavações para construção de casas,
descaracterizando sua geometria e provocando sobrecarga. (Cavalcante, 2016)
O relevo do bairro de Santo Amaro varia do plano ao forte ondulado e a declividade local
permite afirmar que nas regiões das encostas há a predominância de relevos de maior declividade,
bem como de menos altitude, o que resulta na susceptibilidade da região a erosão e deslizamento; e
nos locais ocupados por residências o risco geológico é considerado iminente.
Expansão Urbana no Bairro
O bairro Santo Amaro foi delimitado em 2000, no novo mapa de abairramento da Prefeitura
Municipal de Maceió, logo pelos censos do IBGE, só se tem dados populacionais referentes aos
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 828

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
anos de 2000 (1846 hab.) e 2010 (1927 hab.). Assim, para a avaliação da evolução urbana do bairro
realizamos uma seleção de imagens do satélite LANDSAT, obtidas através do software Google
Earth. O georreferenciamento e o tratamento das imagens foram realizados no software Quantum
Gis (Qgis); a partir desta etapa, as imagens selecionadas na construção dos mapas temáticos de
mancha urbana foram as de 2002, 2009 e 2017, pois estas permitiam uma melhor visualização das
características ocupacionais do local (ruas, calçadas, casas e edificações), em uma escala de detalhe
(figura 1).
A análise e comparação da evolução urbana permite afirmar que não há variação
significativa na mancha urbana nas áreas de relevo mais plano, porém quando analisamos as áreas
de maior declividade, ou seja, as encostas e grotas é notável que houve uma expansão na ocupação
desses territórios, o que resulta no aumento do risco de desastres naturais. A estatística das áreas
ocupadas ao longo dos anos retrata que em 2002 a mancha urbana era de 50,84%, em 2009 passou
para 51,41% e em 2017 a mancha era relativa a 52,17% da ocupação da área total.
Figura1: Evolução Urbana do Bairro do Santo Amaro.

Fonte: Autora, 2018

Definição dos Pesos e Notas
Para a elaboração das cartas de risco atribuiu-se aos mapas temáticos pesos que variam na
escala de 0 a 1, sendo 0 o elemento da paisagem que não interfere no risco aos escorregamentos e 1
o elemento que interfere de forma intensa no grau de risco (tabela 1).
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Tabela1: Pesos dos elementos da paisagem (Mapas Temáticos).

Elementos da Paisagem

Pesos

Peso
Percentual

Geologia

0.15

15%

Geomorfologia

0.15

15%

Declividade

0.3

30%

Solos

0.2

20%

Urbanização

0.2

20%

Fonte: Autora, 2018

O estabelecimento dos pesos foi baseado em estudos anteriores sobre esta temática de
susceptibilidade a movimentos de massa e também nos mapas temáticos construídos e suas
limitações, pelo fato de a área ser de pequena extensão.
As pontuações de 20% para os solos e para a urbanização se deram pelo tipo de solo que
favorece a ocorrência de deslizamentos; já para a urbanização, essa pontuação foi utilizada pois é
um fator crucial para o estabelecimento da relação entre o aumento da mancha urbana nas regiões
de encostas e grotas e o aumento dos riscos geológicos.
As menores pontuações para geologia e geomorfologia estão associadas ao fato da área
pequena do bairro e da pouca variação desses aspectos ao longo dela, e estes contribuem de forma
semelhante para a ocorrência do processo, além de que essas pontuações foram utilizadas em
trabalhos anteriores Soares (2015) e Bastos (2016).
Para os componentes da legenda, elementos da paisagem, foi estabelecida uma hierarquia de
importância relacionada aos movimentos de massa. A pontuação que varia de 1 a 5, sendo 1 o valor
de menor influência para os movimentos de massa e 5 o de maior influência.
A declividade, um dos fatores mais importantes na análise, foi estabelecida com base em 5
classes e notas diferenciadas seguindo a inclinação do ângulo das encostas. O valor máximo para
declividades acima de 30% levou em consideração a LEI Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre o parcelamento do solo, em seu artigo 3º descreve que não será permitido o
parcelamento do solo em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo
se atendidas exigências específicas das autoridades competentes.
E com relação aos mapas de urbanização convencionou-se utilizar a nota 0 para as áreas não
delimitadas por manchas urbanas e 5 para as áreas delimitadas por manchas urbanas. As notas
atribuídas para os componentes da legenda (tabela 2).
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Tabela2: Notas dos elementos da paisagem.
Elemento da Paisagem

Temas

Pesos

Não

0

Sim

5

Geologia

Formação Barreiras

3

Geomorfologia

Tabuleiros Costeiros

3

Solos

Latossolo Vermelho Amarelo

4

0--10

1

10--15

2

15--20

3

20--30

4

>30
Fonte: Autora, 2018

5

Urbanização

Declividade

Mapas de Risco
Após a construção dos mapas temáticos, estabelecidos os critérios de cruzamento, utilizamos
o software QGIS para a construção das cartas de risco, para 2002, 2009, e 2017, respectivamente, e
foi possível observar (figuras de 2 a 4) o crescimento das áreas de grau de risco alto e muito alto ao
longo do tempo e sua relação com a ocupação das grotas e encostas.
Figura 2:Carta de Risco para 2002.

Fonte: Autora, 2018
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Figura3:Carta de Risco para 2009.

Fonte: Autora, 2018

Figura4:Carta de Risco para 2017.

Fonte: Autor, 2018
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Um dos fatores que foram pontuados para a caracterização do grau de risco alto e muito alto
foi a questão da acessibilidade do local, que no bairro é bastante difícil, sendo impossibilitada a
entrada de automóveis, o que dificulta ainda mais a situação no caso de emergências decorrentes de
acidentes geológicos (tabela 3).
Tabela 3 - Classes de Risco.

Áreas de grau nulo e
baixo

Áreas de grau médio

Áreas de risco alto

Áreas de risco muito
alto

São aquelas
localizadas em
declividade baixa (010 %) com a presença
de ocupação urbana
sólida e para as áreas
com declividade
acima de 10%, a
ausência de
urbanização e
preservação da
vegetação original
favorecem a região
para não
deslizamentos.

São aquelas com
declividade entre 10 –
20%, presentes em
regiões próximas aos
topos das encostas,
urbanizadas e com
remanescentes de
vegetação espaçados e
pouco representativos.

São aquelas com
declividade entre 20 e
30%, ocupadas por
residências sem
esgotamento sanitário
e com efluentes nas
encostas, favorecendo
a movimentos de
massa, além de ter
problemas
relacionados à coleta
de resíduos sólidos.

São áreas com
declividade acima de
30% densamente
ocupadas e ausentes
de infraestrutura
urbana. Áreas sujeitas
a deslizamentos em
épocas de alta
precipitação levando a
soterramento.

Fonte: Autora, 2018

No bairro estudado na grota da Cycosa, observou-se grande expansão urbana e nas cartas de
risco apresentadas, foi possível associar o aumento das áreas de risco alto e muito alto com a
ocupação das encostas e da grota. A além desses fatores, a associação com os eventos de
precipitação permite compreender as razões diretas para a ocorrência do desastre ambiental na
Grota da Cycosa no ano de 2017, no qual foram registradas, 6 vítimas fatais devido ao processo de
deslizamento planar. Em levantamento do Serviço Geológico do Brasil (CPRM – 2017) foi
verificado que haviam aproximadamente 35 edificações em risco e 140 pessoas vivendo em
situação de risco de acordo com relatório para área de estudo.
Assim, fazendo-se uma analogia entre os resultados obtidos neste estudo e os resultados
publicados pela Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR- 2007), apresentam semelhanças
nos estabelecimentos dos graus de risco para as grotas e encostas. Porém o presente estudo surge
não apenas como uma atualização dos resultados de 2007, mas como um complemento, pois
apresenta as modificações na área no decorrer do tempo além de expandir o estudo dos graus de
risco para o bairro como um todo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Mediante os resultados apresentados, é evidente que o local em estudo se apresenta
naturalmente susceptível a desastres naturais, ou seja, a deslizamentos visto que o tipo de solo, a
geologia e a geomorfológicas e o relevo retratam um ambiente inapropriado para a ocupação.
Atrelada as características do meio físico, fatores que potencializam a ocorrência de riscos
geológicos são o clima, tropical chuvoso com verão seco, em que períodos de elevada precipitação
provocam o aumento do peso específico do solo e reduzem sua resistência ao cisalhamento,
tornando-o ainda mais susceptível. Outro fator é o avanço da ocupação das encostas pela população
economicamente desfavorecida, e sem acompanhamento de políticas públicas e infraestrutura.
A construção dos mapas de risco permitiu assim a compreensão da relação existente entre os
graus de risco no bairro de Santo Amaro e os fatores locais, apresentados nos mapas temáticos,
principalmente o aumento da mancha urbana nas encostas ao longo do tempo.
Assim, podemos verificar que ao longo dos 18 anos de existência do bairro de Santo Amaro,
pouco foi feito para melhorar as condições de vida dos seus habitantes das encostas, continuando
ainda com difícil acessibilidade, escadarias deterioradas e sem corrimãos, rampas sem proteção e
em mal estado de conservação, ausência de esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos
ineficiente.
É importante ressaltar que os resultados obtidos para o aumento do risco alto e muito alto na
Grota da Cycosa apontam para o desastre ocorrido no ano de 2017, resultou na desocupação da
grota e demolição das residências, estas condenadas pela Defesa Civil.
Diante do exposto, conclui-se que a combinação de fatores naturais de regiões com alta
susceptibilidade à ocorrência de movimentos de massa e deslizamentos, atrelados à ocupação
urbana desprovida de infraestrutura, provoca o aumento do risco geológico da área, principalmente
pelo fato dessa ocupação ocorrer de forma espontânea e sem controle por meio dos órgãos públicos
governamentais.
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RESUMO
O extrativismo florestal tem resultado na degradação de diversos ecossistemas, o que tem ampliado
a necessidade de desenvolvimento de técnicas que visem reduzir os custos para a implantação de
espécies arbóreas na recuperação de ambientes degradados. O aumento na demanda desses serviços
tem tornado indispensável à otimização durante a produção de mudas com qualidade
morfofisiológica capaz de atender aos objetivos dos plantios. A micropropagação é uma técnica de
propagação que tem sido aplicada com êxito na produção de espécies arbóreas. Entretanto,
técnicas de rustificação que melhorem a qualidade morfofisiológica das mudas ainda é alvo de
poucos estudos nesse grupo de plantas. A escolha das espécies a serem utilizadas na restauração de
áreas degradadas deve priorizar alguns aspectos, dentre os quais, o rápido crescimento, a alta
produção de frutos e sementes viáveis e que apresentem interações interespecíficas com organismos
promotores de crescimento. Ainda são poucas as pesquisas que visam adequar novas tecnologias ao
cultivo in vitro de plantas para produção de mudas em larga escala, contribuindo para a conservação
e manejo sustentável dos recursos florestais. Diante disso, destacamos a relevância da otimização de
protocolos de micropropagação que contribuam para a implementação de espécies em projetos de
recuperação ambiental, reforçando o uso sustentável e equilibrado dos recursos arbóreos.
Palavras-chave: restauração, florestas, produção de mudas, sustentabilidade.
ABSTRACT
Forest extraction has resulted in the degradation of ecosystems, which has increased the need to
develop techniques that aim to reduce costs for the implantation of shrub species in the recovery of
degraded environments. The increase in the consumption of services has made it indispensable
during the production of seedlings of morphophysiological quality according to the objectives of the
plantations. Micropropagation is a propagation technique that has been applied in the production of
tree species. However, the rustification techniques that improve the morphophysiological quality of
the seedlings are still being studied in the group of plants. The choice of species is a progressive
growth, the production of advantageous fruits and seeds and the interspecific integration with
organisms that promote growth. There are still few researches that aim to adapt the new
technologies to in vitro plant cultivation for large scale seedlings, contributing to the conservation
and sustainable management of forest resources. In view of this, we highlight the implementation of
micropropagation protocols that contribute to the implementation of environmental recovery
projects, reinforcing the sustainable and balanced use of tree resources.
Keywords: restoration, forests, seedling production, sustainability.
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INTRODUÇÃO
As plantas apresentam múltiplas importâncias para o equilíbrio das necessidades humana e
ambiental, por exemplo, no uso como medicinal, na produção de frutos para alimentação humana e
animal, na produção de madeira, no fornecimento de alimento e abrigo para animais, além de servir
como suporte para outras espécies de plantas. Dentre os diversos usos, a extração da madeira
apresenta grande destaque na exploração de florestas naturais, conforme relatado pelo Sistema
Nacional de Informações Florestais (SNIF), onde foi verificado que a extração madeireira de
florestas naturais é de aproximadamente 37%, dos quais 25% são utilizados para produção de lenha
e pouco mais de 11% correspondem à toras de madeiras que são utilizadas na construção de casas e
de utensílios (SNIF, 2018).
O uso desordenado de recursos florestais naturais tem resultado na degradação de diversos
ecossistemas, ampliando a necessidade de desenvolvimento de técnicas que visem reduzir os custos
para a implantação de espécies nativas na recuperação de ambientes degradados (SANTOS et al.,
2012). Esses eventos têm acarretado em aumento na demanda de serviços e produtos nesse ramo,
em especial, a produção de mudas de espécies florestais para uso na recuperação de áreas
degradadas. Esta demanda crescente tem revelado a necessidade do desenvolvimento de pesquisas
que aperfeiçoem a produção de mudas, a baixo custo, e com qualidade morfofisiológica capaz de
atender aos objetivos dos plantios (JOSÉ et al., 2005). A técnica adequada a ser implementada em
projetos de recuperação dependerá dentre outros fatores dos níveis de degradação em cada área,
sendo necessário o acompanhamento e a avaliação dos resultados da implantação das medidas de
recuperação (RECH et al., 2015).
Comumente, para plantios em áreas degradadas têm-se preferido mudas produzidas no modo
convencional, em sacos plásticos ou tubetes, necessitando de grande espaço físico para a produção
de mudas (JOSÉ et al., 2005). Outro método utilizado é a semeadura direta, que segundo Santos et
al., (2012), é um método que oferece mais riscos para a sobrevivência das mudas quando
comparado com o plantio de mudas já estabelecidas. Embora o método de semeadura direta seja
uma técnica usual, diversos fatores tais como salinidade, patógenos ou o tempo de viabilidade das
sementes podem comprometer o sucesso no estabelecimento do plantio, uma vez que algumas
espécies florescem uma vez ao ano e outras apresentam baixa viabilidade das sementes
(PALHARES NETO, et al., 2018; YAMASHITA, et al., 2009).
A produção de mudas através de técnicas de cultivo in vitro já é realidade em vários
laboratórios no Brasil e em outros países (CETENE, 2018; REGALADO et al., 2018; MOYO et al.,
2011; ZHANG et al., 2006). O processo de produção de mudas por propagação in vitro, também
conhecida como micropropagação, permite a obtenção de mudas de diferentes espécies de plantas
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com alta qualidade e uniformidade sem perda da variabilidade genética, livre de vírus e patógenos,
e com alto vigor fisiológico (SOUZA et al., 2015).
A micropropagação possibilita o controle das condições ambientais durante o processo de
propagação, garantindo assim, o desenvolvimento apropriado e eventuais ajustes. Outra vantagem
do uso dessa tecnologia é a possibilidade de produção em larga escala de mudas em curto espaço de
tempo e pequeno ambiente físico em relação aos métodos convencionais (CRUZ et al., 2009). Na
micropropagação de plantas a produção de mudas acontece o ano todo, uma vez que o material
vegetal está armazenado em ambiente asséptico, com fatores físicos e químicos controlados. Além
disso, é possível obter muitas plantas a partir de uma única semente ou segmento da planta matriz,
dispensando a obrigatoriedade de produção de mudas via sementes, uma vez que o processo de
germinação é dependente da viabilidade da semente e das condições ambientais (BEHERA et al.,
2018).
A aplicação da micropropagação de plantas é especialmente importante na produção e
conservação de espécies nativas que apresentam elevado valor de uso ou alguma dificuldade
reprodutiva (PALHARES NETO et al., 2018), esta última, por sua vez, constitui um importante
fator limitante na obtenção de mudas para o reflorestamento (SANTOS et al., 2009). O
estabelecimento de protocolos de micropropagação permite a criação de bancos de germoplasma,
possibilitando que centros de pesquisa mantenham um extensivo número de indivíduos de várias
espécies para a produção em larga escala e manutenção da biodiversidade (CETENE, 2018).
MICROPROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS: PRODUÇÃO E RUSTIFICAÇÃO
A propagação vegetativa de espécies lenhosas é dependente da maturação dos tecidos, fator
de extrema importância para propagação vegetativa, tornando-se imprescindível a identificação de
indivíduos, órgãos e tecidos juvenis ou podem ser rejuvenescidos. Nesse sentido, a
micropropagação tem sido considerada a técnica mais eficiente para o rejuvenescimento de espécies
florestais (WENDLING e XAVIER, 2001).
Essa técnica apresenta-se como alternativa para a produção de mudas, especialmente no que
se refere às dificuldades na propagação seminal de espécies florestais nativas, tanto ao considerar as
finalidades comerciais quanto a conservação de recursos genéticos. Dessa forma são essenciais
estudos visando o aperfeiçoamento de técnicas de multiplicação em larga escala de espécies
arbóreas nativas para aplicação em plantios homogêneos, recuperação de áreas degradadas,
melhoramento genético e conservação de germoplasma (OLIVEIRA et al., 2013).
Ainda existem alguns entraves que precisam ser resolvidos a fim de estabelecer protocolos
de micropropagação de espécies arbóreas, por exemplo, coleta de sementes aladas (FERMINO
JUNIOR e SCHERWINSKI-PEREIRA, 2012), oxidação e contaminação dos explantes (SATO et
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al., 2001) e dificuldades no enraizamento (BASSAN et al., 2006). Entretanto, essa técnica já tem
sido aplicada com êxito na multiplicação de várias espécies (LENCINA et al., 2018; ARAGÃO et
al., 2017; SARTOR et al., 2013; NEPOMUCENO et al., 2009; WERNER et al., 2009; KIELSE et
al., 2009; HANDA et al., 2005; SATO et al., 2001). Porém, técnicas de rustificação que melhorem a
qualidade morfofisiológica das mudas, preparando-as para a aclimatação ainda é alvo de poucos
estudos em espécies arbóreas.
São necessárias mais pesquisas que permitam adequar novas tecnologias no cultivo in vitro
de plantas para produção de mudas em larga escala, contribuindo para a conservação e manejo
sustentável dos recursos florestais.
No ato do plantio, as mudas devem estar aptas para enfrentar uma diversidade de efeitos
desfavoráveis ao seu estabelecimento, para isso as mudas precisam passar por um processo de
rustificação, que comumente refere-se ao conjunto de práticas operacionais adotadas (adubação,
poda, luminosidade) durante a fase final de produção das mudas, com a finalidade de aumentar a
tolerância às adversidades edafoclimáticas possivelmente encontradas nos sítios de plantio (LIMA
et al., 2014). Alguns trabalhos com plantas micropropagadas apontam para o uso de agentes précondicionantes com o objetivo de induzir maior tolerância das plantas a estresses ambientais, tais
como salinidade, déficit hídrico, e ataque por patógenos (HOSSAIN et al., 2018; DUARTE et al.,
2018; MELO et al., 2014).
Outra tecnologia que vem sendo empregada com sucesso na rustificação de plantas
micropropagadas é a fotoautotrofia, que constitui uma das principais tendências no cultivo in vitro
visto que reduz os custos de produção e melhora o desempenho morfofisiológico de mudas em
campo. Essa tecnologia consiste em remoção de compostos orgânicos do meio nutritivo e o
fornecimento de fonte de luz adequada na faixa ideal para a fotossíntese e maior troca gasosa entre
o interior do recipiente de cultivo e o ambiente externo (NGUYEN et al., 2016). A modificação
desses fatores induz maior taxa fotossintética, favorecendo o processo de aclimatização. Protocolos
de micropropagação com indução do cultivo fotoautotrófico já vem sendo usada em alguns países,
mas no Brasil ainda são poucas as espécies que tem um protocolo fotoautotrófico estabelecido,
estando restrito à investigação científica por poucos grupos de pesquisa.
ESPÉCIES

ARBÓREAS

COM

POTENCIAL

PARA

RECUPERAÇÃO

DE

ÁREAS

DEGRADADAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Um importante aspecto a ser considerado em programas de restauração ambiental, é que em
terrenos desnudos e íngremes há necessidade de plantas rasteiras rústicas para ajudar a controlar a
erosão: só a cobertura pelas copas das árvores e arbustos não é suficiente, mesmo que elas sejam de
crescimento rápido (CARPANEZZI, 1998). De acordo com Moraes et al., (2013) as espécies a
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serem utilizadas na restauração de áreas degradadas devem ser nativas da região e alguns aspectos
devem ser considerados durante a seleção (Tabela 1). Esses aspectos fornecem conjuntamente
subsídios para algumas espécies apresentarem maior capacidade adaptativa em ambientes onde as
condições edafoclimáticas não são favoráveis (OLIVEIRA et al., 2014).
Tabela 1. Características a serem consideradas na seleção de espécies para recuperação de áreas degradadas.
PARÂMETRO

JUSTIFICATIVA

Rápido crescimento

Combate de espécies invasoras

Alta produção de flores, frutos e
sementes viáveis

Garante o estabelecimento da espécie e colabora para a
competitividade

Atração da fauna

Atração de polinizadores e dispersores

Interações interespecíficas

Desenvolvimento de relações com microrganismos para
aumentar a eficiência na captação de nutrientes

Fonte: Informações adaptadas de Moraes et al., (2013).

Obviamente que a ausência de uma ou algumas dessas características não é um indicativo de
que a espécie não seja recomendada para a revegetação. O ideal é que a composição vegetacional
deve conter as características descritas acima, onde cada espécie, ou grupo de espécies, irá
contribuir de uma maneira. Uma lista de espécies arbóreas nativas com potencial de uso na
restauração de áreas degradadas foi elaborada em 2013, na qual estão listadas 143 espécies,
distribuídas em 35 famílias, (MORAES et al., 2013).
Na escolha das espécies para compor o plano de recuperação de determinada área também
deve ser levado em conta o tipo de floresta que essa espécie compõe, uma vez que cada espécie
apresenta particularidades adaptativas a determinados ambientes. Para isso é necessário ter
conhecimento sobre aspectos morfofisiológicos das espécies.
Nesse sentido, Myracrodruon urundeuva Allemão, conhecida popularmente como aroeira, é
uma árvore pertencente à família Anacardiaceae que compõem a fitofisionomia da Caatinga,
floresta tropical sazonal seca. Essa espécie apresenta grande importância ecológica e
socioeconômica, além de alta capacidade adaptativa, elegendo-a como excelente opção para
inclusão em programas de recuperação de ambientes degradados (VIANA et al., 2014; MACHADO
e OLIVEIRA, 2014; VASCONCELOS et al., 2006). A produção de mudas dessa espécie para a
recuperação de solos degradados ou contaminados consiste numa combinação desejável, visto que
alcança os objetivos de conservação da espécie e de fitorremediação de áreas degradadas (LIMA et
al. 2017; SILVA et al. 2015; PEREIRA et al. 2014; GOMES et al., 2013), visto que essa espécie
encontra-se na lista de espécies ameaçadas, na categoria em perigo (LUZ et al., 2013; MMA, 2014).
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A espécie Schilozobium parahyba var. amazonicum,

é uma leguminosa da família

Caesalpiniaceae, característica da floresta Atlântica, encontrada desde o sul da Bahia até o Rio
Grande do Sul, ocorrendo também nos estados do Pará e Rondônia. Apresenta dispersão irregular e
descontínua, sendo rara ao longo de encostas íngremes, e topos de morros e bastante frequente nas
planícies aluviais ao longo de rios. Prefere as matas abertas e capoeiras, sendo rara na floresta
primária densa. É um exemplo de planta nativa de rápido crescimento, ideal para recomposição da
vegetação em áreas degradadas (BENTES-GAMA et al., 2008).
No cerrado, a copaíba (Copaifera sp.) é uma espécie leguminosa, pertencente à família
Caesalpinicaceae, decídua ou semi caducifólia, heliófita, seletiva xerófita, característica das
formações de transição do cerrado para a floresta latifoliada semidecídua. Ocorre tanto na mata
primária como nas formações secundárias. Produz anualmente grande quantidade de sementes
amplamente disseminadas por pássaros. Dentre os diversos usos é utilizada na recuperação
ambiental e restauração de matas ciliares em locais com inundações periódicas de média e longa
duração (AQUINO et al., 2013; BENTES-GAMA et al., 2008).
A Bertholletia excelsa é uma espécie pertencente à família Lecythidaceae com distribuição
na floresta amazônica, testada e recomendada na recuperação de áreas degradadas por atividade de
minério. O processo de restauração florestal inicia-se por meio do reflorestamento heterogêneo
(média de 80 espécies), concomitantemente à incorporação e espalhamento de solo superficial , que,
além de contribuir na estruturação do solo, disponibiliza seu rico banco de sementes que influi
positiva e decisivamente na sucessão ecológica. (SALOMÃO et al., 2014).
O plantio dessas e de outras espécies deve ser feito prioritariamente em áreas onde a
regeneração não ocorre naturalmente, ou ocorre muito lentamente. Em ambos os casos, os plantios
têm a função de acelerar o processo de sucessão secundária, ou mesmo propiciar condições para que
ele ocorra. Do ponto de vista da regeneração da floresta, os plantios funcionam como verdadeiros
poleiros, atraindo principalmente aves e morcegos, dispersores de frutos e sementes, responsáveis
pela introdução de novas espécies na área e pela intensificação do processo. O retorno da floresta
vai depender inicialmente do combate à vegetação invasora (MORAES et al., 2013; CARPANEZZI
et al., 2006).
PERSPECTIVAS FUTURAS
Diante do exposto, destacamos a relevância do desenvolvimento e a aplicação de tecnologias
que contribuem para produção de mudas micropropagadas de espécies arbóreas nativas, permitindo
a implementação de projetos que visem maior produção de mudas com alta qualidade
morfofisiológica, com taxas de sobrevivência e crescimento otimizados, reduzidos custos, em
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menor tempo e espaço físico, reforçando o uso sustentável e equilibrado dos recursos arbóreos,
favorecendo a regeneração natural e equilíbrio dos ecossistemas.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo identificar impactos ambientais decorrentes da exploração da rocha
utilizada para a produção da brita em um empreendimento na zona rural do município de
Encanto/RN, e compará-los com a legislação. A partir de um levantamento em campo, através da
visita in loco ao espaço físico do empreendimento, foi possível conhecer o cenário atual do
estabelecimento e avaliar o cenário de degradação frente à forma de exploração do recurso natural
em apreço. Notaram-se algumas fragilidades no processo produtivo, como o uso incorreto dos
equipamentos de proteção individual (EPI’s), renda incompatível e os constantes problemas
mecânicos no britador. Dentre os impactos gerados estão a poeira gerada no transporte e na
trituração, afetando principalmente as comunidades mais próximas, além da poluição atmosférica.
O empreendimento possui licenciamento ambiental, hoje vencido, no entanto durante muitos anos
operou de forma irregular.
Palavras-chave: Construção civil. Mineração. Impactos ambientais.
ABSTRACT
The objective of this work is to identify environmental impacts resulting from the exploration of the
rock used for the production of gravel in a development in the rural area of the municipality of
Encanto/RN, and to compare with the current legislation. From a field survey, through the on-site
visit to the physical space of the project, it was possible to know the current scenario of the
development and to evaluate the scenario of degradation in the way of exploitation of the natural
resource under consideration. There were some weaknesses in the production process, such as the
incorrect use of individual protection equipment (EPI's), incompatible incomes and constant
mechanical problems in the crusher. Among the impacts generated are the dust generated in
transportation and crushing, affecting mainly the communities closer, besides air pollution. The
venture has environmental licensing, now expired, however for many years it has operated
irregularly.
Keywords: Civil construction. Mining. Environmental impacts.

INTRODUÇÃO
A construção civil é um dos principais setores em alta no mercado. Entre os materiais
utilizados está a rocha ou pedra bruta, um recurso mineral não metálico muito abundante na
natureza, porém não renovável, cuja exploração serve como matéria-prima para a produção da brita
e também na fabricação do concreto.
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No Brasil, esta rocha pode ser encontrada de forma abundante em muitas regiões, exceto na
Amazônia. Segundo a NBR:7211, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a brita é
classificada conforme sua granulometria: pó de pedra (diâmetro d inferior a 4,8 mm), 0 (4,8 mm < d
< 9,5 mm), 1 (9,5 mm < d < 19 mm), 2 (19 < d < 25 mm), 3 (25 < d < 50 mm), 4 (50 < d < 75 mm)
e 5 (50 < d < 75 mm), cada qual com suas aplicações no mercado, sendo os três primeiros os mais
utilizados.
A extração de tal rocha era inicialmente realizada de forma manual. No entanto, com o
advento tecnológico, tornou-se mais comum o uso de máquinas e dinamites, otimizando e tornando
mais rápido todo o processo. Embora faça parte da mineração, uma das atividades mais agressivas
ao meio ambiente, não provoca danos ambientais significativos, como ocorre com os minerais
metálicos (QUARESMA, 2009), mas provoca impactos no meio ambiente e também apresenta
potencial poluidor, afetando a biodiversidade, as condições estéticas e sanitárias locais, a qualidade
dos recursos ambientais e até mesmo a saúde, tanto dos trabalhadores quanto das pessoas residentes
nas imediações.
Diante de tais impactos decorrentes da mineração, faz-se necessário o processo de
licenciamento ambiental para que a atividade mineradora possa operar de forma sustentável, seja
controlando ou minimizando os impactos ambientais negativos, devendo respeitar as condições
presentes em cada fase do projeto, tal como atendendo as condicionantes das licenças ambientais
A região Alto Oeste do Rio Grande do Norte, com trinta municípios, apresenta uma
economia voltada ao comércio e à agricultura e está distante de grandes centros urbanos. Sendo
assim há muitos estudos e pesquisas a respeito dos impactos ambientais gerados pelas atividades
das empresas ali instaladas que possam ser desenvolvidos, sejam elas de micro, pequeno, médio ou
grande porte. No entanto, frente o potencial e existência de atividades mineradoras na região, o
presente trabalho consiste em um estudo de caso sobre a exploração da rocha utilizada para a
produção da brita e seu pó utilizados na construção civil, em um empreendimento da região, na
zona rural do município de Encanto/RN.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de estudo
O município de Encanto se localiza no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, cerca de 10 km a
oeste de Pau dos Ferros, a principal cidade da região, e 400 km de Natal, capital estadual. Segundo
dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
2010, a população municipal era de 5.231 habitantes, distribuídos em aproximadamente 126 km² de
área, resultando em uma densidade populacional de 41,6 hab./km² (IBGE, 2018). Limita-se a leste
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com Pau dos Ferros, a oeste com Doutor Severiano e Coronel João Pessoa, a sul com Água Nova e,
por último, Ereré, no estado do Ceará, a norte (IDEMA, 2008), conforme figura 1.
Figura 1 Localização do município do Encanto no Rio Grande do Norte

Fonte: Autoria própria, 2018.

O relevo do município possui altitudes entre 200 e 400 metros e está inserido na formação
Planalto da Borborema, com rochas metamórficas que compõem o embasamento cristalino, com
idade variando entre 1 e 2,5 bilhões de anos, provenientes do período pré-cambriano médio. No
contexto hidrográfico, o território municipal encontra totalmente inserido nos domínios da bacia
hidrográfica do rio Apodi-Mossoró e é cortado pelos riachos do Cabelo, Carnaúba, do Castelo,
Encanto e Sanharão, sendo que o penúltimo atravessa a sede municipal. O principal reservatório é o
açude Encanto–São Gonçalo, responsável pelo abastecimento de água da cidade, com capacidade de
represamento mais de cinco milhões de metros cúbicos de água (m³) (IDEMA, 2008).
Situado no clima semiárido, a vegetação é formada pela caatinga, típica do sertão
nordestino, com espécies de pequeno porte, que perdem suas folhas na estação seca (IDEMA,
2008). O índice pluviométrico anual é de 866 milímetros (mm), bastante concentrados nos cinco
primeiros meses do ano, sendo março e abril os meses de maior pluviosidade, havendo anualmente
entre seis e oito meses secos (CLIMA... 2018).
De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte (IDEMA), o principal solo do município é o podzólico vermelho amarelo equivalente
eutrófico, que apresenta como características a “fertilidade alta, textura média, acentuadamente
drenado, relevo suave ondulado” (IDEMA, 2008). A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
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(EMBRAPA) e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) também
identificou, em menores porções, os solos bruno não cálcico e litólicos (EMBRAPA-SUDENE,
1971). Este último, na nova classificação brasileira de solos, passou a ser chamados de neossolos,
enquanto os demais agora constituem os luvissolos (JACOMINE, 2009).
O município tem uma economia mais voltada para os setores terciário e primário, sendo a
indústria o setor que menos contribui com o produto interno bruto (PIB) local (IBGE, 2018).
O empreendimento escolhido como objeto de estudo (figura 2), em operação há cerca de
vinte anos, está localizado no sítio Várzea Nova, às margens da rodovia estadual RN-177, a menos
de 3 km da entrada da cidade do Encanto e a distância de 6 km da cidade de Pau dos Ferros.
Figura 2 Localização do empreendimento no município do Encanto

Fonte: Google Earth (2018)

Metodologia
Foram definidas as seguintes etapas: inicialmente diante do tema e da problemática em
questão, realizou-se uma revisão bibliográfica ou de literatura acerca da exploração deste recurso,
bem como os impactos ambientais decorrentes dessa exploração; em seguida, realizou-se
levantamento exploratório com visita in loco, a qual consistiu em uma visita ao empreendimento a
fim de se fazer um levantamento em campo sobre a exploração e, na etapa seguinte, comparar os
resultados obtidos com a legislação ambiental vigente, tal como avaliar o cenário de degradação
frente a forma de exploração do recurso natural em apreço
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Sendo parte da atividade mineradora, a exploração da pedra bruta ou rocha deve estar em
conformidade com a portaria 237, de 18 de outubro de 2001, do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), autarquia federal subordinada ao Ministério de Minas e Energia
responsável pela fiscalização da atividade mineradora. Tal portaria trata das Normas Reguladoras
de Mineração (NRM), formando um conjunto de 22 normas, mas nem todas aplicáveis ao
empreendimento, já que algumas delas só se aplicam à mineração subterrânea, o que não é o caso.
As NRM são mencionadas no artigo 97 do Código de Mineração (decreto-lei n° 227, de 28 de
fevereiro de 1967). Também se aplica a resolução CONAMA 237, de 1997, sobre licenciamento
ambiental, para verificar se o empreendimento o possui e, em caso afirmativo, se está de acordo
com as disposições legais. De acordo com o artigo I da resolução:
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos
e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso
(BRASIL, 1997).

Para uma empresa ou indústria exploradora da pedra britada se instalar e operar,
primeiramente dever-se-á ter uma jazida, que, segundo o Código de Mineração, é “toda massa
individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da
terra, e que tenha valor econômico” (BRASIL, 1967). Tal jazida deverá estar o mais próximo
possível do local da exploração, para que o custo do transporte da rocha da jazida até o britador seja
o mínimo possível. A estrada de acesso deve ser sempre transitável, mesmo no período de
“inverno”, como é denominado período chuvoso na região do empreendimento, e o local da
exploração também deve oferecer uma infraestrutura adequada (GUIMARÃES, 2018).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção da brita no empreendimento ocorre há cerca de vinte anos. O empreendimento
possui um contingente de oito funcionários, sendo, portanto, uma microempresa (até dez
funcionários), dos quais sete deles residentes no Encanto (alguns residentes na cidade e outros
próximos do local do empreendimento) e um em Pau dos Ferros. O tempo de serviço desses
funcionários varia entre dois e quinze anos. A carga horária é de 44 horas semanais, funcionando de
segunda a sexta em turno integral, das 7h às 11h e das 13h às 17h, bem como aos sábados, das 7h às
11h. A renda é de cerca de mil reais mensais, ou um salário mínimo, valor este abaixo da média do
município, que é de 1,7 salários mínimos (IBGE, 2018).
Além da jazida, o empreendimento também possui um local de estocagem, onde é
descarregada a pedra bruta (matéria-prima), e um britador, com uma sala de controle, além de um
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galpão, onde ficam os óleos e as peças mecânicas utilizadas na manutenção do britador, bem como
a garagem dos veículos utilizados na exploração do recurso, como é mostrado na figura 3.
O terreno de onde é extraída a rocha fica a poucos metros do local do empreendimento,
acessível através de uma estrada de terra, não sinalizada, como mostrado na figura 4. Esta
proximidade facilita todo o processo desde a extração até a fabricação e levou o empreendimento a
se instalar no local, reduzindo assim custos com transporte, caso a extração fosse feita mais distante.
Figura 3 Britador móvel com a torre de controle (à esquerda) com o galpão (à direita).

Fonte: Autoria própria, 2018.
Figura 4 Empreendimento (à direita) com a área de exploração (esquerda)

Fonte: Google Earth (2018)

A exploração, feita a céu aberto, inicia-se com a limpeza do terreno, no qual são removidas
quaisquer intempéries, deixando a rocha exposta. Depois, faz-se uma perfuração na rocha para a
realização do desmonte, que é feito através de explosivos, gerando fragmentos. Somente após o
desmonte inicia-se o transporte da rocha para a britagem, no qual uma escavadeira hidráulica insere
todos esses fragmentos em uma caçamba e este os leva finalmente ao pátio de estocagem, para dar
início ao processo da britagem.
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No britador os fragmentos da rocha são inseridos e, com o impacto das rochas, ocorre a
trituração, originando tanto a brita, nos tamanhos 0 (4,8 mm < d < 9,5 mm) e 1 (9,5 mm < d < 19
mm), quanto o pó de pedra (d < 4,8 mm). Estima-se que, diariamente, são extraídas apenas entre
três e cinco carradas, cada um com 5 m³, de pedra bruta. Tanto a brita quanto o pó de pedra
produzidos são vendidos a lojas de material de construção, como também a clientes (pessoas
físicas) que se deslocam até o local, a maioria das cidades de Encanto e Pau dos Ferros, as mais
próximas, além de outras localidades circunvizinhas. A produção mensal também varia mês a mês,
visto que, como os equipamentos utilizados são antigos, passam constantemente por manutenção. A
média estimada é de 15 a 20 m³/dia, ou 300 a 400 m³/mês, considerando-se apenas os dias úteis. O
fluxograma da figura 5 elenca um resumo de todo o processo, desde a exploração até a
comercialização no empreendimento em apreço:
Figura 5 Fluxograma do processo produtivo

Limpeza do
terreno

Perfuração
(desmonte)

Detonação

Transporte

Comercialização

Produto final

Trituração

Estocagem

Fonte: Elaborado e adaptado pela autora, 2018.

Na entrada do empreendimento existe uma placa do IDEMA sobre o licenciamento
ambiental (figura 6), conforme determina a resolução 237/1997, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Tal licença havia sido regularizada em 2011, o que indica que antes o
empreendimento operava de forma irregular, e venceu em 22 de junho de 2014 (licença de operação
– LO). Antes do vencimento, iniciou-se o processo de renovação da LO que, devido a questões
burocráticas, encontra-se a passos lentos, mesmo após quatro anos após o seu vencimento, devido a
questões burocráticas no órgão competente.
O registro e licenciamento de uma indústria de brita é uma atividade complexa, pois
envolve os órgãos que regulam o direito de minerar e licenciamento ambiental, além dos
registros clássicos de qualquer empreendimento. Outros itens agravam a situação, como a
utilização de explosivos e elevado grau de risco de acidentes de trabalho. Tudo isso faz com
que a mineração seja muito regulamentada e muito fiscalizada.
Toda essa complexidade leva a um longo rito de processos burocráticos, o que torna
essencial a utilização de profissionais com experiência em registro e licenciamento desse
tipo de atividade, pois pequenos detalhes podem atrasar ou mesmo inviabilizar o projeto
(GUIMARÃES, 2018).
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Figura 6 Placa de licenciamento ambiental na entrada do empreendimento

Fonte: Autoria própria, 2018.

A respeito dos impactos ambientais gerados pela atividade foi mencionada, começando
pelos impactos positivos, a geração de emprego e renda para as famílias que ali trabalham. Dentre
os impactos negativos, tem-se a poeira gerada tanto pelos processos de extração, transporte e
britagem, que é levado pela ação do vento e pode afetar comunidades tanto próximas quando
distantes. De acordo com o inciso 9.1.1 da NRM 09, “nos locais onde haja geração de poeiras, na
superfície ou no subsolo, deve ser realizado o monitoramento periódico da exposição dos
trabalhadores, através de grupos homogêneos de exposição e das medidas de controle adotadas
(BRASIL, 2001)”.
Portanto, nota-se mais uma fragilidade no processo produtivo. Outro impacto que pode ser
visivelmente notado é a poluição atmosférica gerada pelo uso dos explosivos e também no
transporte da pedra bruta, ainda que em pequena distância, desde o local da extração até o pátio de
estocagem, cujos gases também são levados pelo vento, caracterizando-se assim um impacto de
caráter regional, pois a poeira e os gases podem afetar tanto as populações mais próximas, inclusive
os habitantes da zona urbana.
Logo em seguida, questionou-se se alguma vez se tomou alguma medida a fim de mitigar
esses impactos, e a resposta obtida foi a preservação da mata ciliar no entorno da área de
exploração, inclusive à beira do asfalto, como foi mostrado na figura 4, além da inserção de
aspersores nos caminhões para reduzir a poeira durante o transporte.
Finalizando o levantamento em campo, procurou-se saber a respeito dos acidentes de
trabalho. Constatou-se que os trabalhadores utilizam os equipamentos de proteção individual (EPI),
entre os quais botas, óculos escuros e luvas, mas não utilizam protetores auriculares, apenas cobrem
as orelhas com um tecido. Apesar disso já ocorreram acidentes de trabalho, ainda que poucos e que
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foram apenas considerados como leves, principalmente nos dedos, durante o manuseio das
máquinas, resultando em afastamento temporário curto.
Apesar de a NRM 01 determinar a existência de uma Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes na Mineração (CIPAMIN) e um monitoramento periódico dos trabalhos, ainda que em
uma microempresa, ambas não existem no empreendimento.
CONCLUSÕES
Uma das atividades mineradoras menos impactantes, os impactos ambientais são pouco
significativos, ainda que sua escala não se restrinja ao local, pois a poeira gerada tanto no transporte
quanto na trituração é levada pelo vento, afetando principalmente as comunidades mais próximas.
Além disso, há constantes problemas mecânicos no britador, necessitando constantemente de
manutenção corretiva.
Apesar do emprego e renda gerados como sustento dos trabalhadores, estes recebem pouco
para tirar o seu sustento, de cerca de um salário mínimo, portanto, não há uma renda compatível
com o valor do trabalho. Verifica-se ainda que, sendo uma atividade de risco, existe a ausência de
uma CIPAMIN e de um monitoramento periódico dos trabalhadores, ocasionando risco à saúde. A
detonação da rocha também pode causar danos à saúde dos trabalhadores, tendo-se em vista, além
dos gases e da poeira liberados, os altos níveis de ruídos (em decibéis) emitidos.
O empreendimento possui licenciamento ambiental, em conformidade com a resolução
CONAMA 237/1997, no entanto operou por vários anos sem esse licenciamento, portanto, de
maneira irregular, e hoje encontra-se vencido por questões burocráticas. Portanto a atividade opera
descumprindo algumas das exigências das normas regulamentadoras do DNPM, havendo assim
fragilidades no processo produtivo.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Aprova as Normas Reguladoras de Mineração – NRM, de que trata o Art. 97 do DecretoLei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. Portaria Nº 237, de 18 de Outubro de 2001. Brasília:
Departamento

Nacional

de

Produção

Mineral,

2001.

Disponível

em:

<http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm
/portarias-do-diretor-geral/portaria-no-237-em-18-10-2001-do-diretor-geral-do-dnpm>.

Acesso

em: 6 jul. 2018.
______. Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940. (Código de Minas).
Decreto-lei

Nº

227,

de

28

de

Fevereiro

de

1967.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0227.htm>. Acesso em: 6 jul. 2018.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 856

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
______. RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997. Brasília: CONAMA (Conselho
Nacional

do

Meio

Ambiente).

Disponível

em:

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em: 6 jul. 2018.
CLIMA: Encanto. Disponível em: <https://pt.climate-data.org/location/312239/>. Acesso em: 26
mai. 2018.
EMBRAPA-SUDENE. Mapa Exploratório-Reconhecimento de solos do município de Encanto,
RN. 1971. Disponível em: <http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/rn/encanto.pdf>. Acesso em:
26 mai. 2018.
GUIMARÃES, Flávio Barcellos. Como montar uma indústria de comércio de brita. Disponível em:
<http://www.sebrae.com.br/appportal/reports.do?metodo=runReportWEM&
nomeRelatorio=ideiaNegocio&nomePDF=Ind%C3%BAstria%20e%20com%C3%A9rcio%20de
%20brita&COD_IDEIA=6ec87a51b9105410VgnVCM1000003b74010a____>. Acesso em: 6
jul. 2018.
IBGE.

Brasil

/

Rio

Grande

do

Norte

/

Encanto.

Disponível

em:

<https://www.cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/encanto>. Acesso em: 26 mai. 2018.
IDEMA.

ENCANTO.

2008.

Disponível

em:

<http://web.archive.org/web/20180704133231/http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DO
C000000000016629.PDF>. Acesso em: 26 mai. 2018.
JACOMINE,

Paulo

Klinger

Tito.

A

NOVA

CLASSIFICAÇÃO

BRASILEIRA

DE

SOLOS. Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, Recife, p.161-179, 2009. Anual.
Disponível

em:

<http://web.archive.org/web/20171028163854/http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/rn/lajes.pd
f>. Acesso em: 26 mai. 2018.
QUARESMA, Luiz Felipe. Relatório Técnico 30: Perfil de brita para construção civil. Brasília,
2009.

Disponível

em:

<https://web.archive.org/web/20170403035442/

http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256650/P22_RT30_Perfil_de_brita_para_constru
xo_civil.pdf/01c75ac7-ecd2-4d85-a127-3ecddecb2a31>. Acesso em: 5 jul. 2018.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 857

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL QUALITATIVO DA ÁREA DE UM CAMPUS
UNIVERSITÁRIO EM POMBAL - PB

Naiara Angelo GOMES
Profª da Unid. Acad. de Ciências e Tecnologia Ambiental/CCTA/UFCG, Campus de Pombal - PB
naiaraangelocz@hotmail.com
José Cleidimário Araújo LEITE
Prof. da Unid. Acad. de Ciências e Tecnologia Ambiental/CCTA/UFCG, Campus de Pombal - PB
cleidimario@yahoo.com.br

RESUMO:
Neste estudo, objetivou-se elaborar um diagnóstico ambiental qualitativo simplificado da área de
influência direta de um Campus da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), localizado
no município de Pombal, Paraíba, Brasil. A metodologia adotada teve por base a pesquisa
bibliográfica, visitas de campo, fotodocumentação e análise qualitativa dos componentes ambientais
para os meios abiótico, biótico e antrópico. De acordo com os resultados, observou-se que a maior
parte dos componentes ambientais encontrava-se afetada pelas atividades do empreendimento,
especialmente o solo, as águas superficiais, a flora e a fauna, o que permitiu perceber a necessidade
de avaliação e controle ambiental na área de estudo.
Palavras-chave: Análise Ambiental. Recursos Naturais. Meio Ambiente.
ABSTRACT:
In this study was aimed to elaborate a simplified qualitative environmental diagnosis of the area of
direct influence of the Federal University of Campina Grande (UFCG), located in Pombal,
Paraíba, Brazil. The methodology adopted was based on bibliographic research, field visits,
photodocumentation and qualitative analysis of environmental components for the abiotic, biotic
and anthropic environments. According to the results, it was observed that most of the
environmental components were affected by the activities of the enterprise, especially the soil,
surface waters, vegetation and wildlife, which made it possible to perceive the need for
environmental assessment and control in the study area.
Keywords: Environmental Analysis. Natural Resources. Environment.

INTRODUÇÃO
A preocupação ambiental, especialmente relativa à extração, ao processamento e à utilização
dos recursos naturais, bem como com a disposição dos resíduos gerados nas atividades antrópicas,
teve início na primeira metade do século passado, quando houve uma sensibilização mundial com
relação à falta de sustentabilidade do então modelo de desenvolvimento.
Segundo FOGLIATTI et al. (2004) e BRAGA et al. (2005), nesse período, a sociedade
passou a se preocupar mais com a conservação e preservação ambiental, uma vez que o homem
finalmente passou a compreender que os recursos naturais são finitos e que a capacidade de suporte
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do meio ambiente, bem como a sua capacidade de absorver os resíduos resultantes das atividades
humanas, também é limitada.
Nesse contexto, é de fundamental importância a realização de estudos ambientais, sejam
mais completos, a exemplo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio
Ambiente (RIMA), ou simplificado, em empreendimentos que tem o potencial de causar impactos
ambientais significativos nos componentes do meio ambiente. Sendo assim, para a elaboração
desses estudos ambientais, faz-se necessária a realização de um diagnóstico ambiental da área de
influência direta e indireta do empreendimento, para que sejam identificadas e mitigadas as
alterações ambientais ocorridas nos meios físico, biótico e antrópico.
Portanto, neste trabalho, teve-se por objetivo elaborar um diagnóstico ambiental
simplificado da área de influência direta de um Campus da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG), situado no município de Pombal, Paraíba, Brasil.
Espera-se que o diagnóstico ambiental simplificado apresentado neste estudo sirva de base
para a identificação dos impactos ambientais decorrentes da construção e operação do referido
empreendimento.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo é parte dos resultados de um projeto de iniciação científica na modalidade
PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), vinculado ao CNPq e a UFCG, e
desenvolvido na área em questão pela primeira autora, nos anos de 2012 e 2013, sendo que parte
dos resultados obtidos foi atualizada recentemente, especialmente para a caracterização do meio
antrópico.
Localização da área de estudo
O empreendimento objeto desse estudo, conforme citado, é um Campus da UFCG, situado
no município de Pombal-PB (Figura 1), e possui uma área total de 155.500,47 m².
Pombal está localizada na região oeste do Estado da Paraíba, Mesorregião do Sertão
Paraibano e Microrregião de Sousa-PB, a cerca de 377 km de João Pessoa, capital do estado, 373
km de Natal-RN e 450 km de Fortaleza-CE, a uma altitude de 184 m em relação ao nível do mar,
entre as coordenadas 06046’12’’S e 37048’07’’W, possuindo uma área de 892,70 km .
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Figura 1 - Localização do município de Pombal - PB.

Pombal

Fonte: Imagem do Google (2018).

Elaboração do diagnóstico ambiental qualitativo simplificado
Para elaboração do diagnóstico ambiental, fez-se necessário a delimitação da área de
influência do empreendimento abordado neste estudo. Esta área foi dividida em área de influência
direta, que compreende a área do Campus da UFCG, e a área de influência indireta, que
compreende a área urbana do município de Pombal-PB, como se encontra ilustrado na Figura 2.
Figura 2 - Área de influência do empreendimento: (a) direta; (b) indireta.

(b)

(a)

Fonte: Google Earth (2007) - adaptado.

Neste estudo, o diagnóstico ambiental foi elaborado apenas para a área de influência direta,
em que foram utilizados como base os resultados obtidos por LIMA et al. (2011), sendo que esses
resultados foram atualizados a partir de visitas de campo na área de estudo, para coleta de novos
dados, tais como: fotografias e anotações, com descrição das características de interesse,
relacionadas aos meios físico, biótico e antrópico.
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De acordo com SÁNCHEZ (2008), o diagnóstico ambiental deve apresentar a descrição dos
fatores ambientais da área de influência do empreendimento. Neste estudo, foram escolhidos os
componentes ambientais apresentados na Tabela 1.
Quadro 1 - Fatores ambientais na área de influência.

Meios

Fatores ambientais
- relevo
- solo
- água
- ar atmosférico
- flora
- fauna
- população
- educação
- saneamento

Abiótico

Biótico
Antrópico

Fonte: Autoria própria (2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir, encontra-se apresentado o diagnóstico ambiental simplificado para os meios
abiótico, biótico e antrópico, respectivamente.
Meio abiótico


Relevo
O município de Pombal - PB encontra-se inserido dentro do domínio do relevo caracterizado

por depressão sertaneja, com formas tubulares aguçadas e registros da ocorrência de
“pediplanificação” suavemente ondulada ou plana, com latitude média de 250 m e uma altitude de
184 m em relação ao nível do mar, a qual corresponde ao chamado “Pediplano Sertanejo”.
Já o relevo da área de influência direta do Campus da UFCG, é levemente ondulado, com
altitudes variando de 181 m a 190 m em relação ao nível do mar.


Solo
Os solos da área de estudo são rasos, apresentam alta declividade, pedregosos e rochosos,

com afloramento de rochas (Figura 3a), principalmente sedimentares, em estado de decomposição.
A textura é arenosa, com presença de calhaus e matacões, sendo enquadrados na Classe Luvissolos
Crômicos (Figura 3b), sendo verificado ainda exposição do solo de forma bastante evidente.
Com sua construção do Campus, foi preciso remover parte da vegetação natural, o que
afetou diretamente o solo, intensificando a erosão do solo (Figura 3c), em maior magnitude no
período chuvoso. Adicionalmente, ocorreu a compactação devido ao trânsito de máquina pesadas, a
exemplo de tratores, utilizados para a ampliação do empreendimento.
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Figura 3 - Caracterização qualitativa do solo da UFCG, Campus de Pombal - PB.

(a)

(b)

(c)

Fonte: Arquivo pessoal (2013).

 Água
A área de estudo é cortada por um riacho de fluxo intermitente, assim como por outros
canais de drenagem natural de pequeno porte, que deságuam no Rio Piancó, o qual se distancia
cerca de 1,0 (um) km da área da UFCG. Em períodos de cheias, estes canais de drenagem
acumulam água que escoa para o riacho e posteriormente para o referido rio.
Nas Figura 4a e 4b, são apresentadas fotografias do riacho, obtidas durante as visitas em
campo, no período seco e chuvoso, respectivamente.
Figura 4 - Caracterização do riacho existente na área de estudo.

(a)

(b)

Fonte: Arquivo pessoal (2013).



Ar atmosférico
O ar atmosférico no microambiente da área de estudo é afetado pela emissão de resíduos

gasosos provenientes de motocicletas, automóveis e máquinas pesadas, e ainda pela emissão de
material particulado oriundo das atividades de construção civil. Apesar de não ter sido realizadas
análises da qualidade do ar, entende-se que, provavelmente, estas alterações são pouco
significantes, devido as fontes de emissão não atuarem de forma permanente, mas sim, cíclica,
permitindo a recuperação do microambiente nos períodos sem emissão.
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Meio Biótico


Flora
A flora nativa da área de estudo compõe-se por vegetação típica arbustiva e arbórea aberta

do bioma Caatinga, sendo que grande parte da área teve sua vegetação removida para a implantação
dos diversos tipos de construção do empreendimento.
Na área de influência direta, a cobertura vegetal apresenta característica de vegetação rala
com indivíduos isolados e vegetação semidensa, com indivíduos próximos entre si ou agrupados e
dominância de espécies pioneiras, como jurema-preta (Mimosa tenuiflora), vegetação de sucessão
(GLOEAGEM et. al., 2007). Neste ambiente, também se encontra uma pequena faixa de vegetação
ciliar, situada às margens do riacho (Figura 4).
As principais espécies vegetais encontradas na área de influência direta do empreendimento
estão apresentadas no Quadro 2 e na Figura 5, respectivamente.
Quadro 2 - Registro das principais espécies da flora na área de influência direta.

Família

Nome científico

Nome popular

Figura

Crisobalanáceas

Licania rigida

Oiticica

4a

Fabaceae –
mimosoideae

Mimosa hostilis

Jurema-preta

4b

Aspidosperma
pyrifolium
Jatropha curcas
Combretum
leprosum
Ziziphus joazeiro
Pilosocereus
gounelleii
Cereus jamacaru

Pereiro

4c

Pinhão-manso

4d

Mufumbo

4e

Juazeiro

4f

Xique-xique

4g

Mandacaru

4h

Apocynaceae
Euphorbiaceae
Combretaceae
Rhamnaceae
Cactaceae

Fonte: Autoria própria (2013).
Figura 5 - Fotografias das principais espécies da flora na área de influência direta.

(a)
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(d)

(e)

(g)

(f)

(h)
Fonte: Arquivo pessoal (2013).

Existem ainda várias outras espécies como: Jurema-branca (Piptadenea stipulacea (Benth)),
angico (Anadenanthera macrocarpa (Benth.). Brenan), catingueira (Caesalpinia pyramidalis),
aroeira (Astronium urendeuva), craibeira (Tabebuia caraiba), quixabeira (Bumelia sartorum),
faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus), pau-ferro (Ceasalpinia ferrea), maniçoba (Manihot sp.),
pinhão (Jatropha heterophylla), facheiro (Pilosocereus piauhyensis), malva (Sida sp.), mororó
(Bauhinia cheilantha (Bong.). Steud) etc.


Fauna
A fauna encontrada na área de influência direta compõe-se de algumas espécies de aves,

répteis e insetos, na qual, existem variadas espécies de insetos representados, principalmente, por
formigas e cupins. A fauna existente foi classificada em:
- Herpetofauna
As principais espécies de répteis encontradas na área em estudo foram: Lagartixa
(Tropidurus torquatus), calango (Cnemidophorus ocellifer) e tejo (Tupinambis merianae).
- Ornitofauna
Na área de influência direta, as principais espécies de aves encontradas foram: coruja (Tyto
alba), anum-preto (Crotophaga ani), anum-branco (Crotophaga ani) (Figura 6a), cancã
(Cyanocorax

cyanopogon),

bem-te-vi

(Pitangus

sulphuratus),

papa-lagarta

(Coccyzus

melacoryphus), golado (Sporophila albogularis), rolinha, teu-téu (Vanellus chilensis) (Figura 6b).
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Figura 6 - Algumas das espécies de aves encontradas na área de influência direta.

(a)

(b)
Fonte: Arquivo pessoal (2013).

Meio Antrópico
O Campus da UFCG em Pombal-PB compõe-se do centro de Ciências e Tecnologia
Agroalimentar e 03 (três) Unidades Acadêmicas: Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias
(UAGRA), Unidade Acadêmica de Ciências e Tecnologia Ambiental (UACTA) e Unidade
Acadêmica de Tecnologia de Alimentos (UATA), nas quais estão distribuídos os servidores
docentes, técnicos administrativos e de laboratório, os discentes de graduação e pós-graduação e os
funcionários terceirizados.
Em nível de graduação há 04 (quatro) cursos: Agronomia (UACTA), Engenharia Ambiental
(UACTA), Engenharia de Alimentos (UATA) e Engenharia Civil (UACTA). Na Pós-Graduação,
tem-se três cursos em nível de mestrado, distribuídos no Programa de Pós-Graduação em Sistemas
Agroindustriais (PPGSA), nas modalidades acadêmica e profissionalizante, e no Programa de PósGraduação em Horticultura Tropical, modalidade acadêmica.
Com uma área 155500,4 m2, o Campus possui em sua estrutura duas residências
universitárias (211,32 m² - cada), três centrais de laboratórios (988,62 m² - cada), uma central para
professores (1132,00 m²), três centrais de aula (1168,28 m² - cada), uma central de administração
(1072,29 m²), uma garagem e um almoxarifado (273,43 m² - ambos), um setor de manutenção
(132,00 m²), uma biblioteca (536,7 m²) e um centro de vivência (2020,96 m²).
No que tange ao saneamento básico local, o fornecimento de água é proveniente do sistema
de abastecimento urbano e de poços semiartesianos, sendo o armazenamento feito em cisternas e
em um reservatório elevado; o sistema de esgotamento sanitário é constituído por fossas sépticas,
onde os esgotos são armazenados e coletados por uma empresa particular; os resíduos sólidos são
armazenados em recipientes apropriados, nos quais se faz, em parte, a coleta seletiva, sendo os
resíduos coletados pela Prefeitura Municipal e destinados ao lixão da cidade; por fim, a drenagem
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urbana é composta por elementos de microdrenagem e de macrodrenagem, sendo que maior parte
da área não possui qualquer tipo de pavimentação.
CONCLUSÕES
O diagnóstico ambiental simplificado da área de estudo permitiu identificar as condições em
que se encontravam os fatores ambientais analisados para os meios abiótico, biótico e antrópico.
A maior parte dos componentes ambientais encontrava-se afetada pelas atividades de
implementação do empreendimento, especialmente o solo, as águas superficiais, a vegetação e a
fauna.
Há uma necessidade emergente da realização de estudos ambientais mais aprofundados com
foco na avaliação e controle ambiental na área de estudo.
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RESUMO
Ao longo dos anos, diversos países buscam estabelecer os teores de metais pesados nas diferentes
áreas dos territórios nacionais. A Holanda foi pioneira em determinar estes valores, seguida de
outros países como China, Polônia, Estados Unidos e Inglaterra. Hoje, com o discurso da
preocupação ambiental, a ONU pressiona para que todos os países avancem no sentido de
estabelecer Valores de Referência de Qualidade de Solo-VRQ para os diversos solos existentes ao
longo do globo terrestre. No Brasil, diversos estudos estão sendo desenvolvidos no intuito de se
determinar VRQs para todos os Estados da Federação. Fadigas et al. (2002), determinaram teores
naturais para algumas classes de solos no Brasil. Alguns trabalhos já concluídos trazem VRQs
específicos para alguns estados: Paye et al. (2010) para o Espírito Santo, Santos et al. (2012) para
Mato Grosso e Rondônia, Biondi et al. (2011) para Pernambuco, Preston et al (2014) para o Rio
Grande do Norte, Cetesb (2014) para São Paulo, dentre outros. Neste foco, o objetivo desta revisão
foi buscar conceitos e informações acerca dos VRQs para metais pesados em solos.
Palavras chave: Metais Pesados, Contaminação em Solos, Valores de Referência.
RESUMEN
A lo largo de los años, varios países buscan establecer los contenidos de metales pesados en las
diferentes áreas de los territorios nacionales. La Holanda fue pionera en determinar estos valores,
seguida de otros países como China, Polonia, Estados Unidos e Inglaterra. Hoy, con el discurso de
la preocupación ambiental, la ONU presiona para que todos los países avancen en el sentido de
establecer valores de referencia de calidad de suelo-VRQ para los diversos suelos existentes a lo
largo del globo terrestre. En Brasil, diversos estudios están siendo desarrollados con el propósito de
determinar VRQs para todos los Estados de la Federación. Fadigas et al. (2002), determinaron los
niveles naturales para algunas clases de suelos en Brasil. Algunos trabajos ya concluidos traen VRQ
específicos para algunos estados: Paye et al. (2010) para el Espíritu Santo, Santos et al. (2012) para
Mato Grosso y Rondônia, Biondi et al. (2011) para Pernambuco, Preston et al (2014) para Rio
Grande do Norte, Cetesb (2014) para São Paulo, entre otros. En este enfoque, el objetivo de esta
revisión fue buscar conceptos e informaciones acerca de los VRQs para metales pesados en suelos.
Palabras clave: Metales pesados, Contaminación en suelos, Valores de referencia.
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INTRODUÇÃO
Valores de Referência de Qualidade (VRQ), em condições naturais para metais pesados em
solos, em âmbito mundial, são bastante heterogêneos. Isto porque há diferença nos materiais de
origem e nas características dos diferentes atributos físicos e químicos que formaram o solo; além
destes fatores, o próprio clima e relevo influenciam diretamente na diferenciação dos constituintes
do solo (EMBRAPA, 2013).
Ao longo dos anos diversos países buscam estabelecer os teores de metais pesados nas
diferentes áreas dos territórios nacionais. O pioneiro foi Holanda (CETESB, 2001). Depois vários
outros: China (CHEN et al. 1991), Polônia (DUDKA, 1992), os Estados Unidos com o trabalho de
Gough et al. (1994) na Carolina do Sul e Chen et al (1999) na Flórida, também a Inglaterra
McGrath & Zhao (2006). Hoje, com o discurso da preocupação ambiental, a ONU pressiona para
que todos os países avancem no sentido de estabelecer Valores de Referência de Qualidade.
No Brasil, diversos estudos estão sendo desenvolvidos no intuito de se determinar VRQs
para todos os Estados da Federação. Fadigas et al (2002) determinaram teores naturais para algumas
classes de solos no Brasil e alguns trabalhos já concluídos trazem VRQs específicos para alguns
Estados: Paye et al (2010) para o Espirito Santo, Santos (2011) para Mato Grosso e Rondônia,
Biondi et al (2011) para Pernambuco, Preston et al (2014) para o Rio Grande do Norte, Cetesb
(2014) para São Paulo, dentre outros.
Neste foco o objetivo desta revisão é buscar conceitos e informações acerca dos VRQs para
metais pesados em solos estabelecendo uma breve discussão acerca da temática.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho foi realizado com base em leis e na seleção, análises e interpretação de artigos,
boletins técnicos e livros dos diversos autores e instituições que trabalham com a determinação dos
Valores de Referência de Qualidade de Solo no Brasil e no mundo. Para tal foi consultada as
diversas plataformas de dados existentes: Periódicos Capes, SciELO, Google Acadêmico,
Science.gov, ScienceResearch.com,

Bioline International, Directory of Open Access Journals,

Google Books, HighBeam Research, SpringerLink, Online Journals Search Engine, Online Journals
Search Engine, Scirus e Vadlo dentre outras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Contaminação e poluição de solos
Os metais pesados constituem um grupo de elementos químicos com características
relevantes e de ocorrência natural no ambiente, como elementos intrínsecos na constituição de
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rochas que darão origem aos solos (BIONDI et al., 2011). A tabela 1 mostra a distribuição da
concentração de alguns metais na crosta e nas rochas ígneas e sedimentares.
Tabela 1- Concentração de alguns metais na crosta terrestre e em rochas.
Elemento

Rochas Ígneas

Crosta
Terrestre

Ultramáficas

Máficas

Sedimentares
Granítica

Calcária

Arenito

Pelíticas

mg kg-1
Cd

0,4

0,12

0,13

0,09

0,028

0,05

0,22

Cu

50

42

90

13

5,5

30

39

Mn

950

1040

1500

400

620

460

850

Pb

14

14

3

24

5,7

10

23

Zn

75

58

100
52
Fonte: Pelozato, (2008).

20

30

120

Marques et al, (2004), concluíram em seu trabalho que solos de Cerrado derivados
de basalto apresentaram teor de Cobre (Cu) entre 159 ± 54 mg kg-1 maior que ao de solos
derivados de gnaisse, com teor entre 34 ± 15 mg kg-1.
As rochas ígneas máficas, como o basalto, possuem maiores teores de Cu, Mn e Zn
que as rochas ígneas graníticas. A variabilidade da composição química das rochas ígneas
está relacionada à variedade composicional do magma (HUGEN, et al, 2013).
Além das composições químicas dos solos, as erupções vulcânicas, aerossóis do mar,
entre outros, representam outras fontes naturais de metais pesados que influenciam nas
concentrações dos mesmos, principalmente nas camadas mais superficiais da terra, onde se
formam os solos.
O solo tem grande importância na vida de todos os organismos vivos; é dele que se retira a
maior parte das substâncias para alimentação diária da maioria dos indivíduos que habitam o
ecossistema. Porém, quando contaminado ou poluído por metais ou outras espécies químicas ou
biológicas, pode ocasionar diversos problemas ao ambiente e à saúde de diversos seres vivos
(ALLOWAY, 1990).

Neste sentido, a contaminação dos solos por metais pesados é uma

preocupação mundial, sendo a avaliação da contaminação dos solos o primeiro passo para o
adequado e gerenciamento das áreas degradadas (BORGES et al., 2008).
Os principais metais presentes no solo são: Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre
(Cu), Ferro (Fe), Mercúrio (Hg), Manganês (Mn), Molibdênio (Mo), Níquel (Ni), Chumbo (Pb),
Estanho (Sn), e Zinco (Zn). Podem ser de origem natural ou antrópica, sendo que, essa última é a
principal razão do aumento crescente da concentração destes no solo (CARVALHO et al., 2013).
Quando os metais pesados têm sua origem em condições naturais como erupções vulcânicas
ou dos processos de intemperismo das rochas matrizes, geralmente apresentam-se em concentrações
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baixas no solo. Mas, se são oriundos de atividades antrópicas, na maioria dos casos são
quantificadas altas concentrações em comparação às encontradas em condições naturais. A
contaminação de um solo ocorre quando um elemento é encontrado em concentração superior ao
seu teor natural, entretanto, não há dano óbvio aos organismos vivos. Poluição, por sua vez, ocorre
quando a concentração do elemento é superior ao observado naturalmente, causando efeitos
adversos aos organismos vivos (PRESTON et al., 2014).
Nas comunidades rurais, insumos agrícolas como pesticidas, calcários e fertilizantes
minerais e orgânicos, aparecem como as principais fontes de entrada de metais no solo. Em análises
de laboratório foram constatadas a presença de Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn em fosfatos naturais e
solúveis. Este insumo é indicado como a principal fonte de introdução de Cd pelas atividades
antrópicas no solo (CAMPOS et al., 2005).
Ao contrário dos contaminantes orgânicos, a maioria dos metais não sofre degradação
microbiana ou química, e, por isso, suas concentrações no solo persistem por um longo período
após a sua entrada no mesmo (GUO et al., 2006).
Neste contexto, pode ocorrer ingestão de alimentos oriundos de solos contaminados,
ocasionando danos à saúde da população. Essa contaminação também pode afetar lençóis freáticos
e rios, o que pode ocasionar a mortandade de espécies que vivem nele, causando um desequilíbrio
na cadeia alimentar. Isto, porque as formas reduzidas dos metais possuem maior mobilidade, ou
seja, ocorre aumento na possibilidade de lixiviação do metal no solo e contaminação do ambiente
(SPARKS, 2003).
A capacidade de um solo em absorver e filtrar poluentes, está relacionada à natureza do
material que lhe deu origem e à interação com os processos físicos, químicos, físico-químicos e
biológicos pelos quais foram submetidos na sua formação e também dos fatores e características do
poluente em questão.
Se tratando de metais pesados, esta capacidade pode ser limitada ou ampliada a depender da
dinâmica dos metais introduzidos em cada tipo de solo. De modo geral, os solos apresentam
atributos intrínsecos que determinaram características específicas para cada tipo. Essas, entretanto,
irão influenciar na capacidade de controle da dinâmica desses metais (FADIGAS et al., 2006).
Valores de referência de qualidade do solo
Devido à importância que se vem dando ao conceito de sustentabilidade, a ciência tem
progredido na produção de informações sobre a interferência de concentrações de metais pesados
nas funções naturais do solo.
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Dentre os fatores que se verificam quando um solo apresenta concentrações de um
determinado metal acima dos padrões determinados em condições naturais, destaca-se a redução de
sua produtividade ou da sua capacidade de filtragem dessa substância nociva (LU et al., 2012).
Nesse sentido, torna-se necessário determinar os valores permitidos (VP) para que
determinado metal possa estar presente no solo. Para tanto, deve-se identificar e selecionar um
conjunto de classes de solos representativo de uma determinada região, que tenha sofrido mínima,
ou nenhuma intervenção antrópica e estabelecer os VRQs (PINELLI, 2012).
A determinação dos VRQs contribui para a determinação dos VPs de determinado metal nos
solos. Neste foco, o Conama (2009) publicou no Diário Oficial da União a resolução nº 420 que
regulamenta os critérios de determinação dos valores orientadores de qualidade do solo quanto à
presença de substâncias químicas, e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas
contaminadas por essas substâncias, em decorrência de atividades antrópicas. Na ocorrência
comprovada de concentrações naturais de substâncias químicas que possam causar risco à saúde
humana, os órgãos competentes deverão desenvolver ações específicas para a proteção da
população exposta.
Ainda, segundo o Conama (2009), os valores orientadores são definidos como as
concentrações de substâncias químicas que fornecem orientação sobre a qualidade e as alterações
do solo e da água subterrânea. A legislação brasileira estabelece três Valores Orientadores: Valores
de Referência de Qualidade (VRQs), de Prevenção (P) e de Investigação (VI).
O VRQ é a concentração de determinada substância que define a qualidade natural do solo,
sendo determinado com base em interpretação estatística de análises físico-químicas de amostras de
diversos tipos de solos; O VP é a concentração de valor limite de determinada substância no solo,
de forma que ele seja capaz de sustentar as suas funções principais; por fim o VI é definido como a
concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea, acima da qual existem
riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de exposição
padronizado (CARVALHO et al., 2013). Os solos, após analisados, são considerados como não
contaminados quando as concentrações de todos os metais presentes neles são iguais ou inferiores
aos VRQs (CETESB, 2014).
Os procedimentos empregados para o estabelecimento dos VRQs são recomendados na
resolução do Conama (2009). A primeira etapa refere-se à seleção dos tipos de solo em cada estado,
com base na litologia, relevo e clima, de modo a se obter um conjunto de tipos de solo que
representem os compartimentos geomorfológicos, pedológicos e geológicos mais representativos do
estado. A segunda etapa está relacionada à seleção de parâmetros para caracterização do solo, tais
como: carbono orgânico, pH em água, capacidade de troca catiônica (CTC) e teores de argila, silte,
areia e óxidos de alumínio, ferro e manganês (EMBRAPA, 2013). A terceira etapa envolve a
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metodologia analítica empregada para a extração dos metais nas amostras, utilizando os métodos da
Agência de Proteção Ambiental, USEPA 3050, ou USEPA 3051, ou suas atualizações (CONAMA,
2009). A quarta etapa refere-se à interpretação dos dados e obtenção dos VRQs e a quinta etapa
consiste em compor a base de dados sobre qualidade de solos de um determinado estado. Estes
valores são utilizados para investigar áreas com suspeita de contaminação, através da comparação
do valor de referência com os teores de metais encontrados na área em análise. Isso possibilitará a
ação dos órgãos fiscalizadores, e de algumas instituições, em monitorarem os ambientes que podem
ter sido contaminados por indústrias ou outros tipos de empreendimentos (CETESB, 2014).
No Brasil, vem crescendo o número de trabalhos e instituições de pesquisa que fazem esse
tipo de monitoramento nos solos. Alguns resultados de trabalhos com metais são apresentados na
Tabela 2. Pode-se verificar que, em relação ao Cu, o estado de Minas Gerais foi o que apresentou
maior valor, com 49 mg kg-1, seguido do estado de São Paulo, com 35 mg kg-1. Já para o Ni, os
estados de Mato Grosso e Rondônia apresentaram o maior valor, com 59,50 mg kg-1 e o Espírito
Santo o menor valor, com 9,17 mg kg-1. Em relação ao Co o estado do Rio Grande do Norte
apresentou maior valor com 15,41 mg kg-1 e o menor valor foi o de Minas Gerais com 6,00 mg kg-1.
Quanto ao Cr, Minas Gerais teve o maior valor, com 75 mg kg-1, seguido do estado do Espírito
Santo, com 54,13 mg/kg-1, e do Mato Grosso e Rondônia, com 52 mg/kg-1. Para o Zn, o Estado de
São Paulo apresentou maior valor, com 60,00 mg kg-1 e o menor valor pertenceu aos estados de
Mato Grosso e Rondônia.
Tabela 2 – Valores de Referências de Qualidade de Cu, Ni, Co, Cr e Zn de alguns estados brasileiros.
Cu

Ni

Co

Cr

Zn

Estados
mg kg-1
São Paulo

35,00

13,00

13,00

40

60,00

Espírito Santo

5,91

9,17

10,21

54,13

29,87

Mato Grosso e Rondônia

24,40

59,50

9,30

52

6,80

49

21,50

6,00

75

46,5

Minas Gerais

Rio Grande do Norte
13,69
19,84
15,41
30,94
23,85
Fonte: Paye et al (2010), Santos et al (2012), Copam (2011), Cetesb, (2014), Preston, (2014).

Relações entre a concentração dos metais e as características dos solos
Os solos têm origem a partir da interação de processos e fatores que atuam nas distintas
formas de paisagens da superfície da terra. Com o passar do tempo geológico, essas paisagens se
modificam e também os perfis de solo a elas associados (MEURER, 2012).
O estudo com metais restringe-se à camada superficial do solo de 0,0 – 0, 20 m. Entretanto,
Carvalho et al. (2013), em seu trabalho, afirmam que é importante conhecer também o
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comportamento dos metais nas camadas mais profundas, destacando o horizonte B na profundidade
de 0,80 – 1,0 m, que apresenta atributos eletroquímicos diferentes dos encontrados no horizonte A.
Mas, para fins de determinação de VRQs, o Conama (2009) determina em sua metodologia somente
a camada de 0,0 – 0,20 m.
Os principais processos físicos, químicos e biológicos acontecem na camada superficial do
solo. Os parâmetros químicos e físicos mais estudados na retenção e mobilidade dos metais nos
solos são: teores e tipo de argila, silte, óxido de ferro, manganês, quantidade de matéria orgânica
(MO), capacidade de troca de cátions (CTC), pH, entre outros. Na maioria dos estudos com solo,
observam-se correlações positivas entre o teor de argila e Fe e os teores totais de metais (SANTOS,
2012).
Outros constituintes dos solos bastante importantes são os óxidos e hidróxidos de Mn, que
apesar da ocorrência rara em solos, são eficientes sorventes de metais em função de suas pequenas
dimensões e alta superfície específica (EMBRAPA, 2013).
Metodologias para determinação dos VRQs
Os procedimentos empregados para o estabelecimento dos VRQs são recomendados na
resolução CONAMA (2009). A primeira etapa refere-se à seleção dos tipos de solo em cada Estado,
com base na litologia, relevo e clima, de modo a se obter um conjunto de tipos de solo que
representem os compartimentos geomorfológicos, pedológicos e geológicos mais representativos do
Estado.
A segunda etapa está relacionada à seleção de parâmetros para caracterização do solo, tais
como: carbono orgânico, pH em água, capacidade de troca catiônica (CTC) e teores de argila, silte,
areia e óxidos de alumínio, ferro e manganês (EMBRAPA, 2013).
A terceira etapa envolve a metodologia analítica empregada para a extração dos metais nas
amostras utilizando os métodos da Agência de Proteção Ambiental, US EPA 3050, ou US EPA
3051, ou suas atualizações (USEPA, 2015).
A quarta etapa refere-se à interpretação dos dados e obtenção dos VRQs. A quinta etapa
consiste em compor a base de dados sobre qualidade de solos de um determinado estado. Estes
valores são utilizados para investigar áreas com suspeita de contaminação, através da comparação
do valor de referência com os teores de metais encontrados na área em análise. Isso possibilitará a
ação dos órgãos fiscalizadores e de algumas instituições, em monitorarem os ambientes que podem
ter sido contaminados por indústrias ou outros tipos de empreendimentos (CETESB, 2005).
SANTOS (2011), determinou os valores de referência para Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em solos
de Mato Grosso e Rondônia, através da avaliação de dois métodos de extração de teores pseudototais dos metais, US EPA 3051 e água régia (HCl:HNO3 3:1). A comparação entre resultados
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obtidos pelos dois métodos revelou diferença nas recuperações de Co, Ni e Pb, sendo que a
utilização da água régia promoveu uma extração mais efetiva desses elementos. Os teores de metais
determinados nos solos de Mato Grosso e Rondônia seguiram a seguinte ordem decrescente: Cr, Zn,
Cu, Co, Pb, Ni e Cd (Água Régia) e Cr, Co, Cu, Pb, Zn, Ni e Cd (EPA 3051).
Biondi et al (2011), após secagem do solo ao ar, passou o solo em peneiras de nylon, com
abertura de 2mm. Em seguida, uma alíquota desse material foi macerada em almofariz de ágata e
passada em peneiras de 0,3 mm de abertura (ABNT n° 50), com malha de aço inoxidável, visando
evitar contaminações. A digestão das amostras baseou-se no método 3051ª (USEPA, 1998). O
conjunto solo-tubo digestor foi mantido em sistema fechado, forno de micro-ondas (Mars Xpress),
por 8 min e 40 seg. na rampa de temperatura, tempo necessário para atingir 175ºC, mantendo-se
essa temperatura por mais 4 min e 30 seg. Após resfriamento, as amostras foram transferidas para
balões certificados (NBR ISO/IEC) de 50 ml, sendo o volume dos balões completado com água
ultrapura e os extratos filtrados em papel filtro lento, armazenando em duplicata.
Para fazer as análises químicas de fertilidade, Pinelli (2012) levou em consideração o
fósforo remanescente (P), soma de bases (SB), acidez total (H+AI), capacidade de troca catiônica
(CTC), alumínio trocável (AlPT), saturação por base (V%), carbono (C), matéria orgânica (MO) e
pH, conforme os métodos propostos pela Embrapa, bem como as análises físicas granulométricas
dos teores de silte, argila e areia.
Fadigas et al (2002), analisaram os teores totais de metais pesados (Cd, Co, Cr, Cu, Zn, Ni,
Mn e Fe) triturando cerca de 250 mg de cada amostra (TFSA), triturada em gral até pó fino e
passada em peneira número 100 (145 mm). Em seguida, fez a extração com água-régia (mistura 3:1
de HCl/HNO3), em bloco digestor, utilizando uma modificação do método descrito MCGRATH &
CUNLIFFE (1985). As determinações foram feitas por espectrometria, em plasma de acoplamento
indutivo (ICP-AES).
Os estudos de obtenção dos VRQs referentes aos teores de metais, bem como a avaliação
das correlações entre os metais e características físico-químicas dos solos, envolvem interpretação
de quantidades significativas de dados; com isso, os tratamentos estatísticos utilizando análise bi ou
multivariada, vêm sendo empregados com boa frequência para interpretação dos resultados obtidos
(HER et al 2009).
Os resultados analíticos referentes à relação dos metais e atributos químicos e físicos nos
solos são normalmente avaliados através de análise de correlação de Pearson, análise por
componentes principais (PCA), análise de agrupamento hierárquico (HCA), entre outras
ferramentas estatísticas, de modo a correlacionar os atributos dos solos com as concentrações dos
metais presentes no mesmo (SHENG et al 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, vem crescendo o número de trabalhos e instituições de pesquisa que fazem esse
tipo de monitoramento nos solos.
O estado de São Paulo representa, no Brasil, o estado que mais avançou no processo de
determinação e aplicação dos VRQs no contexto da avaliação dos impactos ambientais.
Mesmo com a quantidade de trabalhos relacionados com a determinação dos VRQs, ainda
existem diversos questionamentos acerca dos procedimentos metodológicos para determinação dos
mesmos.
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RESUMO
O modelo de produção ceramista atual tem sido sumamente insustentável, embora novas
alternativas tecnológicas sejam propostas para amenizar os grandes impactos ambientais, como:
redução de materiais energéticos e poluição, por exemplo. O presente artigo tem como objetivo
geral avaliar os impactos ambientais gerados pelas as indústrias de cerâmica de Itajá/RN. Essa
região abriga a maior parte das indústrias de cerâmica do Vale do Açu. Foram destacados os
impactos e as degradações ambientais pelas as fases de construção e exploração dos recursos
naturais e respectivas propostas de conscientização e preservação das áreas degradadas. Entre os
impactos adversos encontrados, destaca-se: empobrecimento do solo, eliminação da cobertura
vegetal, erosões, desmatamento, perdas na qualidade do ar, tais seguimentos industriais traz efeitos
degradantes a cidade em pesquisa. No trabalho, antes da avaliação dos impactos propriamente ditos,
foi feito uma análise por meios de mapas diagnosticando a situação ambiental do território do
município. Para isso, como metodologia fora utilizado a revisão bibliográfica, coleta de dados a
campo, informações e por último á analise dos resultados dos impactos. Os resultados da pesquisa
destacaram os impactos ambientais e sociais causados pelas as indústrias de cerâmica vermelha na
cidade de Itajá/RN, apontado o dilema entre a ocorrência dos aspectos positivos e negativos
relacionados a essa atividade.
Palavras-chave: Cerâmica Vermelha; Degradação Ambiental; Impactos Ambientais.
RESUMO
The current model of ceramics production has been extremely unsustainable, although new
technological alternatives are proposed to mitigate the major environmental impacts, such as:
reducing pollution and energy materials, for example. This article has as main objective to evaluate
the environmental impacts of the Itajá/RN ceramic industries. This region is home to most of the
ceramic industries in the Açu Valley. Environmental impacts and degradation were highlighted by
the phases of construction and exploitation of natural resources and respective proposals for
awareness and preservation of degraded areas. Among the adverse impacts found, the following
stand out: soil impoverishment, vegetation cover, erosion, deforestation, air quality losses, such
industrial sequestration brings degrading effects to the city in research. In the work, before the
evaluation of the impacts themselves, an analysis was made by means of maps diagnosing the
environmental situation of the territory of the municipality. For this methodology was used as the
literature review, data collection in the field, information and last will analyze the results of
29
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impacts. The results of the research highlighted the environmental and social impacts caused by the
red ceramic industries of Itajá/RN, pointing out the dilemma between the occurrence of positive and
negative aspects related to this activity.
Keywords: Red Ceramics; Environmental Degradation; Environmental Impacts.

INTRODUÇÃO
Os impactos ambientais têm se intensificado bastante em todo mundo, causando perdas
irreparáveis às atuais e originando enormes riscos também às gerações futuras. Apesar da sua
importância econômica o setor de cerâmica, por exemplo, apresenta várias etapas a serem
cumpridas para seu enquadramento legal, levando em consideração os impactos ambientais sofridos
pelo meio.
A atividade ceramista no estado do Rio Grande do Norte é bastante antiga, sendo
responsável pela geração de grande número de empregos diretos e indiretos, além de ser um dos
maiores produtores de cerâmica vermelha do Nordeste. A denominação “cerâmica vermelha” é
usada referindo-se aos produtos que, após a queima, apresentam características avermelhadas,
resultando materiais como telhas e tijolos.
Trata-se de uma atividade que demanda a extração de recursos naturais (argila e lenha) em
grande quantidade. Os principais impactos relacionados ao uso desses recursos dizem respeito “à
degradação das áreas de extração da matéria-prima, ao esgotamento do recurso, se o mesmo não for
renovável, e à geração de rejeitos lançados ao solo, contaminando-o ou degradando-o”
(GRICOLETTI; SATTLER, 2002, p. 542).
Exemplo dessa contextualização, o município de Itajá (Figura 01), localizado no estado do
Rio Grande do Norte, destaca-se atualmente pela concentração de indústrias vermelhas na
microrregião do Vale do Açu. A problemática se apresenta de forma complexa, tanto em virtudes
das questões ambientais, quanto pela importância econômica desempenhada.
Figura 01: Delimitação territorial do município de Itajá / RN.

Fonte: Produzido pela autora, 2017.
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O município estudado localiza-se na porção central do estado potiguar, que está inserido no
clima semiárido potiguar, possui características geoambientais que potencializam a presença da
cerâmica vermelha. A cobertura vegetal predominante destaca-se a Caatinga Hipoxerófila e de
Carnaubal; os solos, por sua vez, destacam-se os Neossolos Regolíticos, Latossolos Vermelhos
Amarelos e Neossolos Litólicos Eutróficos. (IDEMA, 2008).
À luz do que fora exposto, muitas são as questões levantadas e que permeiam a problemática
dessa pesquisa, de modo que se pretende destacar os principais aspectos e processos de degradação
ambientais ocasionados pelas as indústrias de cerâmica vermelha no município de Itajá/RN. Além
disso, espera-se que o presente trabalho possa contribuir futuramente para dar subsídios a projetos e
ações municipais em que esteja em pauta a conservação dessas áreas, a sua gestão e o manejo
apropriado decorrente dessas atividades.
A CERÂMICA VERMELHA E O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
No Brasil a maior concentração da indústria de cerâmica, se localiza, nas regiões Sudeste,
Sul e Nordeste (MME, 2010). No universo da atividade industrial, o setor de cerâmica vermelha (ou
estrutural) se destaca por ser um dos que mais absorve mão de obra.
O setor de cerâmica vermelha no ano 2009 foi o responsável pela criação de 293 mil
empregos (MME, 2010). Ainda conforme o MME (op. cit., 2010), o Brasil tinha cerca de 7.400
empresas cerâmicas, as quais tiveram um faturamento de R$ 7 bilhões. Como produtos principais
destacam-se, a saber: tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, lajotas, ladrilhos vermelhos,
tubos e agregados leves (SEBRAE, 2008).
No que diz respeito ao estado do Rio Grande do Norte esse, por exemplo, conta com mais de
200 indústrias de cerâmica vermelha produzindo telas, tijolos e lajotas. As cerâmicas encontram-se
distribuídas principalmente pelos polos da Grande Natal, do Seridó e do Vale do Açu (SILVA,
2007). Esse último se destacando com 30% do total das indústrias existentes em todo o Estado.
Nessa assertiva, destaque-se que a maior parte dessas empresas está instalada no município
de Itajá/RN. Na década de 60, o setor de produção de telhas e tijolos cresceu no Rio Grande do
Norte, chegando à cidade de Itajá/RN. Pouco tempo depois, especificamente na década de 70 foi
feita a instalação da primeira indústria ceramista da cidade, que ia se intensificando com
financiamento dos bancos oficiais para ampliação das indústrias no Vale do Açu, ficando conhecida
como uma das principais regiões produtoras de telhas do Estado (OLIVEIRA, 2010).
A atividade da indústria de cerâmica vermelha é de fundamental importância, a qual se
refere a uma atividade base para a construção civil do Estado e Região. Essa atividade se torna
diferente de outros setores industriais, como as indústrias têxteis que tem a vida útil de seus
produtos reduzida. Sua produção deveria se embasar nesses setores industriais, o qual vem
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transformando e modificando seu processo de produção, baseadas em princípios de
sustentabilidade.
Apesar da importância econômica no município, a indústria ceramista é o principal agente
responsável pela degradação do meio ambiente, mais precisamente da vegetação nativa local. É
ainda expressivo o consumo de energia que se utiliza para a queima da lenha, gerando grandes
impactos ambientais, agravando ainda mais a seca, alterando a formação da paisagem, ocasionando
possíveis erosões, com a modificação de todo o ecossistema.
A indústria ceramista é caracterizada por duas etapas distintas, quais sejam a primária (que
envolve exploração da matéria-prima - neste caso, a argila) e de transformação (para elaboração do
produto final) (SEBRAE, 2008).
Nesse processo a produção de materiais de construção, como qualquer outra atividade
industrial, causa perturbações que alteram as características naturais do meio ambiente, trazendo
como consequência riscos à saúde, segurança e bem-estar da população, alterações nas atividades
sociais e econômicas, afetando a biota e as características naturais, estéticas e sanitárias dos
recursos naturais (água, solo, ar, vegetação) (GRIGOLETTI, 2001, p.33).
METODOLOGIA
Para a realização desse trabalho foi adotado o método de pesquisa apoiada em uma análise
bibliográfica, além um levantamento de dados através de uma pesquisa ao campo no período
setembro do ano de 2017, referentes à situação dos impactos ambientais ocasionados pelas as
indústrias de cerâmica da cidade de Itajá/RN.
Nesse caso, baseou-se o conceito de degradação ambiental por Sanchez (2013, p. 27), então
conceituada como “qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais,
ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental. Em outras palavras, degradação ambiental
corresponde ao impacto ambiental negativo”.
Algumas empresas foram observadas e posteriormente foi feito o registro fotográfico
identificando os principais impactos ambientais ocasionados pela a cerâmica vermelha, delimitado
apenas ao município de Itajá/RN como sendo o principal recorte espacial a ser pesquisado.
Nesta pesquisa, foram utilizados os resultados para uma classificação qualitativa, assim
como a identificação e caracterização dos aspectos e atividades de degradação no município, com
base no método de check list. Os mapas foram feitos com auxílio dos programas QGIS e Google
Earth Pro, com a identificação das indústrias de cerâmica instaladas no município.
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PROCESSO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ / RN
O processo de degradação de uma área pode ocorrer de diferentes formas, geralmente pelo
mau uso e má conservação do solo através atividades de ações humanas. A degradação de um
ambiente resulta em perdas da sua biodiversidade, incapacitando-o de sustentar o ecossistema.
Segundo Sánchez (2013) o ambiente construído degrada-se, assim como os espaços naturais.
Os solos e a vegetação no município de Itajá/RN sofrem interferências ocasionadas pelo o
manejo incorreto. Esses problemas reduzem sua qualidade e fertilidade, sucedendo a destruição da
sua estrutura natural com o esgotamento do solo. As ações humanas são os principais agentes
causadores desse processo (poluição, queimadas, desmatamentos, extração do solo).
O uso e ocupação do solo no município estão diretamente ou indiretamente ligados às
indústrias de cerâmica, as quais usufruem das disponibilidades de recursos naturais que o solo e
vegetação oferecem, conforme observado na Figura 02.
Figura 02: Carta de uso e ocupação do solo no município de Itajá / RN.

Fonte: INPE, 2013.

Analisando o mapa em questão observa-se que o solo apresenta 16% de exposição, somado
a mais 54% de caatinga degradada, ou seja, o município de Itajá/RN se encontra com 70% de sua
territorialidade degradada, referentes às consequências de excesso de exploração da vegetação
nativa.
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O mapa apresenta elevados índices de caatinga degradada no município, revelando possíveis
indicadores com relação à retirada dessa vegetação como base de fonte energética (lenha) para a
produção de cerâmicas. Deve-se levar em conta que o ano de produção do mapa analisado é de
2013, e sua porcentagem de desmatamento já apresentava relevância.
A lenha extraída é estocada em grandes quantidades nos pátios das cerâmicas, como garantia
de suprir a produção estabelecida pelas as empresas. Como se observa na Figura 03, o local de
armazenamento é ao ar livre, e esse tipo de estocagem pode acarretar diversos problemas se não for
feita de forma correta. Para Souza (2013), o local para o armazenamento deste insumo energético
deve ter atenção redobrada, pois se essas lenhas absorverem água durante o momento da estocagem,
no momento da queima pode resultar em um processo de combustão incompleto.
Nesse caso, além do problema do desmatamento, a madeira usada como fonte energética
(lenha) passa por processos de combustão, onde durante a sua queima são gerados resíduos
químicos e gases poluentes que se torna outro problema agravante pela atividade da indústria da
cerâmica. A maioria das indústrias usam os fornos tradicionais, que expelem toneladas de gases de
dióxido de carbono (CO²) na atmosfera e atingem diretamente a população residente. Essa reação
poderá produzir uma quantidade reduzida de calor, fazendo com que haja um maior consumo de
combustível e liberando uma maior quantidade de monóxido de carbono, que é passível de uma
nova combustão.
Figura 03: Estoque de lenha no pátio da indústria de cerâmica.

Fonte: Acervo da autora (2017).

Atualmente, o desmatamento é considerado um dos principais impactos ambientais
provocados por ações humanas, interferindo no equilíbrio natural do meio ambiente e provocando a
perca da biodiversidade. Remover a vegetação, mais do que desflorestar uma determinada área é
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desproteger o solo, como também gerar o desgaste. A remoção da vegetação no município de Itajá
continuam a provocar diversos problemas de degradação, como mostra a Figura 04, a seguir.
A cobertura vegetal ao ser eliminada altera o equilíbrio natural representado pelo trinômio
água-solo-planta, e o epípedon passa a receber menor aporte de matéria orgânica (GUERRA;
SILVA; BOTELHO, 2012, p. 308). Os maiores problemas de erosão de um solo ocorre quando sua
camada de vegetação é retirada, sem essa capa superficial superior da terra, deixando o solo exposto
e sem nutrientes suficientes para o crescimento de vegetação, além de provocar assoreamentos no
leito dos rios por acúmulo de sedimentos, impedindo o seu volume hídrico.
Com a exploração excessiva da vegetação nativa local, espécies vegetais invasoras
competem com as espécies predominantes e dão lugar a extensões de áreas desmatadas. Há uma
predominância do território do município itajaense: a Algaroba (Prosopis juliflora) que é a espécie
de vegetação invasora que resistente e se adapta e se desenvolve nas condições do clima e solo.
A algaroba é considerada a principal espécie ameaçadora da biodiversidade, pois provoca
redução das espécies nativas devido à grande capacidade de adaptação, porém, é uma das
alternativas para utilização no consumo nas empresas, inclusive, é permitida por lei para a queima
nos fornos das cerâmicas, já que se encontra em abundância.
Além da retirada de vegetação para consumo energético, a indústria necessita da extração do
solo (argila) como principal fonte de produção, a exploração se dá geralmente por meio das
empresas, como mostra a Figura 04 a seguir:
Figura 04: Extração do solo no município de Itajá/RN.

Fonte: Acervo da autora (2017).
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A extração do solo, é outro fator que favorece o desmatamento do território, para remover
um determinado solo necessita propriamente remover toda vegetação presente no local. A Figura 05
anterior mostra nitidamente algumas vegetações de carnaúbas entre a argila retirada.
Figura 05: Formação de ravinas no município de Itajá/RN.

Fonte: acervo da autora (2017).

Igualmente importante, em campo, verificou-se que há uma predominância de indústrias
próximas a zona urbana, como mostra a Figura 06. A situação é particularmente grave, uma vez que
a aglomeração nos centros da cidade tende a provocar aumento aos riscos de saúde como:
problemas respiratórios causados pela inalação e exposição direta à fumaça emitida no processo de
queima e inalação de poeira de argila durante o transporte e do mesmo para as empresas.
Figura 06: Localização das cerâmicas vermelhas em Itajá / RN.

Fonte: adaptado do Google Earth.
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O aumento das indústrias na região compromete ainda mais a qualidade do ar na atmosfera
ao longo dos anos. A poluição gerada aí gerada está alterando o equilíbrio e as condições saudáveis
de vida para o homem e o meio dessa região. Para Souza (2013), este impacto ambiental é
visivelmente notado quando está acontecendo o processo da queima dos produtos nas cerâmicas
vermelhas.
Apesar desses aspectos negativos da atividade, cabe ressaltar a importância econômica desse
tipo atividade para a região do Vale do Açu, já que empregam um número significativo de pessoas
que dependem da sua renda. Isso demonstra um relevante papel que essas empresas empenham na
geração de empregos e a circulação de capital, tanto para o município de Itajá quanto à microrregião
do Vale do Açu. Melo (2016) aponta que o total de empregos diretos gerados pelas as indústrias de
Itajá/RN é de 420, variando o quadro de funcionários por cerâmica de 30 a 50 empregados, sendo
que as empresas não exigem um grau de escolaridade elevado. Esses dados são preocupantes, uma
vez que a porcentagem de empregados tem um grau de escolaridade baixa, deixando nítido que não
possuem consciência dos problemas ambientais e sociais que suas funções o produzem.
A busca por recursos naturais como a argila, matéria prima principal de produção das
cerâmicas no município de Itajá/RN, é geralmente retirada em áreas próximas a várzeas de rios,
fazendo com que as crateras abertas por esse tipo de extração.
Nesse caso, as ações negativas de um impacto ambiental decorrentes de ações humanas
podem resultar em ações positivas como a geração de empregos e renda ao município. O termo
impacto apesar de ser amplamente empregado para referir-se a aspectos negativos decorrentes de
ação antrópica, pode possuir conotação positiva. Isto ocorre devido ao fato de que um impacto pode
ocorrer na forma negativa como na forma positiva, isto é, trazer malefícios ou benefícios,
respectivamente (MAHEGUZZO; CHAICOUSKI, 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que a degradação ambiental é uma questão complexa e agravante na região do
Vale do Açu e principalmente no município de Itajá/RN. São significativos os impactos no que diz
respeito à matéria-prima explorada e à degradação na área de extração.
Foi possível observar práticas favoráveis e desfavoráveis no ponto de vista ambiental,
devendo as indústrias ceramistas ser incentivadas ao uso de fontes energéticas renováveis. Além
disso, os processos de degradação e impacto socioambiental são questões que devem ser de
interesse local, mesmo que haja uma diversidade de aspectos que o ocasionam. As suas
consequências podem ser sentidas diretas ou indiretamente tanto pela população que vive no
município quanto pelo meio no entorno do ambiente degradado.
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Apesar da indústria ceramista ser a mais expressiva economicamente na geração de empregos
a região, esta se torna a causadora de maiores impactos ambientais, juntamente com o segmento de
revestimentos cerâmicos devido à degradação pela extração da argila e pela emissão de poluentes
durante as etapas produtivas. É fundamental que essas empresas utilizem práticas sustentáveis, não
apenas na obrigação em estar em conformidade com as exigências dos órgãos governamentais e a
legislação, mas também a possibilidade da redução de custos, aumento da produtividade, qualidade
de vida da população mediante práticas sustentáveis e de desenvolvimento para o município.
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RESUMO
A pesquisa ‘“Como é viver ao lado de um lixão?”: Vulnerabilidade de ambiente urbano de
moradores próximos à lixeira municipal da cidade de Parintins/AM” buscou discutir a
vulnerabilidade ambiental e social das pessoas moradoras próximas ao depósito inadequado de
resíduos e rejeitos de uma cidade amazônica, pois, na sociedade atual, tornou-se um fato importante
conhecer como as populações expostas ambientalmente em determinados lugares, formulam e
respondem aos riscos socioambientais. Os objetivos foram analisar as famílias moradoras dos
bairros próximos e observar como eles percebem os riscos à saúde e ao ambiente por estarem
residindo próximos a lixeira municipal de Parintins, no estado do Amazonas. O estudo também,
comparou como os moradores percebem sua relação com o meio ambiente no local, partindo do
resultado da interação que se estabelece com o que está a sua volta e a forma como se percebe o
ambiente, resultado das experiências positivas ou negativas que o ser humano têm com ele. Foram
aplicados questionários com moradores com perguntas relacionadas as condições em que vivem no
bairro. Os sujeitos do estudo foram selecionados conforme as seguintes características: faixas
etárias específicas entre vinte anos e cinquenta anos, gênero, e local de moradia. Os resultados
mostraram que existe uma preocupação sobre a lixeira estar localizada nos bairros e o risco
ambiental que ela vem causando, esses que são oriundos da contaminação do ar pela fumaça e o
mau odor. Essa pesquisa apontou para a urgência da gestão pública de intervir eficazmente na
contenção dos riscos oriundos da lixeira municipal, a partir de um outro modelo de depósito de
resíduos e rejeitos sólidos em áreas urbanas.
Palavras-chave: Amazônia. Cidade. Lixão. Pessoas. Vulnerabilidade. Vida.
ABSTRACT
The research "How to live next to a dump?": Vulnerability of urban environment of residents near
the city dump of the city of Parintins / AM" sought to discuss the environmental and social
vulnerability of people living near the inadequate disposal of waste and wastes of an Amazonian
city, because in today's society, it has become an important fact to know how populations exposed
to environmental conditions in certain places, formulate and respond to social and environmental
risks. The objectives were to analyze the families living in the neighborhoods and to observe how
they perceive the risks to health and the environment because they are living near the municipal
wastebasket of Parintins, in the state of Amazonas. The study also compared how residents perceive
their relationship with the environment on the ground, starting from the result of the interaction that
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is established with what is around them and the way the environment is perceived, as a result of the
positive or negative experiences that the human being have with him. Questionnaires were applied
with residents with questions related to the conditions in which they live in the neighborhood. The
subjects of the study were selected according to the following characteristics: specific age groups
between twenty years and fifty years, gender, and place of residence. The results showed that there
is a concern about the trash being located in the neighborhoods and the environmental risk it has
caused, which are caused by the contamination of the air by smoke and bad odor. This research
pointed to the urgency of public management to intervene effectively in the containment of the risks
coming from the municipal trash, from another model of solid waste and waste disposal in urban
areas.
Keywords: Amazon. City. Dumping ground. People. Vulnerability. Life.

INTRODUÇÃO
O problema dos resíduos e rejeitos sólidos é, infelizmente, parte do contexto diário global.
Apesar de que a legislação brasileira, através da Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS,
estabelecer diretrizes para o gerenciamento dos dejetos, é fato que a destinação final na “lixeira”
torna-se mais complexa mediante o crescimento populacional e o desenvolvimento desenfreado, os
quais provocam impactos de ordem social e ambiental. Através da lei 12.305 - PNRS, foi
estabelecido que devesse ser extinto as lixeiras a céu aberto, porém, como se sabe, em muitas
cidades brasileiras essa situação ainda perdura. E tal situação se agrava quando na busca por
moradia, diversas famílias habitam ao redor de lixões, alterando suas vidas através do odor fétido,
rotina domiciliar e, principalmente, sobre a relação saúde e ambiente. E em Parintins, no Amazonas,
esta realidade não é diferente.
É aparente que na cidade de Parintins/AM, nos últimos anos, acontece um grave problema
socioambiental em virtude de a lixeira municipal estar ao redor de bairros intensamente povoados:
Dejard Vieira, Pascoal Allágio, Itaúna I e II, Paulo Correia e loteamento Lady Laura, e, entre duas
universidades públicas: Universidade do Estado do Amazonas e Universidade Federal do
Amazonas. Esse cenário mostra o quanto o problema de armazenamento de rejeitos e resíduos ainda
é um agravante sério nas condições de vida no contexto citadino e, até certo ponto, naturalizado na
vida da cidade. Alerta-se aqui que este quadro vem se agravando e se apresentando cada vez mais
complexo, refletindo nas condições de vivência dos moradores dos bairros próximos, visto que
desde os anos de 1990, a disposição final dos resíduos e rejeitos sólidos transforma o dia a dia dos
moradores parintinenses, fragilizando e comprometendo seu modo de vida.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O rápido crescimento urbano na cidade de Parintins, unida à ausência de planejamento, se
traduz na expansão urbanística, através de loteamentos que apresentam riscos sociais e ambientais
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que comprometem as condições de vida das pessoas do lugar. A cidade de Parintins não estava
preparada para absorver um crescimento vertiginoso, junto com o aumento populacional do solo,
vindo acarretar profundas modificações socioambientais no espaço urbano.
Para entender esse processo e como os sujeitos percebem o ambiente a pesquisa teve caráter
qualitativo (GOLDENBERG, 2009), a qual possibilita o contato direto do pesquisador que se foca
no caráter subjetivo do objeto analisado, assim estudando as particularidades, experiências e as
relações com o ambiente com a observação das condições sanitárias da lixeira e das famílias que
residem próximas. Durante a pesquisa foi feito o uso da entrevista, que nos estudos pessoa ambiente é uma técnica importante por ter potencial de salientar a relevância da dimensão físico espacial do ambiente, integrante de experiências e ações humanas dos níveis intrapessoal e
interpessoal, grupal ou investigação (GUNTHER, 2010). Para tanto, foram feitos registros
fotográficos com a finalidade de mostrar aspectos relevantes do cenário da lixeira municipal de
Parintins e do dia a dia das pessoas, uma vez que, segundo Higuchi e Kuhnen (2010), os registros
fotográficos permitem um foco pelo outro, desvendar as representações da realidade historicamente
construída.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O município de Parintins está localizado na 9° sub-região do Amazonas. De acordo com a
constituição do Estado do Amazonas de 1989, seu território corresponde a uma área de 5.952,378
km². A extensão urbana é de, aproximadamente, 45 km², formada geograficamente por um grupo de
ilhas, entre elas: a ilha de Santa Clara, ilha de Santa Rita e ilha do Parananema. Tem uma população
estimada em 113.832 habitantes e densidade demográfica estabelecida em 17, 14 hab. / Km² (IBGE,
2017).
Figura 1: Vista aérea da cidade de Parintins.

Fonte: http://www.brasil-turismo.com/amazonas/parintins
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A cidade de Parintins é conhecida popularmente como Ilha Tupinambarana (FIGURA 1). A
formação da cidade de Parintins teve início nas diversas etnias indígenas, primeiros habitantes, que
moravam em aldeias ou malocas, próximo dos rios, e conviviam à mercê de sua liberdade junto à
natureza, trabalhando somente para manter suas necessidades sem que alguém os obrigasse,
literalmente livres de preconceito e preocupações (BITTENCOURT, 2001).
O célere processo de crescimento urbano na cidade, ocorreu ainda no século XIX, oriundo
da revolução industrial que estimulou o êxodo rural, interferindo na relação sociedade e ambiente,
alterando o espaço geografico (FERREIRA, 2005). É importante considerar que, neste processo de
urbanização de Parintins, houve uma dispersão nos espaços das cidades que não estavam preparados
para receber toda a demanda populacional, de forma estrutural, que cresceu desorganizada e
desigual.
Nesse crescimento urbanístico sem planejamento, a paisagem geográfica torna-se um
choque de contrastes e desigualdades sociais, de diferenciações, evidenciando as contradições de
classe. Assim, as classes de maior renda habitam as melhores áreas, e a parcela de menor poder
aquisitivo, habitam áreas cujos terrenos, muitas vezes, não vigoram direitos à propriedade e
próximos a lugares insalubres ou vulneráveis ambientalmente.
Assim, os grupos que vivem mais próximos da lixeira municipal são os mais carentes, pois
não tendo outro local para irem, são obrigados a conviverem com essa situação degradante. A falta
de saneamento básico se tornou outro problema. Com isso os problemas relacionados ao
saneamento estão intensamente próximos ao modelo socioeconômico e a população mais
necessitada torna-se mais afastada dos benefícios do desenvolvimento (JULIÃO, 2003).
De acordo com a Lei 12.305 de 2010, não deveria mais existir lixões próximos a cidade,
muito menos dentro de um bairro. No artigo 3, capítulo II, 8° diz que, o acomodamento final
ambientalmente adequado deve ser distribuído de forma ordenada dos rejeitos em aterros,
ressalvando as normas funcionais específicas de maneira que venha evitar problemas ou riscos à
saúde pública e à segurança, minimizando assim os impactos ambientais desastrosos. Todavia, o
mesmo não ocorre em Parintins, o que faz com que as pessoas convivam e sofram ainda mais com
os problemas gerados pela lixeira. Todavia, percebeu-se que há, entre os moradores dos bairros, um
elo de afetividade de cada um com o lugar, apesar dos agravantes de viverem perto do lixão
público. Assim como, há uma solidariedade inserida no dia a dia dessas pessoas, que juntas debatem
de forma organizada para discutirem sobre possíveis soluções cabíveis em relação ao bairro.
Numa entrevista com o representante, e também morador, do bairro Pascoal Allágio, este
relata que o tanto o bairro quanto o loteamento Lady Laura se encontram em situação precária
devido à necessidade de melhorias no saneamento e pavimentação do lugar. Segundo ele, já houve
várias manifestações dos moradores, sem contar os requerimentos aos órgãos competentes em prol
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de uma possível estrutura urbanística e da saída da lixeira de suas proximidades, mas, percebeu que
há o desinteresse do poder público para solucionar esse problema. Outro morador expõe que:
[...] no período que houve aquela fumaceira grande aqui, que aí foi prejudicial, e muita
gente daqui teve que se retirar [...] o Pascoal Allágio e o Lady Laura [...] é muito afetado
pela lixeira pública, a gente já entrou com requerimentos no Ministério Público pra que
realmente fizesse um trabalho, que o poder público pudesse pelo menos respeitar nós
moradores e até certo ponto a gente paga os nossos impostos e a gente não tá tendo esse
retorno, sabe, pra que mude a qualidade de vida dos moradores.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que cabe aos órgãos públicos municipais, as
responsabilidades legais pela gestão dos resíduos sólidos, para assim, tomar soluções cabíveis, que
possibilitem minimizar os impactos ambientais e sociais. A disposição inadequada causa problemas
à saúde humana, animal e ambiental, causada pelos resíduos contaminados do local que afetam
direta ou indiretamente os moradores. Os problemas que estão relacionados com a produção e o
destino dos resíduos sólidos tanto urbanos quanto industriais nas grandes cidades, em sua maioria,
ainda continuam sem receber os cuidados necessários (SISINNO, 2002). Quando colocados de
maneira inadequada, como no caso de lixões ou vazadouros, que se distingue pela única descarga
no solo sem tratamento adequado ao meio ambiente, vindo causar graves problemas de saúde
pública, assim como permitem que certas pessoas necessitadas venham para este local e se
aproveitem dele como fonte de renda e condição de sobrevivência (LIMA, 2014). Este é um cenário
real da cidade de Parintins, o qual impacta diretamente o povo da cidade (FIGURA 2).
Figura 2: Quintal de um morador no bairro Dejard Vieira.

Fonte: ALMEIDA et al., 2018.

A área usada para a destinação final dos resíduos orgânicos e não orgânicos de Parintins
compreende aproximadamente a 100 hectares e é responsável por emanar inúmeros problemas
socioambientais. A contaminação do lençol freático do entorno da lixeira e a queima irresponsável
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de gás metano recolhido do subsolo, por exemplo, passam despercebidos pelas autoridades locais.
Em Parintins, nenhum tratamento foi realizado para melhorar a situação dos resíduos e rejeitos
despejados, pois, a lixão municipal não possui separação de materiais, tanto do lixo doméstico e
orgânico quanto do hospitalar. No local não há tratamento do chorume30 produzido, o mesmo ao se
misturar com água da chuva formam grandes possas. Diante dessa problemática, uma moradora
entrevistada, se mostrou bastante insatisfeita com a localização da lixeira:
Não é o correto, porque há muitos moradores aqui nessa região que moram, têm muitas
crianças, pessoas idosas, [...] bate muito o mau cheiro [...], então eu acho um descaso muito
assim com a população próximo, eu acredito que, na minha opinião, não deveria estar assim
essa situação, porque hoje a gente vê assim que tem muitas promessa, a gente até fica
admirada de tá acontecendo isso, e já faz muito tempo [...] essa situação, tempos atrás, a um
ano que teve aquela queimação aí, e era aquele sufoco, né, não só pra cá como tem as
outras áreas afetando também, aí tudo é um descaso com a população, eu, no meu ponto de
vista, eu vejo assim.

É lamentável que a lixeira pública da cidade de Parintins esteja causando danos, e transtorno
a população, e que o poder público não se atenta a essa situação, e demostre omissão frente a
solucionar essa problemática (FIGURA 3). As administrações públicas municipais devem enfrentar
o problema de frente, buscando parcerias que reforcem o incentivo do controle e fiscalização na
implementação e operacionalização dos planos direcionados ao gerenciamento dos resíduos sólidos
(CARDOSO FILHO, 2014).
Figura 3: Lixeira Municipal de Parintins/AM.

Fonte: ALMEIDA et al., 2018.

30

O chorume é um líquido formado quando há decomposição do material orgânico e dos restos de múltiplos materiais
que são encontrados nos resíduos urbanos é também conhecido por conter metais variados em composição (SISINNO,
2002).
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Esta realidade mostra que há um quadro de vulnerabilidade social e ambiental das pessoas
no ambiente urbano da cidade de Parintins, principalmente, para quem vive nas proximidades do
lugar da lixeira. Cartier et al. (2009) mostram que a vulnerabilidade socioambiental pode-se
conceituar da seguinte forma: uma convivência no mesmo espaço entre vários grupos de pessoas
carentes, que são separadas e excluídos de direitos (vulnerabilidade social), que em sua maioria
residem ou roseiam nas áreas de risco ou de degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental). Isso
mostra que as pessoas que possuem uma melhor condição financeira vivem mais afastadas das áreas
degradadas, enquanto as que possuem menor renda devem se conformar em viverem nesses locais.
Alves (2006) vem trazer a vulnerabilidade socioambiental sendo uma coexistência ou
sobreposição espacial entre grupos populacionais muito pobres e com alta privação (vulnerabilidade
social) e áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental). O autor apresenta a
vulnerabilidade socioambiental como a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos
populacionais muito pobres e com alta privação (vulnerabilidade social) e áreas de risco ou
degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental). Para Alves (2006), o termo vulnerabilidade
socioambiental busca mostrar o motivo dessas áreas de risco e degradadas ambientalmente são
entendidas como áreas de pobreza e privação social.
As pessoas de baixa renda vivem em locais aquém de serviços de infraestrutura por serem
áreas mais acessíveis, possibilitando construir suas casas sem muitos problemas, porém vindo a
sofrerem sérios riscos nesses locais, onde a maioria migra para lixões ou locais que estão em
decadência. O povo pobre, na maioria das vezes, não tem acesso a saneamento adequado tanto de
água quanto de esgoto, fazendo com que, muitas vezes, seja forçado a residirem em áreas onde a
água e o solo estejam contaminados (ALVES, 2006). Esses problemas acontecem pelo fato de
muitas prefeituras e órgãos de fiscalização ambiental não estarem preparados na organização de
dados sobre a produção e destino dos resíduos e rejeitos sólidos nas cidades.
Atualmente, o maior problema em relação à lixeira pública de Parintins é, especialmente, o
dano causado aos moradores dos bairros adjacentes à área, por meio da proliferação de vetores de
doenças, sendo eles urubus, ratos, baratas e moscas; da contaminação da água da chuva que escorre
no entorno da lixeira; do mau cheio crônico; do chorume; da poluição do ar; da degradação florestal
e da aniquilação do bem-estar social via deseducação popular ante o tema. Tais moradores passam a
encontrarem - se em situação de vulnerabilidade social e ambiental (FIGURA 4). Conforme relato
de um morador:
É [...] isso incomodam mesmo isso ao longo prazo pode gerar o impacto na saúde, é agora
esteticamente e socialmente, eu acho que é o que mais impacta, porque a gente ainda é a
população que mora do lado da lixeira e isso tem um grande impacto social, as pessoas tem
restrição por causa disso de chegar até aqui [...] visitar, qualquer coisa assim, e tem
restrição por causa disso.

Figura 4: Lixeira Municipal de Parintins / AM.
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Fonte: ALMEIDA et al., 2018.

Um morador diz ser bastante prejudicado com situação do lixão municipal, principalmente
em tempos de chuva, entre os meses de dezembro a março, agravando ainda mais a situação: A
gente sente todo esse fedor, esse mau cheiro pra cá, quando chove é horrível aqui fica muito forte o
mal cheiro as crianças brincam por aqui ai é horrível. Outro comentário de uma moradora reforça:
O fedor é muito, quando chove o fedor é imenso mesmo pra cá [...] até que agora que tá seco não
fica fedorento muito não, e as pessoas quando vem jogar o lixo ainda joga tudo pela rua.
Sobre a questão dos impactos na saúde, um morador assim fala:
[...] eu já vi muita gente se queixar em termo de doença, traz rato, urubu defecando direto
na casa da gente nos quintais a gente não pode deixar o lixo aqui que o urubu vem e espalha
tudo, tá entendendo, tem tudo isso, aí não é só aqui não, aos arredores aí, o Dejard Vieira
aqui o Itaúna todos esses bairros adjacentes aqui da lixeira são prejudicados e olha o nosso
aeroporto tava fechado, porque tinha tanto urubu que as aeronaves vinham e os urubus
caiam dentro da turbina aponto dá uma pane de derrubar, matar gente aí, quer dizer só vão
fazer isso tirar a bicha daqui quando morrer gente [...].

Destarte, diante desse atual cenário, é notório que a lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010,
que estabeleceu diretrizes para o gerenciamento da disposição final, não tem tido êxito em Parintins,
pelo não cumprimento do prazo de erradicação dos lixões a céu aberto existentes no Brasil. A
gestão dos resíduos e rejeitos sólidos na cidade de Parintins/AM, tem sido cada vez mais desafiador,
e as problemáticas estão longe de serem solucionadas, a qual consiste no envolvimento de
diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil (CARDOSO FILHO, 2014). É
preciso que os órgãos competentes e o povo, realmente, percebam a grave situação que se encontra
o ambiente e as pessoas neste cenário, ainda mais, por Parintins, ser um município amazônico, para
que haja uma alteração urgente dessa realidade que afeta a vida humana, animal e ambiental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como lócus a cidade de Parintins, no Amazonas, com enfoque na
problemática da lixeira municipal, que vem causando transtorno e mudanças nas condições de vida
dos moradores dos bairros adjacentes ao lugar. É explicito os reflexos desta problemática dos
resíduos e rejeitos sólidos na cidade, onde pessoas estão vivendo em condições de vulnerabilidade
ambiental e excluídas do processo de uma sadia qualidade de vida. A pesquisa nos proporcionou
não apenas conhecer o fenômeno que afeta a qualidade do ambiente físico e social, mas também as
inter-relações com seu entorno.
Ao discutir a relação entre pessoa - ambiente na contemporaneidade, aponta-se para os
aspectos econômico, social e cultural, que modificam o espaço gerando um quadro cada vez mais
complexo de problemas socioambientais, comprometendo a qualidade de vida no ambiente urbano.
Diante desse contexto, uma parte da sociedade apresenta-se em situação de vulnerabilidade, onde se
faz necessário questionar o papel das políticas públicas para elaborar planas e diretrizes mais
próximas das reais necessidades da população, com condições básicas de moradia, serviços de
infraestrutura, assistência médica, educacional, cultural, política e profissional.
Portanto, se faz necessário que todo o conhecimento obtido neste estudo possa ser
expandido, de maneira científica ou em nível de discussão, em ações e subsídios para elaborar
planos no planejamento governamental, possibilitando assim, melhorias, tanto no espaço físico do
local, quanto do aspecto social. Contudo, permanecem os desafios diários de lidar, com os
problemas estruturais e complexos, os quais devem envolver diferentes esferas dos governos e da
sociedade civil. Mantém-se o alerta aqui que é imprescindível a erradicação dos lixões públicos pela
saúde e bem estar humanos e animal na Terra.
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RESUMO
Após a Segunda Guerra Mundial, existindo grandes estoques de venenos e alta capacidade de
produção instalada nos parques industriais, os químicos se lembraram de que o que mata gente
também poderia matar insetos. Os agrotóxicos são os principais poluentes do modelo de agricultura
atual. Os venenos não se limitam a um determinado local, apesar de serem aplicados em uma área
determinada. Dessa forma objetivamos analisar o uso de defensivos e seus os impactos ao meio
ambiente e saúde pública no Município de Serra Grande Paraíba, identificando os principais
agrotóxicos utilizados nas comunidades rurais de Lourenço, Timbaúba e Umbuzeiro. O trabalho foi
baseado no estudo bibliográfico para relacionar os conhecimento e dados de outras pesquisas, além
de coletar informações e por em foco do ambiente pesquisado, foi realizada entrevista com 30
agricultores, sendo 10 de cada comunidade (Sítio Timbaúba, Sítio Lourenço, e o Sítio Umbuzeiro),
a entrevista foi enredada por um questionário semiestruturado, e assim formando um levantamento
quantitativo como qualitativo pela interpretação da vivencia ao interroga os agricultores. A
compreensão dos fatos nos faz interpreta que a região sertaneja paraibana, amostrada nas
comunidades de Serra Grande, faz um uso indiscriminado de agrotóxicos, e que é um evento
cotidiano de práticas e manejo agrícolas.
Palavras-chave: Agrotóxico, Meio ambiente, Saúde pública, Agricultura Familiar.
ABSTRACT
After World War II, there are large stockpiles of poisons and high production capacity installed in
industrial parks, chemical remembered that what kills people could also kill insects. Pesticides are
the main pollutants of the current agricultural model. Poisons are not limited to a particular
location, while being applied in a particular area. Thus we aimed to analyze the use of pesticides
and their impacts on the environment and public health in County Sierra Grande Paraiba,
identifying the main pesticides used in rural communities of Lourenço, Timbaúba and Umbuzeiro.
The work was based on bibliographic study to relate the knowledge and data from other surveys
and gather information and focus of the researched environment, interview was conducted with 30
farmers, 10 of each community (Site Timbaúba, Site Lourenço, and Site Umbuzeiro), the
interview was entangled by a semi-structured questionnaire, and thus forming a quantitative
survey and qualitative interpretation of the experiences the wonders farmers. The understanding of
the facts makes us interpret the backlands of Paraiba region sampled in the Serra Grande
communities, it is an indiscriminate use of pesticides, and that is an everyday event practices and
farm management.
Keywords: Pesticides, Environment, Public Health, Family Agriculture.
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INTRODUÇÃO
Após a Segunda Guerra Mundial, existindo grandes estoques de venenos e alta capacidade
de produção instalada nos parques industriais, os químicos se lembraram de que o que mata gente
também poderia matar insetos. Com isso os venenos “modernos” foram modificados tecnicamente
para serem aplicados nas lavouras (LUTZENBERGER, 1985).
Exemplo disso é o diclorodifeniltriclorenato (DDT), desenvolvido durante a Segunda
Guerra, organoclorado de extraordinário poder inseticida, que se tornou o mais amplamente
utilizado dos novos agrotóxicos, ainda antes que seus efeitos ambientais tivessem sido estudados
(OLIVEIRA et al, 2006).
Os agrotóxicos são os principais poluentes do modelo de agricultura atual. Os venenos não
se limitam a um determinado local, apesar de serem aplicados em uma área determinada. A
contaminação dos recursos naturais pelo uso indevido de agrotóxicos se tornou um grave problema
de saúde pública e de poluição ambiental. Com o grande consumo de agrotóxico, surge também o
problema da destinação final das embalagens vazias, as quais podem se tornar vetores da
contaminação dos recursos hídricos.
O Brasil, no ano de 2008 atingiu o primeiro lugar do planeta no uso de agrotóxicos,
chegando em 2009, à marca de mais de um bilhão de litros de agrotóxicos aplicados, dando
equivalente a um consumo médio de 5,2 kg de agrotóxico por habitante (LONDRES, 2011). O uso
sem controle difere entre as várias outras regiões do país, em virtude da produção de alimentos de
subsistência como feijão, milho, fava, arroz, batata, tomate, e outros gêneros agrícolas.
Conforme observação do cotidiano, os trabalhadores rurais serra-grandenses frequentemente
expõem-se simultaneamente a diversos produtos agroquímicos, ao longo de muitos anos. Os
agrotóxicos são usados nas culturas de subsistências e em plantações de cana de açúcar, e,
principalmente para erradicar o surgimento de ervas indesejável nas pastagens, que são destinadas a
criação de bovinos, caprinos e ovinos.
Dessa forma objetivamos analisar o uso de defensivos e seus os impactos ao meio ambiente
e saúde pública no Município de Serra Grande Paraíba, identificando os principais agrotóxicos
utilizados nas comunidades rurais de Lourenço, Timbaúba e Umbuzeiro.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O

trabalho foi realizado com agricultores e produtores que residem na zona rural do

município de Serra Grande- Paraíba, Latitude 7° 12’ 54”00S e Longitude 38° 22’ 12”00O, Fuso
Horário UTC-3, Tempo Universal Coordenado, 3 horas atrasada do Meridiano de Greenwich.
Especificamente trabalhando em três comunidades, Sitio Timbaúba, Sitio Lourenço, e o Sitio
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Umbuzeiro.
O trabalho foi baseado no estudo bibliográfico para relacionar os conhecimento e dados de
outras pesquisas como afirma Marques (2000, p. 120): A revisão da bibliografia deve mostrar que o
autor estudou com inteligência e espírito crítico os trabalhos existentes sobre o tópico de forma a
dar a ideia ao leitor sobre o estado do conhecimento de determinado tema e das questões mais
importantes que se colocam na área investigada.
Para coleta de informações e por em foco do ambiente pesquisado, foi realizada entrevista
com 30 agricultores, sendo 10 de cada comunidade (Sitio Timbaúba, Sitio Lourenço, e o Sitio
Umbuzeiro), a entrevista foi enredada por um questionário semiestruturado, e assim formando um
levantamento quantitativo como qualitativo pela interpretação da vivencia ao interroga os
agricultores, como indica Boni e Quaresma (2005, p.72) “Para se obter uma narrativa natural muitas
vezes não é interessante fazer uma pergunta direta, mas sim fazer com que o pesquisado relembre
parte de sua vida”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Historicamente os agrotóxicos Tordon e Roundup começaram a ser utilizados no município
de Serra Grande- PB, na década de 80, inicialmente para controlar uma praga chamada Bicudo do
algodoeiro (Anthonomus grandis), que com o passar dos anos, acabou disseminando as plantações e
o cultivo de algodão no município de Serra Grande. Depois o Bicudo se espalhou atingindo várias
outras plantações de subsistências como fava e feijão, é notável também a presença do bicudo em
árvores frutíferas, graviola, goiaba e maracujá.
Podemos observar o nível de escolaridade dos agricultores de acordo com o grau de
instrução. Observa-se que 13,33% são analfabetos, 53,33% são alfabetizados, 13,33% tem o ensino
fundamental I incompleto, 13,33% possuem fundamental II completo, 6,67% possui nível superior
incompleto e dos agricultores entrevistados nenhum possui ensino superior completo (FIGURA 1).
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Figura 1: Grau de escolaridade dos entrevistados

Fonte: Autores (2014)

Sendo de grande preocupação essa conjuntura, já que quanto mais baixa a escolaridade
maior chances de intoxicação, por não poder acompanhar os dados informativos de bulas e
embalagens, isso já sendo diagnosticado por Soares, Freitas e Coutinho (2005, p. 697) que: O
elevado número desses produtores que têm baixa escolaridade leva a questionar o quanto está
preparado o agricultor para entender as instruções da bula do produto, não só quanto à sua forma de
aplicação, mas também em relação à periculosidade. Com isso, deve ser recomendada a elaboração
de rótulos que sejam de uma maior facilidade de entendimento pelo agricultor.
No inicio dos anos 90 os agrotóxicos já eram largamente usados em várias culturas
agrícolas, no município, também surgiu o incentivo de outros agricultores de utilizarem para
combater ervas indesejáveis que surgiam nas diversas plantações agrícolas, abolindo assim os tratos
e manejos culturais tradicionais. Em pouco tempo os agricultores estavam substituindo os trabalhos
manuais pela pulverização.
No entanto quando os agricultores são questionados sobre as possíveis consequências do uso
de agrotóxico a saúde humana, mais de 66% afirma que tem conhecimento que o uso de agrotóxico
causa consequências patogênicas, porem cerca de 33% não concordam e afirma que não há
problemas para os humanos na utilização de agrotóxico (FIGURA 1 B).
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Figura 2: Nível de conhecimento dos agricultores sobre uso de agrotóxicos e problemas de saúde B

Fonte: Autores (2014)

Os principais produtos utilizados pelos agricultores na região são Folidol (7%), DMA
(13%), Tordon (13%), Roundup (20%) e Grazon BR (47%), sendo que mais de 80% dos
entrevistados se utilizam mais de um produto, como pode ser visto na Figura 3.
Figura 3: Principais agrotóxicos utilizados pelos entrevistados

Fonte: Autores (2014)

Essas substâncias recebem classificação em níveis de periculosidade, em que varia entre
nível I (um) e nível V (5) de periculosidade ao meio ambiente, em que essa classificação é exposta
no próprio produto, mas que segundo dados colhidos não são observáveis pelos usuários. Entre os
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produtos usados nas comunidades a classificação vária entre I e IV (TABELA 1) em 60% é de
extremo risco, 20% médio risco e 20% de pouco risco.
Tabela 1: Classificação dos agrotóxicos usados nas comunidades
Marca Comercial

Classificação Ambiental

Folidol

I – Extremamente perigoso

DMA 806

I – Extremamente Perigoso

Tordon

I – Extremamente Perigoso

Grazon BR

III – Mediamente Perigoso

Roundup WG

IV - Pouco Perigoso
Fonte: Autores (2014)

Evidencio o índice de uso dos agrotóxicos no município de Serra Grande-PB, e a exposição
dos trabalhadores rurais as substancias químicas, sem uso do Equipamento de Proteção. Individual
(EPI). Segundo dados a Secretaria Municipal de Saúde / Unidade Mista de Saúde do Município de
Serra Grande, durante os últimos cinco anos, não foram registrados nenhum caso grave de
intoxicação por agrotóxicos no município.
Porém diagnostica sintomas subjetivos e vagos, como: cefaleia, fraqueza, mal-estar, dor de
estomago, fraqueza, (abdominal) náuseas, irritação nos olhos, sonolência, entre outros,
características de intoxicação com agroquímicos. Achados inespecíficos como esses, geralmente,
não motivam o paciente à procura de serviços de pronto atendimento e, muitas vezes, são
contornados na própria comunidade rural, sem apreciação médica.
Mas de acordo com relatos dos agricultores entrevistados somente no primeiro trimestre do
ano de 2014, foram aplicados no território serra-grandense aproximadamente 250 litros de
agrotóxicos. E que os agricultores que trabalham nas pulverizações nas diversas plantações seja
agricultura de subsistências familiar ou nas pastagens que são destinadas a criação de gado, são
todos do sexo masculino acima dos 20 anos de idade (FIGURA 4).
Figura 4: faixa etária dos agricultores que trabalham com agroquímicos
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Fonte: Autores (2014)

O que fica levanta maior alerta sobre uso de agroquímicos na região é o fato do não uso de
EPI’s, mais a forma épica de prevenção, como uso de leite bovino, na prevenção ou mesmo
combate a intoxicação. O conhecimento popular que é de fundamental importância no
desenvolvimento cultural de qualquer comunidade, mas que se exigi um referendo cientifico para
que não haja equívocos ou negligencias que possa afeta ou retira totalmente a vida de um sujeito.
Os agricultores já observam que algumas plantas naturais principalmente do período
chuvoso da região, não se propagam como antes, podemos citar o Melão São Caitano (Momordica
charantia), a Jitirana (Ipomoea cairica), entre outras. Além de questões éticas fundamentais ligadas
ao direito à vida das atuais e futuras gerações, muitas alternativas consideradas menos produtivas
economicamente, como a agroecologia, deveriam ser levadas em conta na avaliação do produtor
rural, bem como danos causados pelo uso, muitas vezes indiscriminado, dos agroquímicos
(SOARES et al, 2007, p. 142).
A entrevista levanta dados preocupantes pela definição da dos agricultores em que afirmam
que o uso de agrotóxico é indispensável para produção, mas que se conhecem outra fora de trabalho
e que fosse rentável se utilizaria. Os agricultores alegam falta de acompanhamento técnico e assim
como políticas públicas que favoreça o abandono dessa prática que se fortalece cada dia devido às
necessidades de manejo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão dos fatos nos faz interpreta que a região sertaneja paraibana, amostrada nas
comunidades de Serra Grande, faz um uso indiscriminado de agrotóxicos, e que é um evento
cotidiano de práticas e manejo agrícolas.
Que apensar de pouco rastreado, a saúde pública acaba pagando um preço muito caro pela
adoção desse sistema de produção que incentiva o uso de agrotóxicos e disponibiliza poucos
recursos e incentivos para pesquisa e desenvolvimento de alternativas para uma agricultura.
Sem acompanhamento técnico, faz com que o agricultor de baixa escolaridade tenha
desconhecimento de informações de toxicologia das substancias usadas por eles, assim como falta
de informação e incentivo financeiro para uso de Equipamentos Proteção Individual.
Evidencia a necessidade de estudos localizados na região, que seja evidentemente
direcionado as características regionais. Faltam também estudos que trilhe o ligamento histórico e
contextualizado do uso de agroquímicos e de enfermidades
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RESUMO
O presente trabalho aborda a efetividade do Fundo Amazônia como uma das iniciativas brasileiras
de redução das emissões provenientes do desmatamento e degradação (REDD) no contexto da
política ambiental internacional. Foram analisadas as características do Fundo Amazônia e os
indicadores dos projetos por ele apoiados. No que tange à eficácia do Fundo Amazônia na redução
do desmatamento na Amazônia Legal, há que se considerar a enorme extensão da área abrangida
pelo projeto onde dificuldades de ordem territorial, ambiental, política, social e econômica
dificultam sobremaneira a obtenção de resultados positivos. Mesmo com essas adversidades, o
Fundo Amazônia pode apresentar perspectiva animadora, alicerçada em bons resultados durante os
anos de atuação. Soma-se a esses resultados o fato de que o Fundo Amazônia prioriza áreas com
alto índice de desmatamento e apoia projetos em áreas temáticas como: monitoramento e controle,
produção sustentável, desenvolvimento científico e tecnológico e ordenamento territorial, as quais
possuem investimentos em ações que já se mostram eficazes no controle do desmatamento.
Palavras-chave: Fundo Amazônia, Desmatamento, REDD.
ABSTRACT
The present paper discuss the Amazon Fund as a Brazilian initiative to reduce emissions from
deforestation and degradation (REDD +) in the context of the international environmental policy.
The aim is to analyze how the Amazon Fund has supported in reducing deforestation in the
Amazon. The characteristics of the Amazon Fund were analyzed as well as the indicators of the
projects supported by the fund. With regard to the effectiveness of the Amazon Fund in reducing
deforestation in the legal Amazon, it is necessary to consider the enormous extent of the area
covered by the project where difficulties of a territorial, environmental, political, social and
economic order make it difficult to obtain positive results. Even with these adversities, the Amazon
Fund can present an encouraging perspective, based on good results during the years of operation.
Added to these results is the fact that the Amazon Fund prioritizes areas with high rates of
deforestation and supports projects in thematic areas such as: monitoring and control, sustainable
production, scientific and technological development and territorial planning, which have
investments in actions that are already effective in controlling deforestation.
Keywords: Amazon Fund, Deforestation, REDD.
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INTRODUÇÃO
O aquecimento global consequente da emissão antrópica de gases do efeito estufa é um dos
principais problemas ambientais enfrentado por todas as nações. Apesar de controverso, há
consenso de que a temperatura média cresceu mais acentuadamente nas últimas décadas (MATOS
et al., 2017). As mudanças climáticas causam importantes perdas econômicas, ambientais, culturais
e sociais, que serão agravadas caso o cenário atual não seja revertido. Diminuir a concentração dos
gases que causam o aquecimento global é um desafio global e muitas políticas e acordos vêm sendo
propostos como formas de solução.
Em 1992, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC,
sigla em inglês) – conhecida também por Convenção do Clima – foi assinada e ratificada por mais
de 192 países. Seu objetivo foi criar estratégias técnicas e políticas para combater o aquecimento
global através da estabilização das concentrações dos gases de efeito estufa.
A Convenção do Clima retrata o reconhecimento das mudanças climáticas como um
problema ambiental real e global, causado pela atividade antrópica, e que deve ser enfrentado por
meio da cooperação internacional (IPAM, 2009). Muitas discussões posteriores se seguiram e, os
governos signatários concordaram em lançar estratégias nacionais para a redução de emissões de
gases de efeito estufa, inclusive com apoio financeiro e tecnológico para que os países em
desenvolvimento também controlem suas emissões (IPAM, 2009).
Como uma das formas mais proeminentes de emissão de GEE encontra-se o desmatamento e
degradação das florestas, que concentra-se nos países em desenvolvimento – que são aqueles que
ainda possuem grandes áreas florestais. Assim, uma estratégia global para redução de emissões
deve incluir estratégias de redução do desmatamento e degradação florestais, conhecidas como
REDD. No conceito de REDD e REDD+ esta última passa a contemplar não só a redução de
emissões provenientes do desmatamento e da degradação, mas também o papel da conservação, do
manejo sustentável das florestas e do aumento dos estoques de carbono das florestas nos países
tropicais (IPAM, 2009).
Porém, o REDD não foi incorporado no mercado econômico regulado pela Convenção. Por
outro lado, com base nos princípios, nos objetivos e nas diretrizes da Convenção do Clima, os
países industrializados se comprometeram a destinar recursos governamentais, em montantes
adequados, para apoiar os governos dos países com florestas tropicais na implementação de
programas de REDD. Internacionalmente, isso incluiria alocações de recursos adicionais àqueles já
destinados pelos seus respectivos tesouros à cooperação internacional (VIANA, 2009a) – assim
pode ser considerado um caso específico de cooperação internacional, motivada especificamente
pelo combate às mudanças climáticas através de REDD.
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Assim, os projetos de REDD são hoje financiados por duas frentes: os mecanismos de
financiamento governamental (cooperação) e os mecanismos voluntários de mercado. No contexto
da Convenção, o Governo Brasileiro sempre defendeu, para a questão de REDD, uma proposta não
atrelada ao mercado econômico. A ideia defendida foi a da criação de um fundo voluntário a ser
alimentado por recursos oriundos de países desenvolvidos que quisessem contribuir para a redução
do desmatamento nos países em desenvolvimento (IPAM, 2009).
Essa ideia se traduziu na criação do Fundo Amazônia, uma das iniciativas brasileiras de
REDD com a justificativa de combater as mudanças climáticas, atuando por meio de captação de
recursos de doações voluntárias para aplicação não reembolsável em ações de prevenção,
monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da
floresta no Bioma Amazônia. Com base no exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a
eficácia do Fundo Amazônia na diminuição do desmatamento da Amazônia Legal.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para avaliar a efetividade do Fundo Amazônia foi realizada uma pesquisa descritiva,
descrevendo as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de
relações entre variáveis (GIL, 2011). Para tal, foram coletadas informações por meio de relatórios
fornecidos pelo Fundo Amazônia/BNDES e dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE). O período considerado no estudo foi de 2009 a 2017, considerando o tempo de atuação do
Fundo Amazônia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Projetos apoiados pelo Fundo Amazônia no período 2009 a 2017
Conforme dados disponibilizados pelo Fundo Amazônia, até o ano de 2017 foram apoiados
95

projetos

sendo

que

destes,

15

haviam

sido

concluídos

(Tabela

1)

(FUNDO

AMAZÔNIA/BNDES, 2017). Cabe mencionar que vários projetos apoiados pelo Fundo Amazônia
têm a característica de beneficiar instituições aglutinadoras que, por sua vez, selecionam projetos
apresentados por outras instituições. Portanto o número de 95 projetos apoiados pelo Fundo
Amazônia até 2017 não revela a abrangência total de projetos apoiados, que é substantivamente
maior.
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Tabela 1 – Evolução do número de projetos ao Fundo Amazônia pelo BNDES, por situação
operacional e valor total do apoio e valor desembolsado a projetos no período 2009 a 2017.

Ano

Apoiados Em análise

Em
consulta

Valor total do apoio
(R$)

Total desembolsado
a projetos

2009

5

4

49

70.249.658,67

-

2010

8

22

33

119.776.793,65

11.105.966,90

2011

8

26

21

67.567.575,77

59.740.091,61

2012

13

21

32

179.466.341,93

71.205.781,90

2013

12

29

13

283.363.410,00

80.903.376,47

2014

19

9

16

251.507.414,40

167.954.502,78

2015

11

11

9

195.510.972,31

127.509.195,78

2016

7

12

9

161.603.174,19

134.145.446,07

2017

12

9

6

234.886.684,03

223.760.804,23

2011 2017

95

-

-

1.563.932.024,95

876.325.165,74

Fonte: Fundo Amazônia/BNDES, 2017.

O total desembolsado no período de 2010 a 2017 foi de R$ 876.325.165,74, dos quais,
aproximadamente 26% foram desembolsados em 2017, um aumento de 87% referente ao ano
anterior (2016). Cabe destaque também para o ano de 2014, segundo ano com maior total
desembolsado no período avaliado.
As organizações do terceiro setor possuem um maior número de projetos apoiados, no
entanto, maiores investimentos são feitos em projetos da união, internacional e do estado,
respectivamente (Tabela 2).
Tabela 2 – Número de projetos apoiados do Fundo da Amazônia pelo BNDES e
valor percentual do total do apoio, por natureza jurídica até o ano de 2017.

Natureza jurídica

Número de projetos
apoiados

Total do apoio
(%)

Apoio/projeto

Terceiro setor

52

38

0,73

Estados

21

34

1,62

Munícipios

7

1

0,14

União

8

24

3,00

Internacional

1

2

2,00

6
1
Fonte: Fundo Amazônia/BNDES, 2017.

0,17

Universidades

Quanto à distribuição espacial dos projetos, a maior concentração está nos estados com
maiores índices de desmatamento (Tabela 3). O estado do Pará apresentou taxa de desmatamento
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em 2017 de 2.433 km²/ano e o estado do Mato Grosso de 1.561 km²/ano (INPE, 2018), os quais
possuem 17 e 14 projetos apoiados, respectivamente. É válido, todavia, acrescentar que 32 projetos
atuam simultaneamente em vários estados da Amazônia Legal. Evidenciando a preocupação do
Fundo da Amazônia em atender as áreas de maior risco em matéria de desmatamento e degradação.
Tabela 3 – Número de projetos do Fundo Amazônia apoiado pelo BNDES e
valor percentual total do apoio por estado da Amazônia Legal.

Projetos
apoiados*

Valor do total do apoio
(%)*

Acre

7

Amazonas

Estado

Taxa de desmatamento (Km²)**
2004

2009

2017

11

728

167

257

9

17

1.232

405

1.001

Amapá

2

5

46

70

24

Maranhão

2

4

755

828

265

Mato Grosso

14

14

11.814

1.049

1.561

Pará

17

26

8.870

4.281

2.433

Rondônia

4

8

3.858

482

1.243

Roraima

1

3

311

121

132

Tocantins

2
4
158
61
Fonte: *Fundo Amazônia/BNDES, 2017; ** PRODES/INPE, 2018.

31

A variável “desmatamento” é representada neste estudo pelo desflorestamento, estimado
pelo INPE no contexto do Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia (PRODES), que
utiliza as imagens captadas pelo Satélite LANDSAT, para toda a região amazônica.
No estado do Pará, com o maior número de projetos aprovados a taxa de desmatamento
diminuiu 43% durante os anos de atuação do Fundo Amazônia, no entanto, o estado do Mato
Grosso, segundo maior em números de projetos apoiados, apresentou aumento em sua taxa de
aproximadamente 49%. Porém, cabe destacar que vários fatores afetam a taxa de desmatamento,
portanto, faz-se necessário estudos que analisem os fatores que interferem em conjunto. De
qualquer forma, a redução no estado do Pará pode ser um indicativo de que os projetos estão
contribuindo para a redução do desmatamento.
O INPE estimou que uma área de 6.624 Km² foi desmatada por corte raso na Amazônia em
2017, valor 16% menor que o ano anterior, em 2016 (INPE, 2018). E, considerando o período de
atuação do Fundo da Amazônia (a partir de 2009), a área desmatada apresentou redução em quase
todos os anos, com exceção de 2013, 2015 e 2016 (Figura 1).

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 910

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Figura 1 – Estimativa de desmatamento na Amazônia Legal, no período de 2004 a 2017.
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Fonte: INPE, 2018.

Apesar do aumento nos anos citados, desde 2009 o desmatamento na Amazônia legal
reduziu aproximadamente 7%. Esse valor é muito aquém do necessário e considerando que desde
2004 a redução foi de 75%, a redução no tempo de atuação do Fundo Amazônia foi baixa. Porém,
em que pesem todos os demais aspectos que contribuem para a redução do desmatamento no
período, por um lado, e o aumento de diversos vetores de desmatamento de outro, o saldo líquido
foi favorável, para o que a atuação do Fundo Amazônia parece ter também contribuído.
Com relação às áreas temáticas verifica-se na Figura 2 que a maior quantidade de recursos
se encontra alocada em projetos do eixo “monitoramento e controle” (46%), os quais se
caracterizam por serem executados por entes do poder público e, por sua natureza, são projetos de
maior valor monetário. Seguido pelos eixos “produção sustentável” com projetos executados
tipicamente por entidades do terceiro setor e de menor valor unitário, “desenvolvimento científico e
tecnológico” e, por fim, “ordenamento territorial” conta com a menor alocação de recursos.
Figura 2 – Distribuição dos projetos quanto à área temática.
Fomento às
Monitorament
atividades
o
e
produtivas
controle;
46%
sustentáveis;
26%

Ordenamento
territorial;
13%
Ciência,
inovação e
instrumentos
econômicos;
15%
Elaboração: Autoria própria.Fonte: Fundo Amazônia/BNDES, 2017.
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Tal distribuição parece consistente com a urgência da realização de ações de monitoramento
e controle para a obtenção de resultados no curto prazo, sem prejuízo do entendimento de que a
redução sustentada do desmatamento na região requer ações nos quatro eixos ao longo do tempo,
dado que o monitoramento e controle, por si só, não é suficiente para manter as taxas de
desmatamento no longo prazo. É necessário que os produtores percebam maior valor na floresta em
pé ao invés das alternativas que produzem desmatamento.
Os recursos financeiros destinados às áreas temáticas dos projetos contratados guardam
consonância com as necessidades mais prementes da região, quais sejam: monitoramento e controle
e produção sustentável, que receberam as maiores parcelas de desembolso. As razões para o
desmatamento são inúmeras, mas uma das principais é o fato de os atores responsáveis pelo
desmatamento legal e ilegal atribuírem à floresta um baixo valor econômico, social e ambiental
(ANGELO, 2008).
Esse baixo valor, associado a uma série de políticas equivocadas e ações de comando e
controle relativamente ineficientes, leva a continuidade do desmatamento. Por isso é necessário
atribuir maior valor à floresta, e para isso incentivos fiscais e creditícios poderiam ser repassados
aos proprietários que praticam a conservação e a preservação da área. As ações que promovam o
uso sustentável da floresta, como o manejo florestal, atividades econômicas que agreguem valor,
entre outras, devem ser estimuladas financeiramente.
Indicadores de efetividade dos projetos
Em relação a componente de produção sustentável revelam-se promissores os resultados
referentes à capacitação em geral (oficinas, indivíduos e organizações comunitárias) que têm
influência direta no número de subprojetos de pequeno e médio porte contratados, bem como no
número de propriedades rurais envolvidas com projetos de produção sustentável e assistência
técnica. Quanto à área de floresta diretamente manejada em decorrência dos projetos apoiados, os
números apresentados podem ser considerados expressivos.
Um dos gargalos do componente ambiental da Amazônia é a geração da renda que as
comunidades necessitam para sua subsistência, em geral obtidas a partir de atividades predadoras
onde o desmatamento aparece como componente de destaque. Nesse aspecto, os resultados obtidos
(unidades de beneficiamento implantadas, receita obtida com produtos in natura e beneficiados), em
parte o notável crescimento ocorrido entre 2014 e 2015, ainda podem ser considerados como não
satisfatórios. Tais números apresentam tendência de alta devido à chamada pública no ano de 2012
de Projetos Produtivos Sustentáveis, realizadas pelo Fundo Amazônia, que visam o fortalecimento
de ações de apoio a este componente.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 912

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
O componente monitoramento e controle é o que detêm as maiores e melhores perspectivas
de alcançar, no curto prazo, os resultados perseguidos quanto à diminuição do desmatamento da
região amazônica. Nessa componente, os órgãos ambientais fortalecidos pelo Fundo Amazônia
atingiram um valor de 281 entidades no ano de 2017 e o número de servidores capacitados chegou a
5.428 (FUNDO AMAZÔNIA/BNDES, 2017). Resultados promissores, pois, como afirmam
Assunção et al. (2013), a implementação de sistemas de monitoramento e controle, foi o principal
motor de desaceleração das taxas de desmatamento na Amazônia Brasileira e estimam que as
políticas de comando-e-controle baseadas nestes sistemas impediram o desmatamento de mais de
59.500km² de floresta amazônica, ressaltando também à ação reforçada dos técnicos do IBAMA.
Rajão e Vurdubakis (2013) afirmam, também, que a introdução de tecnologias de
aperfeiçoamento e monitoramento trouxeram ganhos expressivos por terem possibilitado um
crescimento exponencial no número de multas aplicadas pelo IBAMA quando da verificação de
ocorrência do desmatamento ilegal. Tal processo, baseado em tecnologia digital, traz resultados
mais resilientes contra institutos legais: os advogados que tentam retirar as multas aplicadas aos
fazendeiros utilizando-se de argumentos a respeito do “caráter” do agente do IBAMA – dado à
existência de escândalos de corrupção envolvendo os agentes, o que não é incomum. As inspeções
realizadas em localidades onde houve mudanças de uso do solo detectadas por estes sistemas (por
exemplo, o DETER) anula tal questão, pois as mesmas têm origem a partir de dados de satélites e
não da ação aleatória do técnico do IBAMA (RAJÃO; VURDUBAKIS, 2013), além disso, o
cálculo da área desmatada e da multa a ser aplicada (proporcional ao desmatamento ocorrido) é
realizado de forma precisa a partir da obtenção das imagens de satélite.
Sobre a componente ordenamento territorial, no ano de 2017 alcançou 129 unidades de
conservação apoiadas e uma área de 7.083 Km² de unidades de conservação criadas (FUNDO
AMAZÔNIA/BNDES, 2017). Segundo Mello (2016) a expansão da rede de áreas protegidas na
Amazônia é uma das medidas que melhor reduz a taxa de desmatamento na Amazônia. Soares Filho
et al. (2010) estimam que a criação de novas Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira a partir de
2002 foi responsável por 37% do declínio de 13.400 km² na taxa de desmatamento observada entre
os anos de 2004 e 2006, afirmando que não foi encontrada dependência espacial entre regiões em
que ouve expansão de tais áreas e as regiões em que as taxas de desmatamento aumentaram. Tais
resultados demonstram o papel das Áreas Protegidas tanto em deter o desmatamento em nível local,
quanto em influenciar a redução das taxas de desmatamento em nível regional, já que sua criação
pode desencorajar a ação de grileiros em suas proximidades (SOARES FILHO et al., 2010).
A criação de Áreas Protegidas em torno de estradas tem sido fundamental para o combate à
grilagem – pela retirada de grande área florestal do mercado especulativo de terra- em seu entorno
(SOARES FILHO et al., 2014). É importante destacar que embora a medida de criação de Áreas
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protegidas seja eficiente na inibição do desmatamento, tal medida pode ser considerada como frágil,
pois sem os recursos necessários para monitoramento e fiscalização, ocorre muitas vezes pressões
como ocupação irregular do entorno e de parcelas em seu interior.
A análise dos indicadores sugere que o avanço na criação e consolidação de áreas protegidas
no período analisado foi tímida. Por outro lado, o apoio a povos indígenas apresentou um aumento
expressivo, passando de 42 terras apoiadas em 2016 para 96 em 2017 (FUNDO
AMAZÔNIA/BNDES, 2017). O que representa contribuição muito importante para a contenção do
desmatamento, tendo em vista a relação que indígenas possuem com a terra, fazendo com que
sejam, na prática, os ''defensores natos'' da floresta em pé.
O indicador da componente desenvolvimento científico e tecnológico também tem grande
importância nas ações do Fundo Amazônia. Essa componente apresentou aumento expressivo de
251% (passando de 111 para 390 trabalhos publicados) nas publicações científicas, pedagógicas ou
informativas produzidas (FUNDO AMAZÔNIA/BNDES, 2017). Soares Filho et al. (2014) cita
que a ciência desenvolvida em âmbito nacional vem apresentando grandes resultados no combate ao
desmatamento. O diálogo entre o meio acadêmico, o governo e a sociedade civil deve cada vez mais
ser fortalecido e estudos que sirvam de base para o entendimento das dinâmicas da floresta
Amazônica devem ser aprimorados. Neste ponto o autor destaca que estudos no sentido de reduzir
as incertezas sobre estoques de carbono florestal na região são fundamentais. O Fundo vem
aportando a cada ano um contingente maior de recursos, em pesquisas científica e tecnológica.
Nesse sentido, os projetos pautados no apoio do Fundo Amazônia demonstram um
importante caminho a seguir com vistas na redução do desmatamento da Amazônia Legal. É preciso
apoiar às ações que promovam renda às comunidades da região a fim de evitar o corte da floresta e
aproveitá-la de forma consciente. Para isso faz-se necessário que sejam implementados e
fortalecidos projetos nas diferentes áreas temáticas, em caráter crescente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que tange à eficácia do Fundo Amazônia na redução do desmatamento na Amazônia
legal, há que se considerar a enorme extensão da área abrangida pelo projeto onde dificuldades de
ordem territorial, ambiental, política, social e econômica dificultam sobremaneira a obtenção de
resultados positivos. Mesmo com essas adversidades, o Fundo Amazônia pode apresentar
perspectiva animadora, alicerçada em bons resultados durantes os anos de atuação.
Soma-se a isso o fato de que o Fundo Amazônia prioriza áreas com alto índice de
desmatamento. Além de apoiar projetos em áreas temáticas como: monitoramento e controle,
produção sustentável, desenvolvimento científico e tecnológico e ordenamento territorial, as quais
possuem investimentos em ações que já se mostram eficazes no controle do desmatamento.
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Com isso, entende-se que ações de REDD são importantes para a diminuição do
desmatamento e consequente, redução da emissão de gases de efeito estufa por queimadas e
alteração do uso do solo, sendo o Fundo Amazônia um catalizador importantes destas iniciativas no
Brasil.
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RESUMO
A tecnologia dos sistemas celulares incorporou-se definitivamente ao dia-a-dia de milhões de
pessoas no mundo inteiro, tratando-se de uma das invenções que marcam a evolução da
humanidade no ultimo século. Este estudo objetiva analisar os raios de abrangência das Estações
Radiobase (ERB) localizadas no município de Itapetinga, BA, tratando-se de grande importância
uma vez que estudos sugerem-se relação direta entre residir próximo as estações radiobase a
problemas diversos de saúde. Para tanto foram identificadas antenas de celular no município e
posteriormente traçados raios de abrangência de 100 a 500 metros. As localidades identificadas nos
raios estabelecidos foram analisadas em campo para caracterizar a população que reside ou
frequenta aquele espaço. Os resultados demonstram que as antenas estão localizadas em áreas de
grande densidade populacional, o que demonstram que moradores da cidade estudada estão
expostos aos riscos à saúde devido a presença das antenas de celulares.
Palavras-chave: Radiação, Riscos à saúde, Telefonia Celular.
ABSTRACT
The technology of cellular systems has definitely been incorporated into the daily lives of millions
of people around the world, being one of the inventions that mark the evolution of humanity in the
last century. This study aims to analyze the radius of coverage of the Radio Base Stations (BER)
located in the municipality of Itapetinga, BA, being of great importance since studies suggest a
direct relationship between residing near the base stations to different health problems. For this
purpose, cellular antennas were identified in the city and afterwards radiating rays ranging from 100
to 500 meters. The localities identified in the established radii were analyzed in the field to
characterize the population that resides or frequents that space. The results show that the antennas
are located in areas of high population density, which shows that residents of the studied city are
exposed to health risks due to the presence of cellular antennas.
Keywords: Radiation, Health risks, Cellular Telephony.
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INTRODUÇÃO
O crescimento da telefonia celular aumentou os benefícios para o estilo atual de vida, uma
vez que facilita a comunicação, dando oportunidade de estabelecer uma conexão entre localidades
próximas e distantes, além de possibilitar o uso da internet para diversos fins. Para isso,
aumentaram o número de Estações Radiobase (ERB), que são responsáveis pela comunicação com
os aparelhos celulares. Esse aumento vem motivando discussões polêmicas acerca dos possíveis
malefícios à saúde das pessoas provocados pela emissão de radiação não ionizante por essa
tecnologia de comunicação.
De acordo com Silva et al. (2015) para que a comunicação da telefonia celular ocorra, o
sistema é subdividido em células, que são a área geográfica coberta por sinal de uma antena de
celular. Ou seja, cada célula possui uma Estação Radiobase, que são antenas que irradiam sinal,
tornando capaz de enviar sinais com potência em toda sua extensão. Cada estação pode atender a
diversos aparelhos ao mesmo tempo, sendo designado para cada um, uma pequena faixa de
frequências. Com isso, é feito o enlace com outras ERBs ou com a rede telefônica convencional,
podendo o usuário movimentar-se livremente na região coberta pelas radiações eletromagnéticas
oriundas dessas antenas segundo Dode et al (2004).
A Lei Federal n° 11.934, publicada em 05 de maio de 2009, dispõe sobre limites à exposição
humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Esta Lei Federal seguiu as diretrizes da
Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) recomendados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), e estabeleceu ao órgão regulador federal de
telecomunicações, que é a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a obrigatoriedade
pela edição dos regulamentos específicos para as suas respectivas áreas de atuação, além de
coordenar a fiscalização para o cumprimento dos limites estabelecidos.
Em um estudo sobre a mortalidade por neoplasias e a telefonia celular no município de Belo
Horizonte no estado de Minas Gerais, Dode (2010) analisou banco completo de casos de óbitos por
neoplasias, no município, sendo 22.493, no período de 1996 a 2006, e correlacionou com a
proximidade de ERB’s. Desses óbitos foram analisados na literatura sobre quais teriam associação
com campos eletromagnéticos, totalizando 7.191 óbitos. A taxa de mortalidade encontrada, até 100
metros das antenas de telefonia celular, foi de 43,42 para 10.000 habitantes; até 200 metros, a taxa
foi de 40,22 para 10.000; e até 300 metros, a taxa foi de 37,12 para 10.000; até 400 metros, 35,80; e
até 500 metros, 34,76.O estudo mostrou uma taxa maior de mortalidade por neoplasias para os
habitantes residentes dentro de um raio de até 500 metros das antenas de telefonia celular.
Desta maneira o estudo teve por objetivo analisar os raios de abrangência das Estações
Radiobase (ERB) localizadas no município de Itapetinga, BA, bem como os tipos de locais situados
no raio de até 500m das ERBs.
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METODOLOGIA
Caracterização da Área de Estudo
O estudo teve como base de aplicação o município de Itapetinga (latitude 15º15'12"S e
longitude 40º15'19"O) localizado na Região Econômica do Sudoeste da Bahia com área geográfica
de1.651,153 Km² (Figura 1) e densidade demográfica de 41,95 hab/km².
Figura 1 - Localização do Município de Itapetinga, Bahia, Brasil.

Fonte: Base cartográfica do IBGE, 2017. Elaborado pelos autores.

Segundo dados do IBGE (2014) o município possui população total de 77533 habitantes,
PIB per capto de R$ 11.911,83 e índice de desenvolvimento humano de 0,667, com 1ª colocação na
microrregião, 417º no Estado da Bahia e 3132º no País.Sua população encontra-se 97% em área
urbana e 3% em área rural, e a economia é movimentada pela pecuária, frigoríficos, indústria de
calçados e serviços, com 56,36% de participação na economia.
No que diz respeito a questões de saúde o município possui taxa de mortalidade infantil
média na cidade para o ano de 2014 de 22,02 para 1.000 nascidos vivos, com ação registrada de 38
estabelecimentos de serviço de saúde no ano de 2009, dos quais 25 do tipo público e 13 do tipo
privado, segundo dados do senso do IBGE.
Para o município em estudo segundo dados do Ministério da Saúde (2017) disponibilizado
conforme Caderno de Informações de Saúde por meio de tecnologia da informação a serviço do
SUS indica a contabilização de mortes por neoplasias malignas, também denominadas por câncer,
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com dados contabilizados para o ano de 2008 de 10,8% de mortalidade proporcional segundo grupo
de causas.
Localização das antenas de telefonia
A localização de antenas de telefonia do tipo ERB (Estação Radiobase) se distribui pelo
município de modo que totalizam 10 antenas de telefonia detectadas para o local em estudo
(ANATEL, 2017).
O procedimento de identificação das antenas disponíveis no município em estudo se deu
pelo acesso a base de dados disponibilizada pela Agencia Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) no qual a mesma possui plataforma digital online para a obtenção de relatórios sobre as
estações instaladas, em funcionamento ou não funcionamento, conforme demarcações municipais.
De posse a tais dados de coordenadas geográficas, procedeu-se a análise e verificação dos
pontos disponibilizados com o objetivo de identificação da real adequação dos pontos de
localidades das antenas de telefonia celular. Pelo fato do arquivo disponibilizado pela ANATEL não
apresentar informação no diz respeito ao sistema de projeção utilizado para identificação dos
pontos, fez-se necessário uma nova coleta de pontos geográficos com auxílio do software Google
Earth© possibilitando o processo de georrefenciamento de dados com auxilio do software ArcGis ©
10.0, com garantia de que os pontos se encontram apresentados na real localização das antenas.
Em seguida com base no raio de abrangência permitido para a instalação de antenas do tipo
ERB no Brasil, conforme descrito em legislação de limite mínimo de 500 m, traçou-se os raios de
abrangência aos pontos de antenas de telefonia celular identificados. Com o auxílio do software de
geoprocessamento ArcGis © 10.0 foram demarcados raios de abrangência de 100 a 500 m,
espaçados de 100 m cada, para a possível investigação das áreas acometidas por tal situação.
A partir das imagens, com os raios pré-definidos, foram identificadas as especificidades dos
estabelecimentos pertencente a cada distância referenciada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As antenas de telefonia celular foram identificadas sendo subdivididas em cinco regiões as
quais agrupam localidades em comum de raios de abrangência para cada grupo de antenas,
conforme apresentado na Figura 2. Os raios de abrangência por sua vez abrigam diferentes tipos de
construção com demonstração por limite de regiões conforme Tabela 1.
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Tabela 1: Identificação construtivas das Regiões de Estações Radiobases conforme áreas de abrangência.
Raio de Abrangência
Região Nº Antenas
100 m

200 m

300 m

400 m

500 m

Construções citadas nos 100
m, escola de ensino médio e
técnico, escola de educação
infantil, praças, igreja, centro
social.

Construções citadas nos 200
m, prefeitura, fórum, igreja,
centro social.

Construções citadas nos 300
m e clube de recreação.

Construções citadas nos 400 m,
hospital, asilo e rodoviária.

Sem construções.

Sem construções.

Sem construções.

1

3

Casas, prédios,
estabelecimentos
comerciais, Centro
Espírita, Associação
Beneficente.

2

4

Sede de propriedade
rural.

Sem construções.

3

1

Casas.

Construções citadas nos 100 m
e estabelecimentos comerciais.

1

Indústria Azaleia
Calçados e clube da
Azaleia.

Construções citadas nos
Construções citadas nos 100 m 200 m, Empresa Itairô, creche
e Empresa Recicla.
dos funcionários Azaleia e
campo de futebol público.

Construções citadas nos
300 m e igrejas.

Construções citadas nos 400 m,
estabelecimentos comerciais,
escola de ensino fundamental,
centro de assistência social
(CRAS).

1

Casas, estabelecimentos
comerciais, posto de
saúde.

Construções citadas nos
Construções citadas nos
200 m, escola de ensino
100 m, pousadas, igreja, escola
fundamental, empresa de
de ensino infantil.
ônibus, praça, Laticínio Pitty,
pousadas.

Construções citadas nos
300 m e Indústria Vale
Dourado.

Construções citadas nos 400 m.

4

5

Construções citadas nos
200 m.

Construções citadas nos
300 m.

Construções citadas nos 400 m,
igrejas e Pedreira de Itapetinga.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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Figura 2. Distribuição das antenas de telefonia celular por regiões de abrangência.

Fonte: Google Earth, 2017. Elaborado pelos autores, 2017.

A Região 1 possui três estações Radiobase das empresas de telefonia Claro, Oi e Vivo. Estão
localizadas no bairro Camacan, na rua Mariano Campos, em dois lotes sem construção, apenas
cercados com muros. A área compreende a parte central da cidade, logo é constituída por muitos
estabelecimentos comerciais e moradias.
A Região 2 possui quatro estações Radiobase das empresas Claro, Oi, Tim e Vivo. As
estações da Claro e Vivo estão localizadas na Estação de Tv no Morro do Cruzeiro, e as das
empresas Oi e Tim no alto do morro da Fazenda Paraíso, sendo que as localidades estão a cerca
700 m da BR 415. A área compreende a zona rural da cidade, estando próxima a sede da Fazenda
Paraíso, e distante da zona urbana, tendo influência apenas sob uma parte do bairro Quintas do Sul.
A Região 3 possui uma Estação Radiobase da empresa Oi. Encontra-se localizada no bairro
de Nova Itapetinga, na Avenida Paulo Souto, em lote sem construção, apenas cercado com muro.
Trata-se de um bairro com crescente expansão demográfica evidenciado pela construção de casas
populares do governo, neste bairro nomeado de Conjunto Habitacional Moacir Moura que se
localiza dentro dos limites de abrangência de atua4ção da estação radiobase de estudo. Dentro de tal
limite de abrangência encontra-se ainda a Pedreira de Brita, a qual possui produção ativa no
município de estudo.
A Região 4 possui uma Estação Radiobase da empresa Tim. Sua localização compreende a
região industrial de Itapetinga, mais especificamente na área da Indústria de Calçados Vulcabras
Azaleia. Nesta área de abrangência além da indústria Azaleia encontram-se ainda a empresa de
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reciclagem Recicla e a Cooperativa Itairó. Pelo fato do crescimento populacional evidenciado pela
implantação do parque industrial no município de estudo, algumas construções de moradia,
estabelecimentos comerciais, igrejas, escolas, creche, e centro de assistência social encontram-se
nas proximidades do parque industrial bem como da estação radiobase em questão, no perímetro de
denominação do bairro Clodoaldo Costa.
A Região 5 por sua vez possui uma Estação Radiobase da empresa Vivo, localizada na rua
Medeiros Neto, em lote sem construção, apenas cercado com muro. No raio de abrangência desta
estação encontram-se os bairros Vila Isabel e Clerolândia, os quais abrigam construções de
moradia, estabelecimentos comerciais, pousadas, igrejas, escolas e praças, além dos LaticíniosVale
Dourado e Pitty.
Muitos são os transtornos acometidos pelas pessoas em combinação de efeitos genéticos a
fatores externos normalmente associados ao ambiente. A combinação destes fatores com a
exposição a radiações eletromagnéticas não ionizantes trata-se de quesito de estudo para
identificação de efeitos relacionais entre os mesmos. Santiniet al. (2002) indicam sintomas mais
significativos por influência de distância de até 300 m das estações radiobase dentre os quais citamse irritabilidade, depressão, perda da memória, tontura, baixa da libido, perturbação do sono, dor de
cabeça, desconforto e cansaço. Para as mulheres são destacados alguns sintomas mais significativos
como náuseas, perda de apetite, tendência depressiva, dor de cabeça, distúrbios visuais, insônia e
sensação de desconforto. Nos homens a baixa de libido é o fator de maior destaque.
Em estudos demonstrados por Navarro et al. (2003),Bortkiewicz et al. (2012), AbdelRassoul et al. (2006) e Oberfeld et al. (2004) sugerem-se relação direta entre morar próximo as
estações radiobase à problemas neurocomportamentais, evidenciados por sintomas de irritabilidade,
fadiga, cefaleia, náuseas, perda de memória, distúrbio visual, tontura e problemas cardiovasculares,
quanto maior o nível de exposição às micro-ondas.
Há estudos, porém, que não demonstraram riscos de efeitos à saúde em populações
residentes a áreas de abrangência por radiações eletromagnéticas não ionizantes. Blettneret al.
(2009) não encontraram relações entre residir próximo a estações radiobase ao aumento na
incidência de câncer. Saravi (2007) afirma que os dados não demonstram indícios de que as
radiações eletromagnéticas não ionizantes de estações radiobases apresentem riscos à saúde,
considera, porém que os resultados conflitantes apresentado em literatura necessitam de novos
estudos apurados para melhor investigação, os quais ainda deveriam incluir fontes eletromagnéticas
de radio e televisão para analise aos riscos à saúde conforme diferentes áreas de abrangência.
Em resposta a tais quesitos de investigação a Organização Mundial da Saúde (OMS) em
1996 desenvolveu um projeto com intuito de avaliar as evidências científicas de possíveis efeitos
adversos á saúde por radiações eletromagnéticas não ionizantes. Em 2011 se posicionou
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classificando a exposição às radiofrequências como pertencente ao grupo 2B, categoria essa que
classifica os agentes em possíveis carcinogênicos, junto a IARC (InternationalAgency for
ResearchonCancer).
Em estudo apresentado por Silva et al. (2015) levantou-se os riscos associados por região de
abrangência as radiações eletromagnéticas não ionizantes em dois bairros da cidade de Salvador,
Bahia. Aos indivíduos residentes entre 100 e 200 m diagnosticaram-se sintomas de ansiedade e
depressão; aos residentes até 300 m foram apresentados sintomas depressivos; aos residentes até
400 m foram identificados tendência e sintomas depressivos.
Conforme estudo francês (Saravi, 2007) a investigação se deu conforme 530 indivíduos
residentes a uma área de abrangência de ate 300 m de estação radiobase, sendo identificados os
sintomas mais significativos para 100 m de irritabilidade, depressão, perda de memória, tontura e
diminuição da libido; para 200 m dor de cabeça, perturbação do sono e desconforto; e para 300 m
cansaço.
É visto por Egeret al. (2004) que a residência prolongada de cinco ou mais anos em área de
abrangência de estação radiobase de telefonia celular aumentam os riscos de se desenvolver câncer,
sendo identificado índices que triplicaram para os residentes á área de abrangência inferior a 400 m.
Wolf & Wolf (2004) por sua vez, indicaram um aumento significativo de quatro vezes a incidência
de câncer entre residentes de um raio de abrangência de 350 m de estação radiobase de telefonia
celular.
Conforme estudo realizado por Dode (2010) na cidade de Belo Horizonte, no estado de
Minas Gerais, estão distribuídas até o ano de 2006, aproximadamente 856 ERB’s. O banco
completo de casos de óbitos por neoplasias, no município, foi de 22.493, no período de 1996 a
2006. Desses óbitos foram referendados na literatura os casos sobre os campos eletromagnéticos,
totalizando 7.191 óbitos.

A taxa de mortalidade encontrada, até 100 metros das Antenas de

Telefonia Celular, foi de 43,42 para 10.000 habitantes; até 200 metros, a taxa foi de 40,22 para
10.000; e até 300 metros, a taxa foi de 37,12 para 10.000; até 400 metros, 35,80; e até 500 metros,
34,76. O estudo ressaltou ainda que a região Centro-Sul da cidade foram encontrados o maior
número de óbitos por neoplasias, e é justamente onde se encontra instalado o maior número das
Antenas de Telefonia Celular.
A situação na cidade de Itapetinga é preocupante, pois a maioria das antenas encontram-se
localizadas próximas a bairros domésticos, podendo destacar o maior risco para a região 1, onde
estão localizadas três ERB’s, visto que em todo seu entorno estão localizadas diversas moradias,
além de hospital, escola de ensino fundamental e médio, e até mesmo um asilo. Sabbatini (2007)
ressalta em seu estudo a preocupação com crianças, pelo fato de que ainda apresentam os sistemas
osteomuscular, nervoso e imune em desenvolvimento, o crânio ter ossos mais finos. E destaque esse
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tem ocasionado preocupação maior com sua exposição à radiação eletromagnética não ionizante.
Em consequência, a proximidade de ERBs a escolas infantis têm sido objeto de restrições na
regulamentação e legislação sobre os sistemas de telefonia celular em muitos países.
A região 2 foi a que apresentou menores riscos com relação a área de construção
identificada, uma vez que são poucas as construções localizadas na área de abrangência de até 500
m de exposição a radiação eletromagnética não ionizante. A região 3 por sua vez, apesar de possuir
apenas uma antena ERB, abriga em seu raio de abrangência casas e estabelecimentos comerciais
significativos, estando localizada a 100 m de um condomínio de casas populares.
As regiões 4 e 5 além de abrigarem a parcela referente a ocupação industrial do município,
inclui ainda escolas, centro de assistência e posto de saúde, nos quais normalmente encontram-se os
grupos de risco propícios aos efeitos negativos a saúde ocasionada pela exposição a radiação
eletromagnética não ionizante.
Dode (2010) recomenda em seu estudo que as operadoras, antes de instalarem seus
equipamentos emissores de Radiações Não Ionizantes, fizessem uma Análise de Risco do local,
avaliando os níveis de exposição humana e investigando se, naquela área, há pessoas hipersensíveis,
doentes com neoplasias, crianças, portadores de implantes metálicos, idosos, observando as áreas
sensíveis, e não somente prevalecendo, apenas, as necessidades econômicas e tecnológicas. Que
meçam as radiações eletromagnéticas principalmente, dentro dos locais de trabalho, nas residências,
das pessoas atualmente portadoras de neoplasias e que se encontram nas proximidades das ERB’s.
Normalmente os moradores residentes aos raios de abrangência aqui destacados
desconhecem os verdadeiros riscos aos quais estão submetidos em contato com estações ERB’s. Em
2010, porém, moradores lutaram para embargar a construção de uma torre de telefonia celular na
região central da cidade (Joseivo, 2010).A inexistência de licença ocasionou a interdição de obras
de uma torre para instalação de três antenas de telefonia celular no centro comercial de Itapetinga, e
os moradores e comerciantes da localidade realizaram vários abaixo–assinados contra a construção
das antenas, com o intuito de que a obra fosse interditada definitivamente, o que de fato não
aconteceu, mesmo localizando-se a 150 m de uma unidade escolar.
Faltam estudos mais acurados e que comprovem a real situação e especificidades de cada
região de abrangência de ERB’s. Desta maneira poderia ser assegurada a população residente a tais
localidades os riscos aos quais estão expostos, se fazendo valer da legislação atual e assim recorrer
aos limites de emissão toleráveis e não nocivos de maneira a não comprometer a saúde da
população residente ou flutuante em tais localidades, para com o enquadramento das estações
radiobases e com medidas provisórias e permanentes a serem adotadas, caso necessárias.
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CONCLUSÕES
Mais estudos são necessários nesta área de telecomunicação, uma vez que nós, seres
humanos, estamos, a cada dia, mais expostos às radiações eletromagnéticas emitidas pelas ERB’s,
uma vez que a tecnologia sem fio não para de crescer. A região 1 teve destaque de maior risco
associado, uma vez que estão localizadas três ERB’sem seu entorno, e abriga diversas moradias,
hospital, escola de ensino fundamental e médio, e até mesmo um asilo. A região 2 foi a de menor
risco, visto que possui menor quantidade de construções em seu raio de abrangência. A região 3
apresentou riscos aos moradores que residam no bairro de abrangência, com destaque de raio de 100
m de um condomínio de casas populares. As regiões 4 e 5 encontram-se nas proximidades do centro
industrial do município, abrigando industrias e empresas de pequeno, médio e grande porte.
Abrigam também residências, centros de assistência, escolas e postos de saúde, o que agravam os
riscos aos moradores residentes a tal área de abrangência.
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RESUMO
Uma das formas de degradação ambiental em terras brasileiras é a erosão hídrica, que tem causado
graves prejuízos tanto em áreas agrícolas quanto nas cidades. Este trabalho foi realizado no
Município de Araras, Estado de São Paulo, com o objetivo de estimar as perdas de solo por erosão
em diferentes tipos de uso da terra e realizar a valoração deste serviço ecossistêmico. Como
metodologia, utilizou-se a Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) para obter as taxas de
erosão do solo, e o Método do Custo de Reposição (MCR) para efetuar a valoração econômica do
serviço ecossistêmico. A cana-de-açúcar queimada e culturas anuais apresentaram maiores “taxas
de erosão”, sendo 4 a 15 vezes superiores aos demais usos das terras. A perda de solos totalizou
cerca de 308 mil toneladas/ano, resultando em um custo de R$ 2,37 milhões/anual para reposição
dos nutrientes.
Palavras-chave: Planejamento Conservacionista, Sustentabilidade Ambiental, Economia Ambiental,
Política Ambiental.
ABSTRACT
Hydric erosion is one of the forms of environmental degradation in Brazilian lands, which has
caused serious losses in both agricultural areas and in the cities. This work was accomplished in
Araras city, State of Sao Paulo, with the objective of estimating soil loss by erosion in different
types of land use and economical valuation of these environmental losses. The adopted
methodology was the Universal Soil Loss Equation (USLE) to obtain rates of soil erosion and the
Replacement Cost Method (RCM) to perform economic valuation losses. The burned sugarcane and
annual crops had higher "rates of erosion", 4 to 15 times higher than other land uses. The soil loss
amounted to about 308 tons/ year, resulting in a cost of R$ 2.37 millions/year for nutrient
replenishment.
Keywords: Conservation Planning, Environmental Sustainability, Environmental Economics,
Environmental Policy.
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INTRODUÇÃO
Historicamente, o desenvolvimento econômico global, na grande maioria dos países, apoiouse na exploração e na utilização de recursos naturais, exercendo, assim, pressões sobre os diferentes
ecossistemas, com efeitos adversos na qualidade ambiental.
O Município de Araras, SP, possui aspectos físico-ambientais e logísticos que favorecem a
exploração agropecuária, resultando no uso intensivo de insumos e mecanização agrícola. Todavia,
o uso inadequado de tecnologias pode contribuir para a ocorrência de sérios problemas ambientais,
colocando em risco a oferta de serviços ecossistêmicos, sobretudo quanto à integridade dos solos da
região.
A questão ambiental, frequentemente, tem sido discutida sob uma estratégia baseada no
conceito de serviços ecossistêmicos. Estes são entendidos como um conjunto formado por todas as
comunidades que vivem e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que atuam
sobre as mesmas. Entre outros, podem ser considerados como serviços ecossistêmicos: controle da
erosão, retenção e formação de solo, regulação de nutrientes, oferta de água, polinização e controle
biológico, principalmente (COSTANZA, 1994; COSTANZA et al., 1997; de GROOT et al., 2002).
Em se tratando de erosão do solo no Brasil, a erosão hídrica é considerada a mais importante
e tem causado graves prejuízos, tanto em áreas agrícolas quanto nas cidades. O fenômeno da erosão
caracteriza-se pelo desprendimento e arraste de partículas de solo, decorrentes da ação das chuvas.
Vários autores têm trabalhado neste tema, em diferentes níveis de abrangência, tais como:
nacional, estadual, municipal e bacias hidrográficas (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1975;
PEREIRA, 2002; MICHELLON, 2002; KIM & DIXON, 2003; TÔSTO, 2010).
De forma sumária, alguns dos principais impactos da erosão do solo podem ser citados,
como: carreamento progressivo das camadas superiores do solo; declínio da produtividade;
diminuição de renda e êxodo rural, poluição e assoreamento de corpos d’água; destruição de
estradas, pontes e benfeitorias.
Barreto et al. (2009) verificaram que dois terços das publicações geradas sobre erosão em
cinco décadas, entre 1950 e 2000, referiam-se à tema sobre a Equação Universal de Perda de Solo
(EUPS) e, também, a comparações de manejos agrícolas relacionados à erosão de solo.
Nesse sentido, é oportuno enfatizar que embora o cálculo da taxa de perdas de solo por
erosão seja um ponto relevante nos estudos ambientais, a valoração econômica dessas perdas deve
ser considerada igualmente importante, principalmente quando se verifica que há escassez de
estudos com este fim. Portanto, a valoração econômica de serviços ecossistêmicos se constitui numa
importante ferramenta, não só na organização de informações como também no fornecimento de
métricas referentes às perdas ambientais e econômicas, que são fundamentais para ações de
planejamento e gestão sustentáveis dos recursos naturais, assim como as tomadas de decisão.
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Como objetivo, este trabalho visa estimar as perdas de solo por erosão em diferentes tipos de
uso das terras, do município, e valorar economicamente essas perdas ambientais.
MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da área
O Município de Araras, SP, está localizado entre as longitudes de 47º15'W e 47º30'W e as
latitudes de 22º10'S e 22º30'S (Figura 1). Encontra-se distante cerca de 170 km da capital do estado
e ocupa uma área de aproximadamente 64.341 hectares.
Figura 1 - Localização do Município de Araras, SP.

Fonte: Tôsto, 2010.

O clima, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo Cwa. Em termos geológicos, a
área está situada na Bacia do Rio Paraná, e engloba rochas sedimentares que variam entre arenitos,
argilitos, siltitos e calcários (MAGINI et al., 2003).
Obtenção do mapa de solos
O mapa de solos do Município de Araras foi derivado do mapa pedológico do Estado de São
Paulo. As principais classes de solos que ocorrem no município são: Gleissolos; Latossolos
Vermelhos; Latossolos Vermelho-Amarelos; Neossolos Litólicos; Argissolos Vermelho-Amarelos e
Nitossolo Vermelho (OLIVEIRA et al., 1982).
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Uso e cobertura das terras
O mapeamento do uso e da cobertura das terras foi elaborado a partir de interpretação
analógica da imagem orbital do satélite CBERS 2, com resolução espacial de 20 m. Na
caracterização, obteve-se as seguintes categorias de uso: café, cana-de-açúcar (mecanizada e
queimada), citros, culturas anuais (soja e milho), floresta secundária, mata ciliar e pastagem, além
de áreas urbanas e corpos d’água.
Taxas de erosão do solo
As taxas de erosão foram estimadas, a partir da Equação Universal de Perdas de Solos
(BERTONI et al., 1975), que consiste de um modelo multiplicativo, cuja perda média anual de solo
é obtida pelo produto de seis fatores, conforme é mostrado a seguir:
A = R*K*L*S*C*P, onde:
A = Perda média anual de solo, em Mg.ha-1. ano-1.
R = Fator erosividade da precipitação e da enxurrada, em MJ mm ha-1 h-1. ano-1.
K = Fator erodibilidade do solo, em Mg. ha. h. ha-1. MJ-1. mm-1.
L = Fator comprimento da encosta, adimensional.
S = Fator grau de declividade, adimensional.
LS = Fator topográfico, adimensional.
C = Fator de cobertura e manejo da cultura, adimensional. Este fator, para as
diferentes coberturas e manejos de culturas, foi adotado com base em Bertoni e
Lombardi Neto (1990), Tabela 1.
P = Fator prática de controle de erosão, adimensional.
Tabela 1: Valores do Fator C
Uso e cobertura das terras

Fator C

Cana-de-açúcar mecanizada

0,03770

Cana-de-açúcar queimada

0,07540

Citros
Culturas anuais (soja + milho)

0,02470
0,10231

Floresta secundária + Matas ciliares

0,00077

Pastagem

0,01000

Café

0,02010
Fonte: Bertoni e Lombardi Neto (1990)

Custo de reposição de nutrientes do solo
O Método de Custos de Reposição (MCR) utilizado neste trabalho, tem origem no
arcabouço teórico da Economia Ambiental que se baseia na microeconomia neoclássica, em que a
degradação dos recursos naturais representa uma externalidade negativa, uma vez que não existe
direito de propriedade definido. Os bens ambientais são públicos e tampouco existe um sistema de
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preços. A solução proposta é a internalização dos impactos ambientais no preço de mercado dos
produtos econômicos. A aplicação deste método, cuja ideia básica é a quantificação das perdas de
nutrientes usando como parâmetro a equivalência de preços de fertilizantes encontrados no
mercado, envolve três procedimentos:
(i) Quantificação das taxas de erosão por cultura;
(ii) Identificação da quantidade de nutrientes carreada pelo processo erosivo (nitrogênio – N,
fósforo – P, potássio – K, cálcio e magnésio – Ca+Mg), utilizando a equação e o índice de
equivalência fornecido por Bellinazzi Jr. et al. (1981):

Em que:
QFi = quantidade correspondente de fertilizante (T)
NSj = teor médio do j-ésimo nutriente perdido nos solos (t)
TFi = Índice de equivalência entre nutrientes e fertilizantes
(iii) Conversão da quantidade de nutrientes em equivalentes de fertilizantes necessários para
repor a fertilidade do solo. Além disso, foi considerado a mensuração dos custos de transporte e
aplicação dos fertilizantes (MARQUES, 1995).
O Valor econômico de perda de solo é dado pela seguinte equação:
∑ i=1 (Qn *Pn)n + Cta, onde:
Qn = Quantidade de nutrientesnecessáriosparareposição da fertilidade do solo;
Pn = Preço de mercado de cadafertilizante industrializado;
Cta = Custo de transporte e aplicação dos fertilizantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uso e ocupação das terras
A partir da análise dos dados, verificou-se que a cultura da cana-de-açúcar é a mais
representativa, em termos de área ocupada, correspondendo a 53,35 do total da área municipal,
sendo 39,2% no sistema de colheita mecanizado e 14,1% no sistema queimado. A citricultura é a
segunda atividade mais representativa, ocupando 18,2% da área total do município.
Em relação à floresta secundária e mata ciliar, juntas totalizam apenas 16,4%, o que
demonstra uma forte ação em relação ao desmatamento e os consequentes passivos ambientais.
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Ocupando menores áreas aparecem as atividades: culturas anuais (soja e milho), pastagem e
café, que juntas representam apenas 5,2% da área total. O restante refere-se à área urbana e corpos
d’água, conforme a Tabela 2.
Tabela 2: Uso e ocupação do município e respectivas áreas.
Uso da Terra

Área (ha)

Cana-de-açúcar mecanizada
Cana-de-açúcar queimada
Citros
Culturais anuais (soja e milho)
Floresta secundária + Mata ciliar
Pastagem
Café
Área urbana + corpos d’água
Total

%

25.498,18
9.098,97
11.938,67
1.687,64
10.581,68
1.338,00
328,00
3.870,46

39,2
14,1
18,2
2,6
16,4
2,1
0,5
6,9

64.341,60

100,0

Fonte: Tôsto, 2010.

Taxa de erosão do solo
Na análise individual da taxa de erosão por tipo de uso, verificou-se que a cultura da canade-açúcar queimada e as culturas anuais apresentaram taxas de perdas mais elevadas, com 14,9 t.ha1

ano-1 e 14,5 t.ha-1ano-1, respectivamente. Em contrapartida, as áreas de florestas secundárias

refletiram menor taxa de erosão, na ordem de 0,99 t.ha-1ano-1. As demais atividades figuraram em
posições intermediárias de perdas por erosão, conforme a Tabela 3.
Tabela 3: Taxa de erosão do solo para os diferentes tipos de uso das terras.
Uso do solo
Café
Cana-de-açúcar mecanizada
Cana-de-açúcar queimada
Citros
Culturas anuais (soja + milho)
Floresta secundária + Mata ciliar
Pastagem
Fonte: Tôsto, 2010.

Taxa de erosão (t.ha-1.ano-1)
2,9
3,9
14,9
2,9
14,5
0,99
1,8

Perda total de solos no município
A partir da interação da taxa de erosão calculada e a área de cada tipo de uso, obteve-se a
perda total de solos ocasionada pela erosão.
Na análise dos dados, verificou-se que a perda total de solos dos diferentes tipos de usos
considerados no estudo foi de 307.947,50 t.ha-1ano-1. Desse total, os valores mais expressivos de
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perdas referem-se à cana-de-açúcar, com 76,33%, somando-se os sistemas queimado e mecanizado.
Este sistema, apesar de representar 32,30% das perdas de solo, foi cerca de 36% inferior ao
verificado no sistema queimado, cujo valor foi 44,03%. Isto se deve, sobretudo, ao sistema
mecanizado oferecer maior proteção ao solo, culminando com menor taxa de erosão e maior
proteção ambiental (Tabela 4).
Vários trabalhos, como os de Lopes & Levien (1987); Amado et al. (1989) e Bertol &
Almeida (2000), tem demonstrado esse efeito, evidenciado pelo fato de que um solo com
aproximadamente 20% de sua superfície coberta pode reduzir em até 60% as perdas por erosão, em
comparação às perdas totais de um solo descoberto. A manutenção da palhada da cana-de-açúcar na
superfície do solo contribui efetivamente para o controle da erosão hídrica, conforme mencionam
Thompson et al. (2001) e Bezerra & Cantalice (2006).
Tabela 4: Perda total de solo por tipo de uso
Uso das terras
Cana-de-açúcar mecanizada
Cana-de-açúcar queimada
Citros
Culturas anuais (soja + milho)
Floresta secundária + Mata ciliar
Pastagem
Café
Total

Taxa de erosão

Perda solo

Perda
solo

(t.ha-1ano-1)

(t.ha-1ano-1)

(%)

25.498,18
9.098,97
11.938,67
1.687,64
10.581,68
1.338,00
328,55

3,9
14.9
2,9
14,5
0,99
1,8
2,9

99.442,90
135.574,65
34.622,14
24.470,78
10.475,86
2.408,40
952,8

32,30
44,03
11,24
7,94
3,4
0,78
0,31

60.471,69

-

307.947,50

100

Área (ha)

Fonte: Tôsto, 2010.

Quanto aos demais tipos de uso, chamou a atenção as culturas anuais (soja e milho), dada a
sua elevada taxa de erosão (14,5 t.ha-1.ano-1). Este fato, provavelmente, se deve ao tipo de manejo
adotado, caracterizado por práticas inadequadas, sobretudo quanto ao manejo e conservação dos
solos. Em apenas 2,80% de área destinada a esse tipo de uso, as perdas de solo representaram
7,94% em relação ao total.
Com relação às culturas do café e do citrus, verifica-se que ambas possuem uma relativa
baixa taxa de erosão, explicada pela própria natureza destas culturas que, por serem perenes,
contribuem para a minimização de impacto da chuva, acarretando baixo escoamento de água e
consequentemente baixa erosão. Além disso, o uso de terraceamento combinado ao manejo dessas
culturas, que preconiza o plantio de capim entre as linhas de cultivos, seguido de corte, se
constituem em práticas importantes para a maior infiltração de água no solo e redução das taxas de
erosão.
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Ambas as culturas possuem a mesma taxa de erosão (2,90 t.ha-1.ano-1), entretanto o citrus
representou 11,24% do total das perdas de solo, enquanto no café a perda foi de apenas 0,31%,
diferença essa devida exclusivamente à extensão de área ocupada por cada cultura.
As florestas secundárias e as matas ciliares foram os usos que apresentaram menores taxas
de erosão (0,99 t.ha-1.ano-1), culminando com apenas 3,40% do total das perdas de solo, embora
possuam a terceira maior extensão de área usada.
Com relação à pastagem, tanto pela relativa baixa taxa de erosão (1,8 t.ha-1.ano-1) quanto
pela reduzida extensão territorial, as perdas de solo representaram somente 0,78% do total de solo
perdido.
Valoração econômica das taxas de erosão
O cálculo do custo econômico da erosão abrange cinco etapas básicas: a) Perdas de
nutrientes; b) Preço de fertilizantes no mercado; c) Custo de fertilizantes perdidos; d) Custo de
aplicação; e) Custo total.
Perdas de nutrientes
Em geral, as perdas de nutrientes (nitrogênio: N, fósforo: P, potássio: K e magnésio: Mg)
ocorrem pela remoção por colheitas, lixiviação, erosão e volatilização e, por isso, dependem de
ações individuais ou combinadas de fatores, como: taxa de erosão, extensão da área de cultivo, tipo
de uso do solo e práticas de manejo adotadas.
Assim sendo, a partir da análise dos dados, foi possível estabelecer dois (02) cenários bem
distintos quanto às perdas de nutrientes na área estudada. No primeiro cenário, que representa cerca
de 80% da área total ocupada, encontram-se os tipos de uso que apresentaram os valores mais
expressivos de perdas para todos os nutrientes, que foram: cana-de-açúcar (queimada e
mecanizada), citrus e culturas anuais. Contudo, deve ser destacado que a cana-de-açúcar queimada,
mesmo representando apenas cerca de 15% da área total, foi a que apresentou os maiores valores de
perdas, fato que pode ser atribuído à sua elevada taxa de erosão do solo. A seguir, em ordem
decrescente de perdas de nutrientes, teve-se: cana-de-açúcar mecanizada, citrus e culturas anuais
(Tabela 5).
O segundo cenário, correspondendo a apenas cerca de 20% da área, é caracterizado por
perdas menos expressivas de nutrientes, estando composto pelos usos: floresta secundária + mata
ciliar, pastagem e café. A baixa perda de nutrientes ocorrida na cultura do café pode ser atribuída
muito mais à sua reduzida área ocupada (apenas cerca de 0,5% da área total) do que propriamente à
taxa de erosão do solo nessa atividade.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 936

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Por outro lado, fazendo-se uma análise individualizada dos nutrientes e suas respectivas
perdas por erosão do solo, verificou-se que o nitrogênio (N), assim como o cálcio e magnésio (Ca +
Mg) apresentaram valores de perdas muito semelhantes, em patamares bastante elevados e que suas
somas “N + (Ca + Mg)” foram pelo menos 15 vezes superiores à soma dos valores de perdas de
fósforo e potássio, praticamente em todos os tipos de uso considerados (Tabela 5). Estes resultados
indicaram não só os danos e prejuízos econômicos causados pela erosão do solo, com perdas
acentuadas de nutrientes, mas sobretudo a real necessidade de reposição dos mesmos, a fim de
evitar a indesejável redução da produção e produtividade das culturas, diminuição da renda do
produtor e possíveis problemas de êxodo rural e suas consequências.
Tabela 5: Perda de nutrientes por tipo de uso do solo
Perda N
(t.ano-1)

Perda P
(t.ano-1)

Perda K
(t.ano-1)

Perda Ca+Mg
(t.ano-1)

Cana-de-açúcar mecanizada

97,497838

2,661413858

10,13574426

95,60532203

Cana-de-açúcar queimada

131,00826

3,576153057

13,61944242

128,4652756

Citros

33,962415

0,927077398

3,530687038

33,30317564

Culturas anuais (soja + milho)

23,519711

0,642021267

2,445077586

23,06317367

Floresta secundária + Mata ciliar

2,9018611

0,07921256

0,301673581

2,845533505

Pastagem

2,3490263

0,06412174

0,244201613

2,303429653

0,9142956
0,024957671
0,095048941
Fonte: Bellinazzi Júnior et al., 1981.

0,896548336

Uso das terras

Café

Quantidade de fertilizantes para reposição dos nutrientes
Para a estimativa da quantidade de fertilizante necessária para repor os nutrientes perdidos
pela erosão do solo, considerou-se a percentagem de cada nutriente presente em seus respectivos
fertilizantes. Assim, como o sulfato de amônio possui 20% de N, seriam necessários 5 kg de sulfato
de amônia para repor 1 kg de nitrogênio. A mesma lógica foi adotada para os demais fertilizantes,
isto é: 56 kg de superfosfato simples para 1 kg de fósforo; 1,72 kg de cloreto de potássio para 1 kg
de potássio e 2,63 kg de calcário dolomítico para repor 1 kg de cálcio + magnésio.
A partir dessas condições básicas, efetuou-se os cálculos para obtenção das quantidades de
fertilizantes, encontrando-se valores muito elevados, principalmente para a cana-de-açúcar
(sistemas queimado e mecanizado), seguido pela citricultura e culturas anuais (soja + milho), fato já
esperado em função de terem sido os usos que também apresentaram maiores perdas de nutrientes.
A seguir, necessitando de menores quantidades de fertilizantes para reposição dos nutrientes
perdidos, encontram-se: floresta secundária + mata ciliar, pastagem e café (Tabela 6).

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 937

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Tabela 6: Quantidades de fertilizantes para repor os nutrientes perdidos pela erosão (t.ano-1).
Sulfato de
amônia

Superfosfato
simples

Cloreto de
potássio

Calcário
dolomítico

Cana-de-açúcar mecanizada

487,5

14,8

17,4

251,4

Cana-de-açúcar queimada

655,0

19,9

23,4

337,9

Citros

169,8

5,1

6,1

87,6

Culturas anuais (soja + milho)

117,6

3,6

4,2

60,6

Floresta secundária + Mata
ciliar
Pastagem

14,5

0,44

0,5

7,49

11,75

0,35

0,4

6,1

0,2

2,4

Uso das terras

Café

4,6

0,14
Fonte: Tôsto, 2010.

Custo dos fertilizantes
Para o cálculo dessa despesa foi feito, inicialmente, o levantado do preço de mercado dos
fertilizantes, obtendo-se os seguintes custos médios (R$/tonelada): Sulfato de amônia = 1.154,43;
Superfosfato simples = 1.060,18; Cloreto de potássio = 1.894,58; e Calcário dolomítico = 85,34,
conforme Instituto de Economia Agrícola (IEA/CATI – SAAESP, 2012). Estes valores
multiplicados pelas respectivas quantidades de nutrientes perdidas, resultou em um custo total de
aproximadamente 2,26 milhões de reais, onde cerca de 78% desse valor corresponde ao custo de
reposição dos nutrientes para a cana-de-açúcar (45% e 33% para os sistemas queimado e
mecanizado, respectivamente), ficando o restante dos custos para os demais usos, conforme
demonstrado na Tabela 7.
Tabela 7: Custo para reposição dos nutrientes perdidos (R$.ano-1).
Uso das terras

Sulfato de
Amônia

Superfosfato
Simples

Cloreto de
Potássio

Calcário
Dolomítico

Total

Cana-de-açúcar
mecanizada

682.500,00

19.240,00

33.060,00

20.112,00

754.912,0
0

Cana-de-açúcar
queimada

917.000,00

25.870,00

44.460

27.032,00

1.014.362
,00

Citros

237.720,00

6.630,00

11.590,00

7.008,00

262.948,0
0

Culturas anuais (soja +
milho)

164.640,00

4.680,00

7.980,00

4.848,00

182.148,0
0

Floresta secundária +
Mata ciliar

20.300,00

572,00

950,00

599,20

22.421,20

Pastagem

16.450,00

455,00

760,00

488,00

18.153,00

Café

6.440,00

182,00

380,00

192,00

7.194,00

2.045.050,00

57.629,00

99.180,00

60.279,20

2.262.138
,20

Total

Fonte: autoria própria, 2018.
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Custo para aplicação dos fertilizantes
O custo de aplicação dos fertilizantes engloba as despesas de mão-de-obra para aplicação,
bem como o transporte dos fertilizantes. Este cálculo nem sempre é levado em consideração na
maioria dos trabalhos desta natureza, apesar do mesmo contribuir para uma avaliação mais precisa
dos custos de reposição.
A partir dos resultados, verificou-se que a taxa de erosão e a extensão da área ocupada, em
geral, tem ação direta na elevação do custo de aplicação de fertilizantes, tanto devido à maior
necessidade de reposição de nutrientes quanto à maior ocupação de mão-de-obra, respectivamente.
À guisa de exemplo pode ser citado a cana-de-açúcar (Tabela 8), que teve no sistema
queimado o maior custo de aplicação de fertilizantes (R$ 51.810,00). Este sistema representa a
quarta maior área ocupada e possui a maior taxa de erosão do solo, dentre todos os tipos de uso
considerados no estudo. Por sua vez, o sistema mecanizado, que também apresenta custo muito
elevado de aplicação (R$ 38.55,00), possui taxa de erosão intermediária, porém, a maior extensão
de área ocupada.
Tabela 8: Custo para aplicação dos fertilizantes (R$.ano-1)
Sulfato de
amônia

Superfosfato
simples

Cloreto de
Potássio

Calcário
Dolomítico

Total

Cana-de-açúcar mecanizada
Cana-de-açúcar queimada
Citros
Culturas anuais (soja + milho)
Floresta secundária + Mata ciliar
Pastagem
Café

24.375,00
32.750,00
8.490,00
5.880,00
725,00
587,50
230,00

740,00
995,00
255,00
180,00
22,00
28,00
11,20

870,00
1.170,00
488,00
210,00
25,00
20,00
10,00

12.570,00
16.895,00
438,00
3.030,00
374,50
305,00
120,00

38.555,00
51.810,00
9.671,00
9.300,00
1.146,50
940,50
371,20

Total

73.037,50

2.231,20

2.793,00

33.732,50

111.794,20

Uso das terras

Fonte: adaptado de Marques (1995).

Custo total para reposição de nutrientes do solo
O custo monetário total foi obtido a partir dos custos de fertilizantes e de suas aplicações.
Isso indicou um custo total anual para reposição dos nutrientes perdidos por erosão do solo, no
município, na ordem de R$ 2,37 milhões. Deste valor, cerca de 78% correspondeu a cana-deaçúcar, sendo aproximadamente 33% para o sistema mecanizado e cerca de 45% no sistema
queimado (Tabela 9).
Portanto, considerando a grande representatividade da cana-de-açúcar, sobretudo em termos
de área ocupada, verificou-se que os indicadores “taxa de erosão” e “quantidade de nutrientes
perdidos”, principalmente no sistema queimado, assumiram valores bastante elevados, culminando
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em maiores custos para o possível reparo do dano ambiental e melhoria da oferta de serviços
ecossistêmicos pelo solo.
Além disso, trata-se de vultosa quantia de recurso financeiro, que poderia ser utilizada em
outros setores, como de serviços e da economia municipal.
A seguir, apresentando menores custos para corrigir os danos nutricionais, causados pela
erosão do solo, encontram-se os citrus e culturas anuais (soja + milho), que juntas correspondem à
cerca de 20% do custo total. As florestas secundárias + mata ciliar, assim como a pastagem,
representaram custo de reposição muito baixos, inferior à 2% do valor total, o que pode ser
explicado pelas condições naturais de maior proteção ao solo. O café, apesar da exposição à erosão,
ficou com a análise prejudicada, dada a sua reduzida área ocupada, conforme mostra a Tabela 9.
Tabela 9: Estimativa do custo monetário total (fertilizantes + aplicação), em R$.ano-1
Uso das terras

Sulfato de
Amônia

Superfosfato
Simples

Cloreto
Potássio

Calcário
Dolomítico

Cana-de-açúcar mecanizada

706.875,00

19.980,00

33.930,00

32.682,00

Cana-de-açúcar queimada

949.750,00

26.865,00

45.630,00

43.927,00 1.066.172,00 44,9

Citros

246.210,00

6.885,00

12.078,00

7.446,00

272.619,00 11,5

Culturas anuais (soja + milho)

170.520,00

4.860,00

8.190,00

7.878,00

191.448,00

8,1

Floresta secundária + Mata
ciliar

21.025,00

594,00

975,00

973,70

23.567,70

1,0

Pastagem

17.037,50

483,00

780,00

793,00

19.093,50

0,8

Café

6.670,00

193,20

390,00

312,00

7.565,20

0,3

Total geral

2,118.087,50

59.860,20

101.973,00

Total

%

793.467,00 33,4

94.011,70 2.373.932,40 100

Fonte: autoria própria, 2018.

CONCLUSÕES
Com base nos resultados e discussões apresentadas, podem ser feitas as seguintes
conclusões:
a) A perda de solos, nos diferentes tipos de uso, é bastante elevada, totalizando
aproximadamente 308 mil toneladas/ano, porém, as maiores preocupações devem residir nas áreas
de cana-de-açúcar, no sistema queimado, e de culturas anuais (soja e milho), cujos valores da taxa
de erosão do solo são extremos, com 14,9 e 14,5 (t.ha-1.ano-1), respectivamente.
b) As perdas de nutrientes foram expressivas e, como esperado, acompanharam
proporcionalmente as magnitudes de perdas de solo. As maiores quantidades de perdas foram: canade-açúcar, sistemas queimado e mecanizado, citrus e culturas anuais (soja + milho).
c) A valoração econômica das perdas de nutrientes, no município, indicou um custo
total/anual na ordem de R$ 2,37 milhões. Além de tratar-se de uma vultosa quantia de recurso
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financeiro para o necessário reparo do dano ambiental e melhoria da oferta de serviços
ecossistêmicos do solo, esse valor monetário poderia estar sendo reinvestido em novas práticas
conservacionistas, ou mesmo em outros setores da economia municipal.
d) O trabalho pautou-se nos princípios da Economia Ambiental, cujos métodos tem caráter
essencialmente reducionista. Isto significa que a valoração de nutrientes perdidos não reflete a
totalidade de serviços ecossistêmicos ofertados pelo solo, pois outros benefícios, como:
estruturação, agregação, indicadores biológicos e ecológicos, entre outros, não são captados pelo
método de reposição.
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RESUMO
A Lagoa de Apodi é um importante ecossistema local e possui grande relevância para região, pois
possui usos múltiplos em todo seu entorno. Diante desse contexto, este trabalho tem por objetivo
avaliar os impactos ambientais causados na região de influência da Lagoa de Apodi - RN através do
método PEIR (Pressão– Estado– Impacto– Resposta), assim verificando as pressões sofridas na
Lagoa, determinando as condições (estado) da Lagoa, apontando os impactos ambientais da mesma
e identificando as respostas fornecidas pela administração pública e pela comunidade local da
cidade sobre a gestão municipal e ambiental da área em apreço. Como procedimento metodológico
foi utilizado checklists para a avaliação de impactos ambientais e questionários semiestruturados
com questões que abordam a gestão ambiental municipal, sendo realizadas três entrevistas com os
três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Verificou-se que os resíduos sólidos e efluentes
domésticos são os agentes de poluição mais recorrentes na área de estudo. Constatou-se que a
gestão ambiental municipal ainda caminha a passos lentos, visto que não há políticas públicas
implementadas que amenizem os impactos ambientais sofridos pela mesma. Portando, a partir desse
cenário a Lagoa de Apodi- RN encontra-se e torna-se um local de vulnerabilidade socioeconômica e
ambiental, fazendo-se necessário ações mais constantes dos órgãos ambientais municipais e
estaduais competentes.
Palavras-chaves: Impactos ambientais urbanos; degradação dos recursos hídricos; gestão ambiental
local
ABSTRACT
The Apodi Lagoon is an important local ecosystem and has great relevance to the region, because it
has multiple uses in all your surroundings. In this context, this work aims to evaluate the
environmental impacts caused in the area of influence of the Apodi-RN through PEIR method
(pressure-State-Impact-response), so checking the pressures suffered by the lagoon, determining the
conditions (condition) of the Lake, pointing out the environmental impacts and identifying the
responses provided by the public administration and by the local community of city municipal and
environmental management in this area. As methodological procedure was used checklists for
assessment of environmental impacts and semi-structured questionnaires with questions that address
the environmental management Council, being conducted three interviews with the three powers:
Executive, legislative and judicial branches. It was found that the solid waste and domestic waste
are the most recurrent pollution agents in the study area. It was found that the municipal
environmental management still walks the slow steps, since there are no public policies
implemented to mitigate the environmental impacts caused by the same. Therefore, from this
scenario the Apodi-RN is and becomes a place of economic and environmental vulnerability,
making necessary actions of State and local environmental agencies.
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INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural importante, seu ciclo contínuo de renovação sustenta toda uma
biodiversidade, seus ecossistemas e sociedades (TUNDISI, 2014). A mesma é necessária para
existência de vida na terra, sendo elemento obrigatório ou relevante na realização das mais diversas
atividades, tais como: abastecimento humano, atividades industriais, geração de energia, navegação,
pesca, dessedentação de animais, recreação e lazer, como também para diluição de despejos
(DERÍSIO, 2012) além da harmonia paisagística (VON SPERLING, 2014).
A partir desses múltiplos usos a disponibilidade hídrica vem sendo alterada, de acordo com
Pereira Junior (2004) devido os fatores climáticos, econômicos e a poluição dos mananciais. Esse
último cenário tem se instalado de forma muito rápida nos corpos hídricos, com predomínio de
fatores antrópicos, como poluição industrial, urbana, agropastoril ou até de forma natural (VON
SPERLING, 2014). Acrescenta-se ainda a problemática hídrica, o processo de expansão urbana, que
é a forma material de notar o desenvolvimento da sociedade contemporânea (COSTA, 2001), sendo
este responsável por modificar o ambiente, causando impactos negativos sobre o meio ambiente
(MELLO, 2002).
Diante da contextualização, no Rio Grande do Norte, especificamente no município de
Apodi, encontra-se um importante ambiente aquático, conhecido como Lagoa do Apodi-RN, que
faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi- Mossoró (BHRAM/RN) e que foi responsável pelo o
surgimento do referido município, bem como utilizado para diversos fins, tais como: abastecimento
humano e industrial, agricultura e pecuária, pesca, preservação de espécies aquáticas, recreação,
navegação, diluição de efluentes, uso paisagístico e recarga do lençol freático (MOREIRA, 2017)
Sendo assim, devido aos seus usos múltiplos torna-se necessário de acordo com Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2002) investigações para identificar os processos dos
usos e poluição dos recursos hídricos. Para isso, este estudo adotou a matriz de Pressão – Estado –
Impacto-Resposta – (PEIR) como forma de estabelecer uma conexão lógica entre seus componentes
de maneira que possa ter uma avaliação eficiente do estado do mesmo, desde pressupostos que
exercem uma pressão sobre os recursos naturais até cada uma das respostas acerca do problema
identificado. Esta metodologia procura responder quatro questões básicas; o que está acontecendo
ao meio ambiente? (estado), por que isto está acontecendo? (pressão), qual o impacto causado pelo
estado do meio ambiente? (impacto), o que está sendo feito a respeito? (resposta)
Portanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os impactos ambientais causados na
região de influência da Lagoa de Apodi, sendo necessário: Verificar as pressões sofridas na Lagoa
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de Apodi-RN; Determinar as condições (estado) da Lagoa de Apodi-RN; Apontar os impactos
ambientais da Lagoa de Apodi-RN; Identificar as respostas fornecidas pela administração pública e
pela comunidade local da cidade sobre a gestão municipal e ambiental no entorno da Lagoa de
Apodi-RN.
METODOLOGIA DA PESQUISA
Classificação da pesquisa
A pesquisa se classifica quanto aos seus objetivos como exploratória, já que foram
realizados levantamentos em campo para proporcionar maior familiaridade com o problema (GIL,
2008). Ainda com base no autor, classifica-se de tal forma porque realizou-se levantamento
bibliográfico e, estudo de campo, além de entrevistas com pessoas experientes no problema
pesquisado.
É importante mencionar que o estudo traz uma análise qualitativa, pois levou em
consideração a interpretação dos aspectos mais profundos e assim descreve com mais detalhes os
comportamentos humanos (MARCONI e LAKATOS, 2011).
Área de estudo
O estudo foi desenvolvido na Lagoa do Apodi que está situada no município de Apodi (ver
Figura 1), no estado do Rio Grande do Norte, localizada na microrregião da Chapada do Apodi e na
mesorregião do Oeste Potiguar, distante 328 km da capital Natal e a cerca de 80 km da cidade de
Mossoró um importante polo regional (IBGE, 2016).
Figura 1- Mapa de localização da Lagoa de Apodi, município de Apodi, Rio Grande do Norte e Brasil.

Fonte: Própria autora (2018)
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A Lagoa do Apodi-RN faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi Mossoró e se situa na
margem esquerda do rio Apodi, estendendo-se por 15 km, sendo dividida entre os estados do Ceará
e Rio Grande do Norte, possuindo uma capacidade hídrica de 20 milhões de metros cúbicos de água
em períodos de cheia (EMPARN, 2018).
Procedimentos metodológicos
A pesquisa foi executada a partir da aplicação da metodologia PRESSÃO, ESTADO,
IMPACTO, RESPOSTA(PEIR). Esta ferramenta com base no PNUMA (2002) pressupõe que o
desenvolvimento sustentável traz novas demandas para a avaliação, tais como: Reconhecer os
vínculos entre as condições ambientais e as atividades humanas, especialmente aquelas relacionadas
com o desenvolvimento urbano; Destacar a necessidade de se adotar uma perspectiva de longo
prazo; Considerar a igualdade inter e intrageracional; Encorajar a participação de todos os setores
da sociedade no processo de tomada de decisão.
Desta forma, os conceitos da PEIR aplicados a Lagoa de Apodi - RN foram:
A pressão: apresentando as pressões que os mais variados tipos ocupações humanas
ocasionam sobre o meio ambiente. No levantamento de dados sobre a pressão na Lagoa foi
realizado uma visita de reconhecimento no dia 15/12/2017, onde na oportunidade identificou as
principais formas de usos deste ambiente.
O estado: são indicadores que apresentam as condições do meio, como o mesmo responde a
ações antrópicas (MEDEIROS, 2017). Para determinar o estado das condições da Lagoa do ApodiRN foi realizado um estudo fotográfico no dia 16/02/2018 correlacionando os tipos de usos com a
situação ambiental da área.
O impacto: este indicador mostra os conflitos ocasionados pela pressão e corresponde ao
estado que este ambiente ficou assim podendo haver ou não a disponibilidade de recursos, afetando
na qualidade de vida daquele ambiente, seja ele nos ecossistemas ou na saúde humana (ARIZA e
ARAÚJO NETO, 2010). Para determinação dos impactos ambientais na Lagoa do Apodi-RN foi
aplicado um checklist (DERÍSIO, 2012), no período de 23/02/2018, contendo as seguintes
variáveis: tipos de usos, fontes de poluição e, efeitos de poluição.
Em resposta: esta evidencia como a sociedade como um todo, responde sobre todos os riscos
expostos nos itens anteriores, se as instituições governamentais têm alguma alternativa a oferecer a
determinado dano (PNUMA, 2002). Para determinar as ações atenuantes para problemática
investigada realizou-se a aplicação de questionários nos poderes públicos locais (legislativo,
executivo e judiciário) nos dias 09/03/2018 com a finalidade de verificar como eles agem para
manter e proteger a Lagoa.
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Os dados da pesquisa foram coletados pela visita de reconhecimento para identificar as
formas de pressão na Lagoa de Apodi - RN; ensaio fotográfico para registrar o estado ambiental
deste ecossistema; checklist para enumerar os impactos ambientais neste corpo hídrico e; entrevistas
com poderes públicos locais para conhecer atuações desses atores frente à problemática investigada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pressão
Verificou-se no entorno da Lagoa do Apodi a presença das pressões relacionadas com
atividades tradicionais (pesca e vazantes), atividades agrícolas, atividades de pecuárias, expansão
urbana, supressão vegetal, extração de areia, despejos de esgotos domésticos, destino de resíduos
sólidos, construção civil, especulação imobiliária, comércio e serviços, lazer e recreação.
De acordo Moreira (2017) ao investigar a história ambiental deste ambiente constatou usos
do passado que ainda se fazem presentes. Corroborando tais resultados foram encontrados pressão a
partir de atividades tradicionais: pesca e vazantes. Em trabalhos de Silva, Silva e Almeida (2016)
evidenciou-se que na região de Caravelas e Mucuri existem impactos ambientais devido às
atividades de agricultura. Assim, deixando evidente o comprometimento da qualidade ambiental
que resulta na contaminação e empobrecimento do solo no tocante da atividade de vazante.
Com o estabelecimento de comunidades tradicionais na área de estudo, as atividades
agrícolas e pecuárias ganharam notoriedades no entorno da Lagoa, possibilitando dessa forma a
geração de renda familiar. Resultados similares foram encontrados por Landim Neto et al. (2013) ao
determinar pressões no estuário do rio Curu, através da monocultura de cana-de-açúcar. No entanto,
as situações diferem, pois são ambientes distintos, já que possuem particularidades quanto às
condições climáticas para a prosperidade de tais atividades.
A partir da expansão urbana na Lagoa inúmeras formas de pressão originaram-se neste
ambiente, com destaque para despejos de águas residuárias e disposição de resíduos sólidos.
Resultados semelhantes foram determinados em estudos de Bittar (2015) e Maziero e Tomazoni
(2016). Dessa maneira comprometendo o ambiente de forma a torná-lo inadequado para a
realização de atividades de lazer e recreação bem como, prejudicando a qualidade do corpo hídrico.
A urbanização de Apodi - RN resultou nas alterações ambientais no decorrer do entorno da
Lagoa (MOREIRA, 2017). Sendo intensificada com a construção do Calçadão no entorno da Lagoa
de Apodi – RN (MOREIRA, 2017), que por sua vez proporcionou o surgimento de comércio e
serviços na área de estudo.
Em contrapartida, Bittar (2015) detectou em seu estudo que os estabelecimentos próximos
da Lagoa Feia reclamam da falta de investimentos do governo, esta que necessita de serviços
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emergenciais de manutenção. Dessa forma fica evidente que a construção do Calçadão no entorno
da Lagoa de Apodi - RN proporcionou ao perímetro um desenvolvimento acentuado, assim gerando
renda e empregos, além da valorização imobiliária.
Nessa linha de pensamento, constata-se que esse processo de substituição do uso do solo,
associado com a urbanização proporcionou o surgimento da retirada de outros recursos naturais,
como vegetação e a extração de areia. Dessa forma, evidencia-se o comprometimento da qualidade
ambiental da região, esta que por sua vez pode ocasionar danos irreversíveis quanto à vegetação e
ao solo.
A consolidação do setor de comércio e serviços neste equipamento de Turismo e Lazer com
base em Souza et al. (2016) resultaram no crescimento da construção civil e especulação imobiliária
que são considerados pressões contemporâneas da Lagoa do Apodi - RN. Portanto, ficando evidente
que áreas próximas a rios e Lagoas trazem um desenvolvimento acentuado, embora afete
diretamente a qualidade do meio ambiente.
Os usos da Lagoa vêm passando por transformações ao longo dos anos (MOREIRA, 2017),
sendo atualmente o incremento as atividades de lazer e recreação. Ainda na linha de pensamento
sobre usos contemporâneos da Lagoa do Apodi - RN constatou-se a utilização deste espaço para
realização de eventos e a utilização para práticas esportivas. Este cenário também foi determinado
nos estudos de Godoy et al. (2017) e Bittar (2015). É perceptível que os recursos hídricos ganharam
novos contornos de usos conforme a evolução da sociedade.
Estado
O estado ambiental de um determinado ecossistema é indicado a partir da qualidade dos seus
compartimentos ambientais e meio antrópico, no Quadro 1 foi classificado os indicadores de acordo
com a pressão que foi imposta. Nesse sentido para indicar o estado da Lagoa do Apodi - RN foi
possível visualizar os seguintes indicadores: queimadas, processo de eutrofização, processos
erosivos nas margens da lagoa e, retirada de matas ciliares.
Quadro 1- Indicadores de Estado para Lagoa do Apodi - RN
ESTADO

INDICADORES DE ESTADO
Ar
Água

MEIOS FÍSICOS E BIÓTICOS

Solo
Fauna e Flora

MEIO ANTRÓPICO

Sociedade
Fonte: Própria autora, (2018)
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A lagoa do Apodi - RN tem sua qualidade ambiental comprometida a partir da disposição
inadequada de resíduos sólidos em sua área, que favorece um cenário de insalubridade, que é
tentado ser controlado por meio de queimadas que resulta na alteração do ar. Evidenciando o
comprometimento da qualidade ambiental que resulta na diminuição dos recursos e dos serviços
que o ecossistema pode oferecer.
Além das características estéticas expostas, constatou-se que as condições sanitárias da
Lagoa estão comprometidas a partir do despejo de esgotos domésticos in natura que resulta no
processo de eutrofização. Deste modo, é perceptível que a Política Nacional de Saneamento Básico
é um instrumento com falhas, principalmente no sentido de operacionalização, já que estes serviços
não têm acompanhado a expansão urbana brasileira.
A expansão urbana na região vem expor características físicas dos solos das margens da
Lagoa do Apodi - RN, proporcionando a formação de um cenário de criação de processos erosivos,
que resulta no assoreamento deste ambiente aquático. Tais resultados são corroborados por Soares
et al. (2006). Desta forma, percebe-se inconsistência na efetividade das políticas públicas urbanas
entre regiões, sendo possível sugerir que tal situação se reproduz devido as fragilidades do Sistema
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, principalmente relacionadas com a estruturação dos
órgãos ambientais locais.
O estado da qualidade ambiental da Lagoa do Apodi - RN ainda é alterado devido a retirada
da mata ciliar do entorno deste ambiente, resultando na alteração da paisagem, perda da
biodiversidade, assoreamento e enchentes. No entanto, a retirada das matas ciliares merece atenção,
já que estas comprometem a manutenção dos seus corpos d’água prevenindo contra processos de
assoreamento e outros males, associados a dispersão e escoamento de potenciais contaminantes.
O estado do meio antrópico vem sendo alterado a partir dos processos de geração de ruídos
resultando nos incômodos da vizinhança a partir de poluição sonora. Bittar (2015) também
encontrou resultados semelhantes quando constatou poluição sonora, advinda de carros de som que
estacionam a beira da Lagoa. Dessa maneira, provocando perturbação pública, e por sua vez,
comprometendo a harmonia do meio ambiente.
Impacto
Os impactos podem ser mensurados a partir das pressões na Lagoa do Apodi - RN:
atividades tradicionais (pesca e vazantes), atividades agrícolas, atividades de pecuárias, expansão
urbana, supressão vegetal, extração de areia, despejos de esgotos domésticos, destino de resíduos
sólidos, construção civil, especulação imobiliária, comércio, serviços, lazer e, recreação.
Na pressão das atividades pesca e vazantes, estas propulsionam a geração de emprego e
renda; contudo, verificam-se também impactos ambientais significativos negativos, principalmente
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nas alterações das características do solo, modificação da qualidade da água e, interferência nos
componentes do ecossistema investigado. Tal situação merece destaque, já que deixa em evidência
tantos prejuízos aos ambientes, visto que não há suporte de proteção para a região.
As atividades agrícolas na área de estudo se intensificaram, atualmente produzidas para
consumo local, e também para comercialização. Nesta perspectiva, observa-se como fator positivo a
geração de emprego e renda, sendo exclusiva de mão de obra local. Os impactos adversos
significativos referem-se as interferências nos meios físicos e bióticos. Tal problemática na área
investigada também já foi enfatizada por Soares et al. (2006) e Moreira (2017) ao constatarem os
referidos impactos em seus estudos. Diante dessa situação, é oportuno mencionar a necessidade de
execução de um plano de gestão ambiental local (BARBIERI, 2011) para atenuar a problemática.
A atividade da pecuária proporciona geração de emprego e renda e, produção de
mercadorias para consumo e comercialização local, no entanto evidenciaram-se impactos negativos
relacionados com alteração da paisagem, interferência na fauna e flora local, interferência das
propriedades do solo, que por sua vez, acarreta outros problemas.
Já expansão urbana permitiu o aquecimento da economia local com aumento da renda e uso
de mão de obra local. Contudo, esta pressão ocasionou efeitos adversos significativos, indução dos
processos erosivos, que por sua vez gera uma alteração no regime de escoamento, alteração do
ecossistema, despejos de esgotos domésticos e destino de resíduos sólidos na área da Lagoa.
Portanto, é possível perceber a importância de ser implantada na cidade de Apodi - RN o sistema de
saneamento básico, assim corroborando para uma melhoria da saúde hídrica local.
Surgiu a partir de então a supressão vegetal, que possibilita geração de renda, já que a
madeira retirada pode ser vendida. No entanto, traz consequências negativas para a região como a
modificação da paisagem, o que por sua vez proporciona impactos ambientais associados com perca
da qualidade do solo, iniciação de processos erosivos e interferência na fauna e flora local.
A partir dessa pressão originou a extração da areia para fins da construção civil que além de
oportunizar a geração de emprego e renda, produz matéria-prima para projeção local. Porém esse
processo gera incômodos de diversas ordens a saber como, a geração de ruídos, alteração da
paisagem, modificação das condições salubres, interferência no ecossistema afetando diretamente o
solo gerando processos erosivos.
É perceptível que o processo de urbanização do entorno da Lagoa do Apodi - RN favoreceu
a construção civil, que vislumbrou ganhos relacionados com projeção da região no cenário turístico,
geração de emprego e renda. Dentro desses desdobramentos da produção do espaço urbano de
Apodi - RN, em especial, à área próxima da Lagoa do Apodi - RN, merece destaque a especulação
imobiliária, que atualmente vem possibilitando, projeção da região no cenário turístico, geração de
emprego e renda, além da utilização da mão de obra local. No entanto, este processo resulta em
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implicações negativas relacionadas com alteração da paisagem, pressão na infraestrutura dos
serviços, incômodo pelo excesso de tráfego, entre outros. Tais fatores ainda trazem um movimento
benéfico para área, possibilitando um desenvolvimento econômico acentuado.
A Lagoa do Apodi - RN na atualidade vem ganhando novos contornos de usos,
principalmente a partir da construção da estrutura do calçadão em sua margem (MOREIRA, 2017)
que originou atividades relacionadas com comércio e serviços, que oportuniza a geração de
emprego e renda. Todavia, esses aspectos proporcionam alterações negativas no que tange a
geração de ruídos, modificação da paisagem. Portanto, é evidente que os ruídos gerados no entorno
da Lagoa ocasionam transtornos ambientais, tanto para a natureza como para aqueles que vivem ao
seu redor.
O turismo da Lagoa faz usos não consuntivos da água para fins de recreação, possibilitando
aquecimento a economia local, bem como a geração de renda e emprego. Não obstante estes usos
geram inconveniências no que se refere ao incomodo gerado por aqueles que frequentam o
ambiente, por sua vez acarreta poluição sonora, entre outros. Portanto, é conveniente para tais usos
modificações no ambiente natural, pois fornece para área um ambiente propício para diversificação
de atividades, entretanto fomenta a degradação ambiental.
Respostas
As ações coletivas ou individuais que atenuam ou evitam impactos negativos, corrigem
danos causados, conservam os recursos naturais ou contribuem para a melhoria da qualidade de
vida da população local são compreendidas como formas de respostas (ARIZA e ARAÚJO NETO,
2010).
Nesta perspectiva, para compreender ações desenvolvidas para atenuar a problemática da
Lagoa de Apodi - RN indagou-se aos poderes públicos locais (poder executivo, poder legislativo e,
poder judiciário), que compõem o SISNAMA como os mesmos interferem para que aja uma
qualidade ambiental no referido ambiente.
Poder executivo
A atuação do poder executivo local junto ao combate aos impactos ambientais na Lagoa
ocorre de forma institucionalizada, já que o referido órgão possui uma secretaria sendo a de
Agricultura e Meio Ambiente. Na perspectiva de atuação do poder executivo sobre as questões da
Lagoa, notou-se que nunca foi realizada investigação para identificar os impactos sofridos na Lagoa
e nem a realização de eventos que abordassem a temática e; que até o atual momento as ações
restringiram-se em limpeza deste ambiente no ano de 2017 através de uma mobilização no
novembro azul do Centro de Atenção Psicossocial
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Portanto, a discussão sobre as ações efetivas para amortecer o dilema da Lagoa do Apodi RN com base no poder executivo passam pela realização da obra de saneamento ambiental, porém
que a municipalidade não possui nenhuma política pública para tal fim. Contudo se efetivada os
componentes do saneamento ambiental irá assegurar uma qualidade ao ambiente.
Poder legislativo
A atuação do poder legislativo da câmara de Apodi, junto à problemática de impactos
ambientais, ocorre de maneira que a mesma sempre esteja participando de debates relacionados a
essas questões, inclusive foi mencionado que em Abril de 2017, o referido município foi
contemplado com o saneamento básico pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no entanto
devido a empecilhos de âmbito político econômico ocorreram dificuldades para a realização do
esgotamento sanitário. No entanto, quando questionado se o poder legislativo local tem participado
de ações que promovam debates sobre o objeto da pesquisa, este obteve resposta positiva, e que
inclusive há representantes no comitê de Bacias que envolvem a problemática do Rio Apodi.
Porém, é evidente que o município ainda não elaborou leis e ou políticas que possibilitem a
preservação ambiental, nem a atenuação do processo de impactos ambientais. O processo de
poluição da Lagoa ainda não foi discutido, portanto há a necessidade de serem cobradas por outros
setores da sociedade ações enérgicas para combater este problema.
Poder judiciário
A atuação do poder Judiciário local junto ao combate de impactos ambientais acontece de
forma lenta, ao entrevistar tal segmento da cidade de Apodi – RN foi indagado se o mesmo tem
participado de ações ou debates sobre a temática ambiental, este respondeu positivamente, porém
atua somente no âmbito que visa resolver processos. Nessa perspectiva, quando questionado sobre a
participação do poder local quanto à problemática de impactos ambientais da Lagoa, a resposta
obtida foi que, não há nenhuma ação que envolva a instancia da 1º vara. Porém o mesmo considera
importante o debate sobre questões ambientais, para conscientizar aqueles que frequentam o local,
mas nenhuma ação mais efetiva é realizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lagoa de Apodi - RN possui grande relevância local e para o semiárido brasileiro,
constatando-se que a mesma sofre pressões, relacionadas com atividades tradicionais (pesca e
vazantes), pecuária, atividades agrícolas, retirada da vegetação, expansão urbana, retirada de areia,
despejo de efluentes líquidos, disposição inadequada de resíduos sólidos, além do crescimento
urbano e especulação imobiliária, serviços e atividades de lazer.
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No tocante ao estado em que se encontra a Lagoa de Apodi pode-se notar que a mesma está
com sua qualidade comprometida a partir da destinação inadequada de resíduos, queimadas,
condições sanitárias precárias, processos de eutrofização, processos erosivos, retirada da mata ciliar
além da poluição sonora provindas das atividades de lazer.
Ficando evidente que as pressões exercidas pela sociedade para com a Lagoa caracterizam
impactos significativos ainda que a frequente degradação e a falta de gestão por parte do município
consequentemente gere a degradação ambiental, tais fatos foram constatados, através dos
indicadores de aspectos e impactos ambientais.
Quanto as respostas fornecidas não há nada efetivamente sendo realizado para amenizar os
aspectos mencionados, visto que uma das principais medidas mitigadoras para este ambiente é a
construção do saneamento básico, este que vem contribuir para uma conservação da qualidade da
Lagoa.
Frente às situações comprovadas torna-se necessário que ações precisam ser tomadas o mais
rápido possível, com o intuído de controlar os efeitos dos impactos ambientais esses que por si só
são de grande dimensão. E, portanto, é necessário que haja uma participação efetiva da população
com a finalidade de disseminar o conhecimento entre os mesmos buscando uma constante
colaboração para amenizar a problemática da lagoa, tão logo seja sensibilizado uma amenização dos
impactos é esperada.
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RESUMO
Os desastres naturais são fenômenos que representam mudanças nos componentes naturais da Terra,
ocorrendo devido ao desequilíbrio na natureza. As inundações, enchentes e alagamentos são alguns
exemplos de desastres naturais, que vem sido intensificados pela ação humana, ou seja, pelo
crescimento populacional exacerbado, resultando em problemas na infraestrutura urbana. A cidade
de Bauru, localizada na região centro-oeste do estado de São Paulo, é um dos lugares atingidos por
estes eventos, devido à precipitação intensa e o mal planejamento na sua infraestrutura, desta forma,
os mesmos tornam-se um agravante para a ocorrência de desastres naturais. De acordo com a
classificação climática de Koppen, Bauru apresenta um clima tropical de altitude, com períodos de
seca nos meses de inverno e nos meses de verão altos índices de chuva. Desta forma, é no verão que
grande parte dos eventos de chuva intensa acontecem. À vista disso, este estudo visou analisar a
problemática dada inicialmente e verificar os impactos causados devido aos eventos de chuva
intensa nos sistemas de drenagem hídrica especificamente na Avenida Nações Unidas, da cidade de
Bauru, que liga vários pontos da cidade, durante o período de 2007 a 2017.
Palavras-chave: Desastres Naturais, Bauru, Chuva intensa.
ABSTRACT
Natural disasters are phenomena that represent changes in the Earth's natural components, occurring
due to imbalance in nature. Floods and inundations are some examples of natural disasters, which
have been intensified by human action, ie by exacerbated population growth, resulting in problems
in urban infrastructure. The Bauru city, located in the center-west region of the state of São Paulo, is
one of the places affected by these events, due to the heavy rain and bad planning in its
infrastructure, in this way, they become an aggravating factor for the occurrence of natural
disasters. According to the climatic classification of Koppen, Bauru presents a tropical climate of
altitude, with periods of drought in the winter months and in the summer months high rates of rain.
In this way, it is during the summer that most of the heavy rain events happen. In view of this, this
study aimed to analyze the problems initially identified and to verify the impacts caused by the
intense rainfall events in the water drainage systems, specifically at Avenida Nações Unidas, in the
city of Bauru, which connects several points of the city, during the 2007 to 2017.
Keywords: Natural disasters, Bauru, Heavy rain.
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INTRODUÇÃO
A cidade de Bauru, localizada na região centro oeste do estado de São Paulo, vem sofrendo
com a ocorrência de enchentes, alagamentos, enxurradas e inundações ao longo dos anos. Esta
situação decorre-se de eventos de chuva intensa, atingindo a região principalmente no verão. Um
dos lugares mais afetados pelo grande volume de água é a Avenida Nações Unidas, que liga vários
bairros e pontos da cidade. Ao longo de sua extensão, um verdadeiro caos se instala quando os
eventos de chuva intensa acontecem, sendo considerada área de risco para a população.
A problemática se iniciou desde o planejamento e construção civil, no qual, foi canalizado
um córrego e este, fora coberto pela Avenida Nações Unidas. A situação começou agravar com o
desenvolvimento da cidade, do aumento populacional e consequentemente a impermeabilização do
solo. Com o exacerbado crescimento urbano, a capacidade do sistema do escoamento da água da
chuva não prosperou de acordo com as necessidades humanas, gerando assim graves problemas:
constantes danos a instalações; prejuízos a setores econômicos; mortes.
Nos últimos anos novos estudos e planejamentos, tentando de certa maneira amenizar os
desastres já causados e preterindo não causar novos danos, foram propostos pelo Plano Municipal
de Saneamento Básico de Bauru (2016), como: 1) reforços da capacidade local, com a implantação
de novas galerias e túneis; 2) instalação de reservatórios de amortecimento de cheias, causando
assim, a readequação do sistema exigente.
Neste contexto, este trabalho visou avaliar as ocorrências de desastres naturais na Avenida
Nações Unidas em Bauru, devido aos eventos de chuvas intensas que atingiram a cidade dentre os
anos de 2007 a 2017, apontando as possíveis falhas da infraestrutura e a sequência de contratempos.
A área de estudo abrangeu a verificação da climatologia de Bauru, a intensa precipitação que
atinge a região no verão e a decorrência dos desastres naturais, devido ao mal planejamento urbano
em questões da drenagem hídrica.
DADOS E METODOLOGIA
Antes da apresentação dos dados, faz-se necessário diferenciar os termos hidrológicos
citados inicialmente. O alagamento, a enchente e a inundação são definidos a seguir:
- Alagamento: é o acúmulo momentâneo de água devido à dificuldade de escoamento
superficial em terrenos com baixa declividade (IPT, 2014).
- Enchente: ocorre quando o rio recebe grande volume d’água em curto espaço de tempo,
ocasionado pelas precipitações na sua cabeceira. A água do rio ganha velocidade e ao mesmo tempo
a água que vem dos afluentes aumenta o volume do rio até transbordar. Devido à redução da
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capacidade de escoamento pelo assoreamento dos condutos e canais, as enchentes apresentam um
aumento de frequência. (TUCCI e COLLISCHONN, 2000; PELLEGRINA, 2011).
- Inundações: podem ser divididas em inundações graduais e inundações buscas. As
inundações graduais são eventos com intensidade de precipitação maior que a capacidade de
infiltração (TUCCI e BERTONI, 2003). As inundações bruscas ocorrem rapidamente, dificultando
o tempo de alerta, atingindo áreas suscetíveis, deixando os moradores destas regiões sem tempo
para se protegerem, destroem as áreas atingidas em poucas horas (KOBIYAMA, 2006).
Na Figura 1 tem-se a exemplificação das definições anteriores.
Tem-se ainda a definição de enxurrada, que de acordo com a Defesa Civil de São Bernardo
do Campo-SP, a enxurrada caracteriza-se pelo escoamento superficial de alta energia de transporte,
o qual pode ou não estar associado às áreas comuns dos processos pluviais.
Figura 1 – Exemplificação visual de enchente, inundação e alagamento.

Fonte: adaptada de Defesa Civil de São Bernardo do Campo, SP.

Levando em consideração a ordem cronológica desde quando surgiu a Avenida Nações
Unidas até a problemática analisada, tem-se que antes da Avenida ser construída apenas o córrego
Água das Flores passava pelo local e desaguava no Rio Bauru, no entanto, como nos elucida
Catelan (2006), este córrego foi canalizado e coberto pela avenida, neste sentido, o mal
planejamento da canalização gerou um desencadeamento de problemas.
Outro ponto importante foi a evolução populacional de Bauru, que gradativamente
aumentou durante os anos, como mostra a Tabela 1. Este fato colaborou para que obtivesse um
crescimento desordenado na infraestrutura e impermeabilização do solo, gerando ainda mais
problemas para os sistemas de macro e micro drenagem na cidade de acordo com o diagnóstico
ambiental e dos recursos hídricos do município de Bauru-SP.
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Tabela 1 – Evolução da população de Bauru-SP (1950 a 2010).
ANO

POPULAÇÃO

PORCENTAGEM

1950

51.734

1960

85.237

64,76%

1970

120.178

40,99%

1980

180.761

50,41%

1991

255.669

41,44%

2000

315.064

23,62%

2010

343.937

8,81%

Elaboração: Maria Tainara Tavares Pereira. Fonte: Plano Diretor de 1996, Prefeitura Municipal
de Bauru, IBGE-Censo Demográfico, 2000 e 2010, Fundação SEADE, PINHEIRO (2010).

De acordo com o novo censo do IBGE esses números cresceram ainda mais em 2017 indo
para 371.690 habitantes. Com esta expansão o impacto socioambiental foi tão grande que acarretou
em muitos impasses.
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Bauru (2016), destaca ainda outro problema
observado, trata-se da poluição que decorre da deposição de resíduos sólidos nos sistemas de
galerias e canais da rede de drenagem, Figura 2. Alguns exemplos são: móveis velhos, garrafas PET
e entulhos.
Figura 2 – Resíduos Sólidos no Sistema de Drenagem Urbana – Fundo de Vale Rio Bauru.

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Bauru, SP.
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Climatologia de Bauru
As características do clima de Bauru podem ser definidas de acordo com a classificação de
Koppen (1948) por Cwa, ou seja, tropical de altitude, que possui um inverno seco com média do
mês mais frio inferior a 18ºC e verão úmido com temperaturas elevadas, acima de 22ºC.
A figura 3 apresenta uma caracterização da climatologia da cidade de Bauru entre os anos de
1961 e 1990, onde podem ser observados as máximas e mínimas de temperatura, assim como a
precipitação durante os meses do ano. A variabilidade de precipitação de acordo com a
climatologia, faz com que nos meses de inverno os pluviômetros marquem os menores valores, de
aproximadamente 48 mm e no verão essa marca se eleva, acusando aproximadamente 215 mm. Os
dados utilizados foram retirados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) da estação do
município de Avaré, a qual é a estação mais próxima de Bauru.
Figura 3 - Climatologia de Bauru, SP.

Fonte: INMET 2015 - Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos do Municípo de Bauru - SP.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pode-se observar que os desastres naturais ocorrem a medida que os sistemas de canalização
dos córregos não suportam grandes volumes de água, tendo esta visão utilizamos os dados do
IPMET (Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru) para analisar valores de precipitação no
período de 2007 a 2017 e verificar os desastres naturais que atingiram Bauru e consequentemente a
Avenida Nações Unidas.
A tabela 2, mostra-nos a precipitação acumulada registrada na estação automática do IPMET
durante entre os anos de 2007 a 2017. Constatamos desta maneira, que os dados estão de acordo
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com a climatologia da região, concentrando-se no perímetro de primavera-verão os altos valores, e
no inverno a escassez de precipitação.
Tabela 2 – Precipitação acumulada.
Jun

Jul

Ago

Set

2017 462.0 137.9 135.9 119.1 218.7

22.4

0.0

66.3

2016 380.2 351.3 118.9

37.8

110.2

94.0

9.1

61.7

2015 182.4 134.1 251.5

46.7

125.2

0.0

88.1

21.6 220.2 123.4 260.1 259.8

2014 104.6 132.3 125.5

74.4

63.8

0.5

30.5

22.4 125.0

37.3

2013 284.0 162.8 192.0 105.9 144.8

78.0

39.9

0.0

66.3

135.1 171.2

2012 262.1

83.8

197.6

11.4

0.0

94.7

51.8

Ano

Jan

Fev

81.8

Mar

Abr

177.0 192.3

Mai

Out

Nov

Dez

16.5

117.9 263.4

95.0

24.6

103.6

143.8

91.2

116.6 257.0
54.6

138.2 121.9

2011 496.1 173.7 144.5

89.2

31.5

45.7

7.9

40.4

3.0

209.3 135.9 207.5

2010 213.4

55.1

88.9

33.0

29.2

88.6

0.0

92.7

132.6

2009 253.7 149.1 117.1

8.1

45.0

51.6

67.8

91.4 121.2 130.1 229.9 319.5

42.7

86.4

218.9

2008 213.4 149.9

92.2

125.2

73.9

58.2

0.0

54.1

29.7

129.8 107.9 132.3

2007 327.2 177.0

42.4

55.9

45.0

3.3

239.5

0.0

3.0

51.3

219.7 182.6

Elaboração: Maria Tainara Tavares Pereira. Fonte: IPMET

De acordo com a climatologia tem-se que os maiores registros dos desastres naturais são no
verão, o que é muito coerente com os dados avaliados.
O impacto ambiental e social é grande, quando chega a estação de verão e as chuvas intensas
começam a acontecer, a Avenida Nações Unidas necessita ser interditada, pois, o seu acesso oferece
grande risco à população, já que em alguns minutos fica tomada pelo grande volume de água. Nesta
época é recorrente os noticiários relatarem os danos causados pelos episódios de enchentes,
alagamentos, inundações e enxurradas, como: pessoas, carros, ônibus, lixos sendo arrastados pela
enxurrada. Contudo na avenida encontra-se um grande número de comércio, escolas, casas e
condomínios, e, todos esses sofrem com constantes prejuízos deixados por estes episódios, além dos
danos à instalações públicas.
A “TV Tem”, emissora de TV da região, registrou um desses acontecimentos, no dia 19 de
janeiro de 2017. Em apenas 7 minutos de chuva, a Avenida Nações Unidas foi tomada pela água.
Na Figura 4, tem-se algumas imagens retiradas do vídeo veiculado pela emissora, onde foi
observado toda a evolução do alagamento causado pela chuva.
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Figura 4 - Evolução de um alagamento na Avenida Nações Unidas.

Elaboração: Gabriela Mathizen de Campos Silva. Fonte: Adaptado de “TV Tem”.

Em uma outra notícia relatada pela “TV Tem”, no dia 01 de dezembro de 2010, um jovem
morreu após ser arrastado por uma enxurrada, este se encontrava dentro de um carro na Avenida
Nações Unidas quando a forte chuva começou, primeiramente o carro começou a ser levado pela
força da água, e assustado, o jovem abriu a porta e a corrente acabou o arrastando. Neste momento,
um taxista tentava resgatá-lo, segundo um cinegrafista amador que registrava o momento.
Possíveis soluções
No decorrer dos anos, após Bauru ser frequentemente atingida pelos caos, a Secretaria do
Planejamento de Obras de Bauru (2014) juntamente com outras entidades da administração
municipal, realizaram novos estudos para reavaliar os problemas e novos projetos no âmbito da
macrodrenagem urbana estão sendo desenvolvidos.
Dentre algumas soluções colocadas no Plano Municipal de Saneamento Básico (2016) estão:
reforço da capacidade local com implantação de novas galerias e túneis, instalação de reservatórios
de amortecimentos de cheias com a readequação do sistema exigente e uma combinação entre as
duas alternativas anteriores no projeto de macrodrenagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cidade de Bauru teve um grande aumento populacional durante os anos, isto fez com que
a cidade tivesse um crescimento desordenado na sua infraestrutura, por estes motivos, o sistema de
drenagem urbana não obteve um progresso de acordo com as necessidades humanas, gerando assim,
complicações na cidade.
Como a cidade de Bauru possui sua climatologia bem definida, com um verão úmido e
inverno seco, temos que no verão o índice de precipitação em decorrência das fortes tempestades se
eleva, quando o problema se instala, os sistemas de drenagem não suportam o grande volume de
água, causando os desastres naturais.
Um dos locais mais afetados pela série de contratempos é a Avenida Nações Unidas, a qual
sofre constantemente com enxurradas, alagamentos, enchente e inundações e quem mais sente com
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a decorrência destes eventos, são principalmente as pessoas que moram no perímetro da Avenida, as
quais utilizam a via diariamente e a rede de comércio que nela se instala.
Hoje em dia existem novos planos para a readequação do sistema de drenagem, porém uma
série de fatos ainda precisam ser considerados para enfim começar a execução de todo
planejamento.
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RESUMO
A poluição sonora é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou
indiretamente, lancem energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, conforme a
definição dada pela Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, art 3°, III, ‘’e’’. Pedro II
apresenta como um dos principais problemas socioambientais a poluição sonora, sobretudo, no
centro urbano. Assim, este trabalho tem o objetivo de identificar as principais fontes sonoras do
ambiente urbano geradoras de desconforto para os habitantes do centro da cidade de Pedro II-PI. A
metodologia utilizada na execução deste trabalho envolveu inicialmente o levantamento
bibliográfico do referido tema na literatura e em artigos científicos que o envolvem, seguido da
pesquisa de campo e aplicação de um questionário e posteriormente análises dos resultados. A
amostra foi composta de 112 indivíduos, sendo 50 do sexo feminino (44,65%) e 62 do sexo
masculino (55,35%). A pesquisa de campo foi realizada na área de maior comércio e fluxo de
pessoas da cidade: o centro. Com base nos resultados conseguidos através de um questionário
aplicado, constatou-se que a maioria dos entrevistados está consciente das causas de poluição
sonora que consideram mais graves, (82) responderam carro de som, (19) ruídos do transito, (4)
vizinhança e (7) bares e clubes, isso deve pelo fato que essa área seja o principal foco das
propagandas que são transmitidas através dos carros de som que sempre estavam acima da altura
permitida ultrapassando o limite de decibéis, as medições foram feitas com aplicativo de celular
chamado Decibelímetro (Sound Master). A poluição sonora, sendo um problema público, merece a
atenção do governo local na construção de uma política de enfrentamento ao tema que vise garantir
o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, a uma sadia qualidade de vida e a preservação
da qualidade de vida das futuras gerações.
Palavras- chave: Poluição sonora. Ruído. Pedro II.
ABSTRACT
Sound pollution is the degradation of the environmental quality resulting from activities that
directly or indirectly release energy in disagreement with established environmental standards, as
defined by the National Environmental Policy, Law 6.938/81, art 3°, III, “e''. Pedro II presents as
one of the main socio-environmental problems the noise pollution, especially in the urban center.
Thus, this work aims to identify the main sound sources of the urban environment generating
discomfort for the inhabitants of the city center of Pedro II - PI. The methodology used in the
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execution of this work initially involved the bibliographic survey of the mentioned topic in the
literature and in scientific articles that involve it, followed by the field research and application of a
questionnaire and later analysis of the results. The sample consisted of 112 individuals, 50 female
(44.65%) and 62 male (55.35%). Field research was conducted in the area of greater commerce and
flow of people of the city: the center. Based on the results obtained through an applied
questionnaire, it was verified that most of the interviews are aware of the causes of noise pollution
that they consider to be more serious, (82) they answered the sound car, (19) noises of traffic, (4)
neighborhood and (7) bars and clubs, this is due to the fact that this area is the main focus of the
advertisements that are transmitted through the sound cars that were always above the allowed
height exceeding the decibel limit, the measurements were made with cellular application called
Sound Master. Sound pollution, being a public problem, deserves the attention of the local
government in the construction of a policy of coping with the theme aimed at guaranteeing the
fundamental right to a balanced environment, a healthy quality of life and the preservation of the
quality of life of future generations.
Keywords: Sound pollution. Noise. Pedro II.

INTRODUÇÃO
Som. Sons. O que seria da modernidade sem os sons? Já imaginou? O som e/ou sons é uma
manifestação típica da natureza, tendo diversas fontes. Existem sons que são agradáveis, únicos.
Outros que nos incomodam. Assim é perceber o cotidiano rodeado de muitos sons. Nesse sentido, A
intervenção humana no ambiente natural pode transformar o espaço e os objetos nele contidos, bem
como pode criar produtos e ambientes novos ou inteiramente modificados, tornando-se objeto de
tutela das políticas públicas ambientais, constituindo o ambiente artificial. Moraes Júnior e Silva.
(Disponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=2e5cc5258c6fe155). Os mesmos
autores enfatizam que
Segundo levantamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2010), desde
o século XVII que são editadas no Brasil normas tratando sobre questões ambientais, tendo
como premissa básica a preocupação com a propriedade, mas que com o passar do tempo
incorporaram uma forte conotação de proteção ambiental, até a admitir valores que
transcendem a defesa meramente patrimonial, para incorporar um conceito holístico do
meio
ambiente.
(Moraes
Júnior
e
Silva).
(Disponível
em
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=2e5cc5258c6fe155).

Ou seja, “todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas umas às
outras numa rede de interdependências” (CAPRA, 2006, p. 28), citado por Moraes Júnior e Silva.
(Disponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=2e5cc5258c6fe155).
Nesse contexto, foi criado o município de Pedro II, Estado do Piauí, que está localizado na
microrregião de Campo Maior, compreende uma área irregular de 1.948 km². Os limites são: os
municípios de Domingos Mourão, Lagoa de São Francisco e São João da Fronteira ao norte; Milton
Brandão, Buriti dos Montes e Jatobá do Piauí, ao sul; Capitão dos Campos a oeste; e o Estado do
Ceará a leste. (IBGE, 2010). De acordo com a Lei Provincial Nº. 295 de 26 de agosto de 1851, foi
criada a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição dos Matões. Em 11 de Agosto de 1854 segundo a
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Lei Nº. 367 o povoado dos Matões foi elevado à categoria de Vila, com a denominação de Pedro II,
em homenagem ao Imperador do Brasil.
Com a proclamação da República, a Vila voltou a ter o nome de Matões, mas, pela Lei Nº.
641 de 13 de julho de 1911, já na categoria de cidade, foi restabelecida a denominação de Pedro II.
De acordo com o IBGE, 2010, Pedro II conta com 37.500 habitantes. A cidade de Pedro II é
apresentada como a Suíça Piauiense em função do seu clima frio.
A cidade de Pedro II também tem seus sons. São sons que fazem parte do cotidiano de
muitas cidades e, nesse sentido, a cidade de Pedro II a realidade de poluição sonora é constante, em
especial no centro da cidade, em função da atividade comercial, do fluxo intenso do trânsito, bem
como obras da construção civil, entre outras.
A poluição sonora merece a atenção do governo local a partir de política de enfrentamento ao
tema que vise garantir o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, a uma sadia qualidade
de vida e a preservação da qualidade de vida das futuras gerações.
O presente trabalho teve por objetivo identificar as principais fontes sonoras do ambiente
urbano e que são geradoras de desconforto para os habitantes de uma cidade quando estes se
encontram em suas residências e estabelecimentos comerciais. Os objetivos específicos foram
identificar as reações dos moradores do centro da cidade ao ruído urbano (poluição sonora) e
mostrar a qualidade do ambiente acústico urbano na área central da cidade que é oferecida pela
Suíça Piauiense a seus habitantes.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada na execução deste trabalho envolveu o levantamento bibliográfico
do referido tema na literatura e em artigos científicos, seguido da pesquisa de campo, aplicação de
questionário e, posteriormente análises dos dados e discussão dos resultados. A amostra foi
composta de 112 indivíduos, sendo 50 do sexo feminino (44,65%) e 62 do sexo masculino
(55,35%). A faixa etária dos indivíduos foi de 18 a 60 anos, com idade média de 41,5 anos A
pesquisa de campo foi realizada na área de maior concentração do comércio e fluxo de pessoas da
cidade: o centro.
A pesquisa de campo foi realizada na área demarcada em vermelho observado na imagem
01, que corresponde à área de maior comércio e fluxo de pessoas da cidade.
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Imagem 01: área da pesquisa, parte central do município.

Fonte: Google Maps, 2017.
A pesquisa foi realizada na cidade de Pedro II, distante 206 km da capital do estado do
Piauí, Teresina. Com aproximadamente 37.500 habitantes, os residentes de Pedro II foram
selecionados de forma aleatória, de acordo com a localização de suas residências e estabelecimentos
em diferentes ruas do centro da cidade e foram entrevistados afim de responder ao questionário
elaborado. A coleta foi realizada entre os meses de março e abril de 2017 no turno matutino. A
figura 2 mostra o fluxo de pessoas e veículos na avenida principal.
Imagem 02: centro da cidade

Fonte: Google Maps, 2012.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante da crise ambiental provocada pela degradação do solo, poluição dos rios, poluição do
ar, ameaça à biodiversidade, poluição sonora, desigualdades sociais e espaciais profundas etc, a
busca pela sustentabilidade, por meio da educação ambiental, tem se tornado um dos temas
prioritários em discussões no âmbito político, social, cultural, econômico, tecnológico e ambiental.
Neste enfoque, leis foram criadas no intuito de estabelecer normativas de combate aos
diversos problemas que comprometem a nossa qualidade de vida, como a poluição. Na legislação
ambiental, poluição é definida no art. 3º, III, da Lei 6.938/81 como: a degradação da qualidade
ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança
e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c)
afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
Já a Resolução nº 2, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 8 de março de
1990, considerando os problemas ocasionados pela poluição sonora nas áreas urbanas e seus
impactos na qualidade de vida das pessoas, faz algumas considerações sobre o assunto:
Considerando que os problemas de poluição sonora agravam-se ao longo do
tempo, nas áreas urbanas, e que som em excesso é uma séria ameaça à
saúde, ao bem-estar público e à qualidade de vida; Considerando que o
homem cada vez mais vem sendo submetido a condições sonoras agressivas
no seu Meio Ambiente, e que este tem o direito garantido de conforto
ambiental; Considerando que o crescimento demográfico descontrolado,
ocorrido nos centros urbanos, acarreta uma concentração de diversos tipos
de fontes de poluição sonora; Considerando que é fundamental o
estabelecimento de normas, métodos e ações para controlar o ruído
excessivo que possa interferir na saúde e bem-estar da população, resolve:
Art. 1º. Instituir em caráter nacional o Programa Nacional de Educação e
Controle da Poluição Sonora - SILÊNCIO com os objetivos de: a) Promover
cursos técnicos para capacitar pessoal e controlar os problemas de poluição
sonora nos órgãos de meio ambiente estaduais e municipais em todo o país;
b) Divulgar junto à população, através dos meios de comunicação
disponíveis, matéria educativa e conscientizadora dos efeitos prejudiciais
causados pelo excesso de ruído. c) Introduzir o tema “poluição sonora” nos
cursos secundários da rede oficial e privada de ensino, através de um
Programa de Educação Nacional; d) Incentivar a fabricação e uso de
máquinas, motores, equipamentos e dispositivos com menor intensidade de
ruído quando de sua utilização na indústria, veículos em geral, construção
civil, utilidades domésticas, etc. e) Incentivar a capacitação de recursos
humanos e apoio técnico e logístico dentro da polícia civil e militar para
receber denúncias e tomar providências de combate para receber denúncias
e tomar providências de combate à poluição sonora urbana em todo o
Território Nacional; f) Estabelecer convênios, contratos e atividades afins
com órgãos e entidades que, direta ou indiretamente, possa contribuir para o
desenvolvimento do Programa SILÊNCIO. (CONAMA, 1990, p. 289)
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A Resolução nº 1, do CONAMA, de 8 de março de 1990, em seu artigo II, destaca que a
emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, inclusive as de propaganda política, são prejudiciais à saúde e ao sossego público se
superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151 - “Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.
Segundo a Norma 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o limite
aceitável de ruído varia de acordo com cada área, sendo que o valor menor corresponde ao nível
sonoro para conforto e o maior significa o nível aceitável, ambos em decibéis.
Os efeitos da poluição sonora e da existência de Leis Municipais, e legislações específicas, se
tornarão efetivos se a fiscalização dos órgãos competentes, notadamente das Prefeituras, for efetiva
e todos colaborarem.
No caso específico de Pedro II/PI, a Lei Orgânica Municipal estabelece os princípios básicos
da organização da cidade. Sobre essa lei, destacados a seguir:
Art. 12 – Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu
peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe,
privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:
XVI – Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se
tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança e aos bons
costumes fazendo cessar a atividade ou determinado o fechamento do
estabelecimento;
Art. 14. – É da competência administrativa comum do Município, da União
e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes
medidas:
VI – Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas. (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEDRO II, 1990, p. 12).
Além da Lei Orgânica Municipal de Pedro II (1990), cabe aqui destacar também a Lei n°
527, de 25 de Abril de 1983, referente ao Código de postura de Pedro II, através dos seguintes
artigos:
Art. 29 – Os proprietários de estabelecimento em que se vendam bebidas
alcoólicas serão responsáveis pela manutenção da ordem nos mesmos.
Parágrafo Único – As desordens, algazarra ou barulho, porventura
verificados nos referidos estabelecimentos, sujeitarão os proprietários a
multas, podendo ser cassada a licença para seu funcionamento nas
residências.
Art. 30 – É proibido perturbar o sossego público com ruído ou sons
excessivos, tais como:
I- Os motores desprovidos de silenciosos ou com estes em mau estado de
funcionamento;
II- Os de buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou qualquer outro
aparelho;
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III- A propaganda realizada com alto – falante, bombas, tambores, cornetas
etc. sem prévia autorização da prefeitura;
IV- Os produzidos por armas de fogo;
V- Os morteiros, bombas e demais fogos ruidosos;
VI- Música excessivamente alta proveniente de lojas de discos e aparelhos
musicais;
VII- Os de apitos ou silvos de sereias bíblicas, cinemas ou estabelecimento
outros, por mais de 30 segundos ou depois das 22 horas;
VIII- Os batuques e outros divertimentos congêneres, sem licença das
autoridades.
Art. 31 – É proibido executar qualquer trabalho ou atividade que produz
ruído, antes das 7 horas e depois das 20 horas nas proximidades de escolas e
casas de residência. (CÓDIGO DE POSTURA DE PEDRO II, 1983, p. 10).
Apesar das leis, a poluição sonora na cidade de Pedro II é diária, por meio de atividades
comerciais, fluxo de trânsito, obras da construção civil, veículos automotivos, dentre outros e que
foram comprovados a partir da aplicação dos questionários.
Questionados a respeito das ‘’causas de poluição sonora, qual você considera a mais
grave?’’ 82 indivíduos responderam o Carro de som, 19 responderam os ruídos do trânsito, 4
responderam como a questão da vizinhança, 7 fizeram referência a bares e clubes, conforme
apresentado no Gráfico 01.
Gráfico 01: Causas de poluição sonoras mais graves. Pedro II/PI. 2017.
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Fonte: Pesquisa direta, 2017.
Perguntados a respeito de como você considera a poluição sonora na sua cidade? Os
questionários apresentaram 69 respostas como grave, 37 como normal e seis Não considera que haja
prejuízo individual.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 972

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Gráfico 02. Intensidade da poluição sonora. Pedro II/PI. 2017.
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Fonte: Pesquisa direta, 2017.
Quando perguntados a respeito de como você considera a atuação do poder público no
combate à poluição sonora da cidade? Obteve-se como resposta que ninguém considerou que a
atuação do poder público estava ótima, apenas seis pessoas consideram como Boa, dez
consideram como regular e 96 avaliaram como ruim.
Gráfico 03: Atuação do poder público no combate à poluição sonora. Pedro II/PI. 2017.
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Fonte: Pesquisa direta, 2017.
Perguntados sobre “os agentes sociais envolvidos na poluição sonora, em sua opinião,
qual o principal responsável pelo problema?” Após análise dos dados verificou-se que 62
responderam que seria a sociedade, 30 responderam que seria o poder público e 20 responderam
que seriam as empresas.
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Gráfico 04: Atuação do poder público no combate à poluição sonora. Pedro II/PI. 2017
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Fonte: Pesquisa direta, 2017.
A respeito de “qual o turno que você considera o mais barulhento no centro da cidade?”
as respostas apresentaram que 89 consideram o matutino, 15 consideram o vespertino e 8
consideram o noturno.
Gráfico 05: Turno de maior incidência de poluição sonora. Pedro II/PI. 2017.
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Fonte: Pesquisa direta, 2017.
Com base nos resultados apresentados, constatou-se que a maioria dos entrevistados está
consciente das causas de poluição sonora que consideram mais graves, pois 82 responderam ser
carro de som, 19 consideram os ruídos do transito, enquanto que 4 consideram a vizinhança e
apenas sete consideram os bares e clubes, considerando o centro da cidade é a área principal de
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divulgação por meio dos carros de som que sempre estavam acima do volume permitido
ultrapassando o limite de decibéis, as medições foram feitas com aplicativo de celular chamado
Decibelímetro (Sound Master). Os ruídos do trânsito são apontados como a segunda maior
causadora de desconforto, ou seja, o equivalente a 16,96% dos entrevistados. Sobre o nível da
poluição sonora 69 dos entrevistados consideram grave e apenas seis responderam que não os
prejudicam.
Já quando foram perguntados a respeito de como você considera a atuação do poder público
no combate à poluição sonora 96 responderam regular (85,71% dos entrevistados), enquanto não se
teve nenhuma pessoa que respondeu ótimo. Dos agentes sociais envolvidos na poluição sonora qual
o principal responsável pelo problema? 20 responderam empresas, 30 pode público e 62
responderam sociedade.
O período matutino foi o mais citado pelos moradores 89 respostas, como sendo o período
em que mais se sentiam incomodados com o barulho. Este resultado é explicado pelo fato de que
esse horário é o de maior fluxo de comercio consequentemente aumentando o fluxo de pessoas e
veículos tornando esse turno o mais barulhento.
CONCLUSÃO
A poluição sonora é uma realidade do mundo moderno. Nesse contexto, a Cidade de Pedro
II/PI apresentou indicadores que demonstram a existência de Poluição sonora. Portanto,
implementação de uma estrutura eficiente para controlar ou combater a poluição sonora pelo poder
público, de modo a atender com rapidez às denúncias feitas pela população e estabelecer
fiscalização ostensiva da poluição sonora, tendo em vista que é de suma importância o combate a
esse tipo de poluição, fazendo cumprir o dispositivo legal do município.
O problema da poluição sonora deve ser abordado de forma multidisciplinar, o ruído é um
poluente invisível que, contínua e lentamente, vai agredindo os indivíduos, causando-lhes danos,
tanto auditivos como em todo o organismo e devemos combater e evitar esse tipo de poluição. A
poluição sonora, sendo um problema público, merece a atenção do governo local na construção de
uma política de enfrentamento ao tema que vise garantir o direito fundamental ao meio ambiente
equilibrado, a uma sadia qualidade de vida e a preservação da qualidade de vida das futuras
gerações.
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RESUMO
As pilhas são feitas de materiais que podem impactar o meio ambiente, poluindo lençóis freáticos,
se forem descartadas de forma incorreta na natureza. O presente trabalho tem como objetivo
explanar a problemática do descarte de pilhas no meio ambiente e a inserção de um papa-pilhas no
cotidiano acadêmico, relacionando a conscientização socioambiental. Primeiramente, realizou-se
um questionário com alunos e profissionais da UFPB e após esse estudo inicial foi desenvolvido um
papa-pilhas com tecnologia para carregamento de celulares. Após analisar os resultados dos
questionários e pesquisar sobre a aplicação de leis para o descarte adequado das pilhas, notou-se
uma falta de informação social juntamente com um desinteresse industrial e urbana na realização da
logística reversa das pilhas. Dessa forma, este estudo é uma tentativa de mitigar essa problemática
no cenário universitário local.
Palavras-chave: Impactos ambientais, pilhas, protótipo.
ABSTRACT
Batteries are made of materials that can impact the environment by polluting groundwater if they
are disposed of incorrectly in nature. The present work aims to explain the problem of the disposal
of batteries in the environment and the insertion of a battery-pointer in academic everyday life,
relating social-environmental awareness. Firstly, a questionnaire was carried out with students and
professionals of the UFPB and after this initial study a battery collector was developed with
technology to charge cell phones. After analyzing the results of the questionnaires and investigating
the application of laws for the proper disposal of batteries, a lack of social information was noticed
along with an industrial and urban disinterest in performing the reverse logistics of the batteries.
Thus, this study is an attempt to mitigate this problem in the local university scenario.
Keywords: Environmental impacts, battery, prototype.

INTRODUÇÃO
A questão de desenvolvimento sustentável se tornou recorrente na conjuntura social e a
preocupação ambiental mediante a produção de lixo eletrônico é algo relativamente recente. É
notório que o uso das pilhas teve um crescimento exponencial, principalmente as alcalinas e secas,
utilizadas em controle remoto, rádio, câmeras fotográficas, etc. Em 2016, a industria química de
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reciclagem de lixo eletrônico Suzaquim, recebeu apenas 565,959 toneladas de pilhas e baterias,
havendo um desequilíbrio, entre a quantidade de material produzido e a quantidade entregue para a
destinação adequada (dados obtidos mediante a comunicação entre os autores do artigo e a empresa,
por via telefônica). Também é possível inferir a precariedade das informações sobre a composição
de lixos eletrônicos, locais de descarte correto e a produção e consumo desses materiais.
Diante desse cenário, surgiu o conceito de logística reversa que intervém com objetivo de
fazer o processo de administração contrário dos bens de consumos descartados, ou seja, ele é
representado por planos de operação e execução real da destinação correta de produtos residuais
para que estes voltem a ser consumidos (reciclagem), ou possam ser encaminhados para locais
específicos onde não causarão impactos ambientais relevantes. A legislação ambiental obriga as
indústrias de promoverem a coleta e tratamento correto dos produtos que junto ao sistema de
conscientização pública e boa propaganda dos chamados “produtos verdes”, que são frutos de ações
sustentáveis, realizam o papel da logística inversa de pós-consumo ( T. FILHO et al, 2015).
Couto e Lange (2017), sugere que três vertentes sustentam tal processamento, o teor
ambiental, a motivação financeira e a legalidade. Entretanto, a falta de investimento em pesquisas
na otimização de sistemas de reaproveitamento e a debilidade dos programas gorvenamentais com
um sistema legislativo ineficiente em que falta fiscalização contínua e normas rígidaz somadas a
desinformação populacional e a carência de postos de coletas e reciclagem das pilhas.
Dessa forma, o presente estudo propõe uma análise mediante a problemática do lixo
tecnológico e a viabilidade de desenvolvimento de um protótipo de um coletor de pilhas no campus
universitário da Universidade Federal da Paraíba com um sistema de incentivo ao uso, junto com a
destinação correta e conscientização populacional.
Referencial teórico
As pilhas são dispositivos que fornecem energia a um sistema através de uma reação de
oxirredução. Quando acabam de produzir uma voltagem aproveitável, estas são usualmente
descartadas, neste caso, trata-se de pilhas que a sua reação eletroquímica não se reverte, por isso,
não tem como realizar uma recarga. Elas são conhecidas como baterias primárias e podem ser
classificadas como secas (ácidas) ou alcalinas. As secas contém um eletrodo positivo de dióxido de
manganês e um eletrodo negativo de zinco, o seu eletrólito é composto por NH4Cl/ZnCl2/MnO2/C
(pó)/amido úmido, enquanto as alcalinas, tem o mesmo cátodo da ácida, seu ânodo é zinco em
pó/Solução de KOH e o seu eletrólito se diferencia por estar num meio alcalino, sendo
NH4Cl/ZnCl2/MnO2/KOH/C (pó)/amido úmido. Pilhas ácidas e alcalinas são de uso comum
doméstico (RORIZ, 2010).
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Um ponto importante é a escassez de conhecimento e divulgação pública quanto aos
malefícios dos compostos tóxicos da pilha para a saúde populacional e ambiental, acarretando o
aumento de poluição do meio ambiente que prejudica a sociedade. Vale salientar que, as
embalagens das empresas responsáveis pela fabricação das baterias primárias são pouco detalhadas
e deixam a desejar informações que seriam de grande importância para o consumidor. Isto é devido
a uma exiguidade de conhecimento do próprio fabricante e de uma legislação insuficiente e pouco
vigilante (LYRIO; CHAVES, 2015).
No Brasil, houve a tentativa de propagação da ideia de responsabilidade ecológica, em
grandes capitais como São Paulo, mas ainda foi insuficiente quanto ao fluxo de lixo tecnológico
produzido.
Um dos maiores projetos ainda existentes para recebimento de pilhas é o da Associação
Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, chamado Abinee (SOUSA et al., 2017). Segundo a
GM&Clog (2017) esta empresa já recebeu cerca de 11,648 mil toneladas de pilhas e baterias
portáteis desde 2010 até os dias de hoje.
Em João Pessoa – Paraíba, local de estudo e implementação do estudo, há escassez de postos
de coleta de resíduos tecnológicos acessíveis, conta-se apenas com a participação de empresas de
venda telefônica e alguns supermercados. A empresa responsável pela coleta e destinação para
empresas de Reciclagem ou devolução às indústrias fabricantes é a Autarquia Especial Municipal
de Limpeza Urbana – Emlur.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada no campus universitário da Universidade Federal da Paraíba e
estendeu-se para as redes sociais de cada autor envolvido. Em que foi feito um estudo para o
desenvolvimento do protótipo, bem como um levantamento de pontos de coletas de pilhas e baterias
existentes no Campus. A partir disso, elaborou-se um formulário aberto ao público, constituído de
06 (seis) perguntas principais e 3 (três) perguntas secundárias (sexo, idade e profissão), disponíveis
por 48 h, as quais foram distribuídas pessoalmente e eletronicamente pelos formulários Google.
Foram entrevistados no total 130 pessoas, sem identificação, dos sexos masculino e feminino, de
19-50 anos, com níveis de escolaridade variando entre estudantes e profissionais estabelecidos no
mercado. As perguntas realizadas foram: (1) A universidade é um ambiente em que se deve
demonstrar preocupação (ou responsabilidade) com o meio ambiente? (2) Você descarta pilhas em
lixos comuns? (3) O descarte incorreto de pilhas poluem o meio ambiente. Implementar ações de
conscientização seriam importantes para a sociedade? (4) É difícil encontrar coletores específicos
de pilhas, por exemplo, os papa-pilhas? (5) A inserção de um papa-pilhas em lugares públicos seria
útil? (6) Falta divulgação dos órgãos públicos para informar o descarte correto das pilhas e os males
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que estes fazem a saúde pública e ambiental. No formulário, as pessoas tinham as seguintes opções
de respostas: sim, não e talvez.
Em seguida, realizou-se a construção, montagem e programação de uma lixeira específica
para coleta de pilhas (papa-pilhas) com um sistema de troca, em que quando depositado certa
quantidade de pilhas, o usuário teria como benefício à liberação de energia elétrica para uso, um
exemplo disso seria carregar o celular por um determinado tempo.
Para a construção do coletor de pilhas foram utilizados os materiais (Figuras 1) que são: dois
resistores de 330 Ω, dois resistores de 68 kΩ, um led emissor infravermelho, um led receptor
infravermelho, um módulo relé de 5 V, um carregador de celular de 5 V, um micro controlador
arduíno R3 original, dois metros de fio, um balde reutilizável e uma fonte de 12 V.
Figura 1 - Materiais utilizados na confecção da coletor de pilhas.

Fonte: Autores, 2018.

O custo médio individual e total do material utilizado foi de R$ 96,30, como apresenta a
Tabela 1.
Tabela 1: Valores dos materiais necessários para montagem de um papa-pilhas.
Material

Valor unitário (R$)

Led
Módulo Relé
Arduíno
Carregador
Metro do fio (ø1,5)
Fonte 12V
Resistor
Balde
Total

1,50
10,00
30,00
20,00
1,50
15,00
0,30
18,00
96,30

Fonte: Autores, 2018.

Na montagem do papa-pilhas fez-se um corte no balde com um ferro de solda para fazer as
aberturas de entrada das pilhas. Para a programação eletrônica (Figura 2) utilizou-se uma placa de
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Arduíno R3 (original) alimentada por uma fonte de 12 volts. Esta peça é a responsável pela
liberação de energia e quantidade de tempo de uso da mesma. O led infravermelho de recepção foi
utilizado como um sensor para quando a pilha for introduzida na lixeira e o emissor envia o sinal
para o Arduíno liberar a energia, que influenciarão no tempo ganho de recarregamento do celular,
sendo essa carga um atrativo para que as pessoas destinassem de forma correta esse tipo de lixo. Os
resistores fazem parte da construção do circuito e o módulo relé foi responsável por ligar o
carregador de celular de 5 volts. Todas as peças foram anexadas com cola quente na tampa da
lixeira que se manteve apenas encaixada na lixeira para que as pilhas possam ser retiradas quando
atingirem o limite de capacidade da mesma.
Figura 2 - Circuito interno.

Fonte: Autores, 2018.

Após o processo de fabricação, entrou-se em contato com a Emlurb, a fim de se conhecer os
procedimentos para inserção de um ponto de coleta de pilhas na Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) em João Pessoa e para onde as pilhas serão destinadas após serem entregues ao
estabelecimento. A fim de se manter uma supervisão que garanta a realização do serviço. Por fim, a
terceira etapa foi a análise dos dados coletados e a discussão dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 130 pessoas, observou-se que 55,4% dessas são do sexo feminino e 44,6% são do sexo
masculino, com diferentes níveis de escolaridade. Outro dado importante revelou que os
entrevistados se sentem responsáveis e estão cada vez mais preocupadas com o meio ambiente.
como mostra a Figura 3 (a). Na Figura 3 (b) percebe-se que a grande maioria das pessoas
entrevistadas fora e dentro do meio acadêmico não possuem informações ou instruções quanto ao
descarte correto das pilhas e isso é ressaltado na Figura 3(c) quando 97,7 % das respostas
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demonstram que essas pessoas sentem a falta de incentivos de maiores divulgação acerca desse
descarte.
Figura 3 - Representação gráfica dos questionamentos: (a) Preocupação ambiental dos entrevistados; (b)
Descarte de pilhas em lixos comuns; (c) Implementação de divulgação correta para o descarte de pilhas.

(a)

(b)

(c)
Fonte: Autores, 2018.

Mais uma vez ficou demonstrado nessa pesquisa, na Figura 4 (c), quando 90,8 % dos
entrevistados concordaram com a falta de divulgação dos órgãos públicos quanto ao descarte
adequado das pilhas econstatou-se que há um grande interesse da população na utilização de meios
sustentáveis para a coleta seletiva de pilhas em lugares públicos.
Outra informação importante verificada foi da dificuldade que os entrevistados possuem em
encontrar coletores específicos para o descarte das pilhas, como mostra a Figura 4 (a). Visto isso,
percebeu-se a necessidade da inserção de papa-pilhas em ambientes públicos, segundo a Figura 4
(b) mais de 97,7 % estão de acordo com a implementação dessa política pública De acordo com
LYRIO (2015) a escassez de conhecimento e divulgação pública quanto aos malefícios dos
compostos tóxicos das pilhas para a saúde populacional e ambiental, acarreta em grandes prejuízos
para a sociedade. Mais uma vez ficou demonstrado nessa pesquisa, na Figura 4 (c), quando 90,8 %
dos entrevistados concordaram com a falta de divulgação dos órgãos públicos quanto ao descarte
adequado das pilhas e constatou-se que há um grande interesse da população na utilização de meios
sustentáveis para a coleta seletiva de pilhas em lugares públicos. Isso foi reforçado em um dos
comentários dos entrevistados que explanou o seguinte: "Bom, apenas queria enfatizar a dificuldade
de encontrar papa-pilhas pela cidade. Na verdade, a única que vi e que me lembro é no Espaço
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Cultural. Gostaria que houvesse um planejamento do governo pra pôr em vários locais da cidade
como pracinhas, praia etc".
Figura 4 - Representação gráfica dos questionamentos: (a) Facilidade de se encontrar um papa-pilhas; (b)
Necessidade de inserção do projeto, (c) Responsabilidade do Governo frente a divulgação das pilhas para
a questão ambiental.

(a)

(b)

(c)
Fonte: Autores, 2018.

Também foi observado que a própria pesquisa serviu como meio de conscientização
populacional, pois em outro comentário foi evidenciado isso: "Este é um dos critérios essenciais
para informação na utilidade pública, digo pelo fato que as pessoas não têm informação do impacto
no ambiente e nem tão pouco de como é prejudicial à saúde. Parabéns pelo projeto e sucesso!".
Como observado anteriormente, o protótipo desenvolvido possui um baixo custo de produção e
mão-de-obra e o seu funcionamento é relativamente simples. Vale salientar que, no mundo
interconectado em que se vive atualmente, a ideia de inserção de um carregador de celular serviria
como atrativo e incentivo ao uso do protótipo além da conscientização ambiental com o descarte
das pilhas. É importante pontuar que desde o início dessa pesquisa observou-se que na Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) existiam três pontos de coleta que são: no banco Santander, no centro do
curso de química e na área comum dos cursos. Atualmente todos esses pontos se encontram
desativados.

Figura 5 - Papa Pilhas.
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Fonte: Autores, 2018.

O papa-pilhas foi desenvolvimento de forma satisfatória, no entanto, a sua utilização e
procedimento da criação de um ponto de coleta fixo na UFPB ainda está sendo analisado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o questionário realizado verificou-se a precariedade de informação sobre a
necessidade de se descartar pilhas em locais apropriados. Em nossa pesquisa, algumas pessoas
elencaram suas preocupações com o meio ambiente e o desejo de contribuir com ações sustentáveis,
mas houveram outros entrevistados que não sabiam dos riscos do descarte incorreto das pilhas ou
não se importavam com tal fato. Assim, escolheu-se a UFPB como local de estudo, por ser um
ambiente educacional e centralizado que não possui ponto de coleta ativo. A construção de um
papa-pilhas foi relativamente simples, com a utilização de componentes de baixo custo e o conceito
de interatividade com a população se tornou uma forma de divulgação do protótipo. A criação de
um ponto de coleta oficial é mais complexo e o setor responsável não contribuiu para efetivar a sua
instalação. Diante da conjuntura atual, a inserção do coletor de pilhas é bastante interessante, pois é
uma solução barata que utiliza as ferramentas do dia-dia, auxilia na preservação ambiental e
proteção à saúde populacional.
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RESUMO
O efeito estufa é um fenômeno natural potencializado principalmente pela queima de combustíveis
fósseis e pela derrubada de florestas e a sua queima. Do ponto de vista ambiental, plantios de
espécies florestais preservam mananciais, protegendo e melhorando as propriedades físicas do solo,
o clima, a flora e a fauna. A seringueira, por ser uma espécie florestal perene, pode contribuir para a
redução do efeito estufa, pois, pelo processo fotossintético, promove a captura dos gases ao retirar
CO2 da atmosfera e incorporá-lo à biomassa na presença da luz solar. A seringueira é uma espécie
caduca, ou seja, em determinada época do ano perde todas as folhas e começa novamente todo o
processo de fotossíntese, característica que a torna uma candidata à elaboração de projeto no escopo
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Este trabalho tem como objetivo estimar o
potencial econômico do mercado de carbono considerando o sequestro de CO2 pelos cultivos de
seringueira no Estado de São Paulo. Todos os 249 municípios produtores de seringueira do estado
foram considerados, e foram trabalhados os dados secundários de teor médio de médias de carbono
estocado na biomassa dos clones de seringueira IAN 873 e RRIM 600 em vários compartimentos da
planta e também no solo. Considerando-se o preço de US$ 3.00 por tonelada de CO2 equivalente,
ter-se-ia uma receita de US$ 78.588.069,10 que pode viabilizar um projeto no escopo do MDL para
sequestro de CO2.
Palavras-chave: Biomassa; Efeito Estufa; Sustentabilidade; Carbono no Solo.
ABSTRACT
Greenhouse effect is natural phenomenon which is augmented especially by the burning of fossil
fuels and by deforestation and forest burning. From an environmental perspective, planting forest
species preserves water springs, protects and improves the soil's physical properties, the weather,
the plants and the animals. The rubber tree is a perennial species, and thus may contribute to
reductions in the greenhouse effect, because it captures CO2 from the atmosphere and incorporates
it to its biomass during photosynthesis. It is also a deciduous tree, i.e. it sheds all its leaves at a
certain season and starts the whole photosynthesis process over again, which makes it an interesting
object for a project within the Clean Development Mechanism (MDL in Portuguese). This work
aimed to estimate the economic potential of the carbon market considering CO2 sequestration by the
rubber tree crops in the state of São Paulo. All 249 cities that have rubber-tree crops were
considered, and we used secondary data on average carbon stocked in the biomass of several plant
parts and soil of rubber-tree clones IAN 873 and RRIM 600. A price of US$ 3.00 per ton of CO2
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equivalent would yield a US$ 78.588.069,10 income, which may enable a project on CO2
sequestration within MDL.
Keywords: Biomass; Greenhouse Effect; Sustainability; Carbon in Soil.

INTRODUÇÃO
A mudança do clima é um dos mais graves problemas ambientais enfrentados nos últimos
anos, e pode ser considerada uma das mais sérias ameaças à sustentabilidade do meio ambiente, à
saúde e ao bem-estar humano e à economia global.
Especialistas afirmam que a década de 1990 e o ano de 1998 foram os mais quentes desde
1861, quando se iniciaram as medições de temperatura por instrumentação, e que o aquecimento
global possa causar graves danos à humanidade, aos ecossistemas e à biodiversidade do planeta,
com a ocorrência de fenômenos extremos em várias partes do mundo, como a elevação do nível do
mar, as mudanças no regime de chuvas, a perda da biodiversidade, o aumento da incidência de
doenças transmissíveis por mosquitos e outros vetores (IPCC, 2001).
As políticas internacionais sobre as mudanças climáticas tiveram início em 1988, quando a
Assembleia Geral das Nações Unidas declarou a mudança do clima como uma preocupação comum
à humanidade. Com a expectativa de conter o agravamento do quadro de tendência e evidência de
um aquecimento global mundial, foi firmado em 1992, pelas Nações Unidas, um tratado
internacional, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – CQNUMC
(FRANGETTO; GAZANI, 2002).
O Protocolo de Quioto estabeleceu mecanismos de flexibilização para possibilitar que os
países do Anexo I (países industrializados) adquiram unidades de redução de emissão de gases de
efeito estufa (GEE), seja por intermédio de aquisição direta, seja por investimentos em projetos de
outros países. Os três mecanismos de flexibilização são Comércio de Emissões, Implementação
Conjunta e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
O MDL surgiu de uma proposta brasileira, que consiste na criação de um Fundo de
Desenvolvimento Limpo, que seria formado por meio de contribuições dos países desenvolvidos
que não cumprissem suas metas de redução. Esse fundo seria utilizado para financiar projetos em
países em desenvolvimento. Em Quioto, a ideia do fundo foi transformada, com o estabelecimento
do MDL (CARVALHO et al., 2002). O Protocolo de Quioto, em seu artigo 12.2, estabelece que “o
objetivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo deve ser assistir as partes não incluídas no
Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final da
Convenção, e assistir as partes incluídas no Anexo I para que cumpram seus compromissos
quantificados de limitação e redução de emissões” (UNITED NATIONS, 2017).
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A remoção do CO2 da atmosfera por meio de plantios florestais é uma das opções para
compensar as emissões de gases causadores do efeito estufa, pelo processo da fotossíntese.
O dióxido de carbono é fixado em compostos reduzidos de carbono, que são armazenados na forma
de biomassa. Por sua vez, por meio dos processos de respiração da planta, decomposição de seus
resíduos e carbonização da biomassa, o carbono é emitido novamente e retorna para a atmosfera.
A implantação do cultivo da seringueira com uso de tecnologia e material genético adequado
implicará o aumento da produção de biomassa e, consequentemente, o “sequestro” e
armazenamento de carbono na superfície terrestre. O cultivo da seringueira, se comparado ao da
maioria das culturas anuais, com uso intensivo de mecanização, tanto no preparo de áreas como na
colheita, constitui um tipo de aproveitamento do solo extremamente desejável do ponto de vista
ecológico. Trata-se de uma cultura que protege o solo e os mananciais e fornece madeira quando no
final de sua vida útil produtiva. A copa da seringueira fornece um tipo de proteção ao solo,
reduzindo o impacto do sol, da chuva e dos ventos, e também lançando raízes em um nível mais
profundo que as culturas anuais. Consequentemente, retira quantidade menor de nutrientes por
unidade de superfície de solo, além disso, a atividade utiliza de forma intensiva a mão de obra,
garantindo empregos diretos e indiretos, renda e fixando o homem à terra (ALVARENGA;
CARMO, 2006).
Nesse contexto, a heveicultura pode ser considerada uma forte candidata à geração dos
Certificados de Emissões Reduzidas (CERs). No entanto, para que o mercado de créditos de
carbono se concretize e os mecanismos de mitigação de GEE recebam seus devidos valores, é
necessário que os mercados se desenvolvam. Além disso, o setor financeiro precisa estar ativamente
envolvido, reduzindo custos de transação e distribuindo riscos de preços e investimento.
Adicionalmente, torna-se necessário criar mecanismos de captação de recursos financeiros
destinados especificamente a financiar projetos do MDL no Brasil (ALVARENGA; CARMO,
2006).
A produção de borracha natural envolve três recursos naturais renováveis, a luz solar, a água
e o CO2, para montar a molécula do polímero de borracha no interior da planta. O uso industrial de
maior volume de borracha natural e reduzindo o uso da sintética seria um método para evitar a
poluição causada pelas fábricas dos sintéticos e reduzir o consumo de petróleo em níveis mundiais.
Para que a cultura da seringueira possa gerar projetos de MDL, é necessário que contribua
para o desenvolvimento sustentável do país, conforme estabelecido no Protocolo de Quioto. No
Brasil, em 2002, o Ministério do Meio Ambiente propôs critérios de elegibilidade e indicadores de
sustentabilidade para a avaliação de projetos que contribuam para a mitigação das mudanças
climáticas e promoção do desenvolvimento sustentável, são eles: contribuição para a mitigação das
mudanças climáticas globais; contribuição para a sustentabilidade ambiental local; contribuição
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para a geração líquida de empregos; impactos na distribuição de renda; contribuição para a
sustentabilidade do balanço de pagamento; contribuição para a sustentabilidade macroeconômica;
contribuição para a autossuficiência tecnológica; indicadores do potencial de efeitos multiplicadores
do projeto; internalização, na economia nacional, dos benefícios provenientes dos CERs;
possibilidades de integração regional e articulação com outros setores e potencial de inovação
tecnológica. Estudo de Jacovine et al. (2006) confirma que cultivos seringueira, pinus e eucalipto
apresentam grande potencial de atendimento integral dos critérios e indicadores propostos pelo
Ministério de Meio Ambiente, e que o cultivo de seringueira foi o que apresentou a maior
pontuação quanto aos indicadores, seguido do plantio de pinus para formação de resinagem e do de
eucalipto para a produção de celulose. Assim, a primeira tem, segundo o estudo, prioridade na
distribuição de recursos e/ou incentivos oriundos do MDL.
O Estado de São Paulo tem cerca de 58.655 ha de plantio de seringueira em fase de
produção e com condições de aproveitar todo esse potencial em projeto de sequestro de carbono no
escopo do MDL, para complementação de renda para os produtores rurais. Este trabalho tem como
objetivo estimar o potencial de sequestro de CO2 pelos cultivos de seringueira em produção no
Estado de São Paulo.
MATERIAL E MÉTODOS
O potencial de sequestro de carbono pelos seringais paulistas foi baseado nas estimativas de
árvores em produção no ano de 2015 nos municípios paulistas, fornecidas pelo Instituto de
Economia Agrícola (SÃO PAULO, 2016). Foram considerados o carbono estocado na parte aérea e
nas raízes das seringueiras e o carbono estocado no solo de áreas com seringueiras.
Para o cálculo do carbono estocado nas partes áreas e nas raízes das seringueiras foram
usados dados de estudo realizado pela Embrapa Solos em áreas localizadas na Fazenda
Experimental do Vale do Piranga, pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais – EPAMIG, em seringais dos clones IAN 873 e RRIM 600, os clones mais recomendados
para plantio em larga escala na Região Sudeste. A determinação da biomassa das plantas foi feita
por meio do método direto e destrutivo, com abate individual de nove árvores por clone, localizadas
nos estratos superior, médio e inferior de uma encosta, com três árvores por estrato. Os totais de
biomassa e carbono obtidos para as raízes laterais e pivotantes em cada estrato e a média dos totais
dos três estratos são apresentados nas Tabelas 1 e 2 em kg.ha-1. Os totais de carbono obtidos para as
partes aéreas das plantas (caule, galhos grossos e finos e folhas) em cada estrato e a média dos totais
dos três estratos são apresentados nas Tabelas 3 e 4 em kg.árvore-1
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Tabela 1: Biomassa e carbono em kg.ha-1 obtidos para as raízes laterais e pivotantes do clone IAN
873
Biomassa
Biomassa
Total
Total
Estrato
Raízes laterais
Raiz pivotante
biomassa
Carbono
Superior
7.469
42.176
49.645
22.340
Médio
5.551
41.433
46.984
21.143
Inferior
4.802
44.196
48.997
22.049
Média
5.941
42.602
48.542
21.8
Fonte: Carmo et al. (2006)
44
Tabela 2: Biomassa e Carbono em kg.ha-1 obtidos para as raízes laterais e pivotantes do clone RRIM
600
Biomassa
Biomassa
Total
Total
Estrato
Raízes
Raiz pivotante
biomassa
Carbono
laterais
Superior
4.980
29.350
34.330
15.449
Médio
7.492
24.617
32.109
14.449
Inferior
9.878
18.664
28.542
12.844
Média
7.450
24.210
31.660
14.24
Fonte: Carmo et al. (2006)
7
Tabela 3: Total de carbono estocado no caule, galho e fino e folha, clone IAN 873, kg.árvore-1
Estrato
Caule
Galho grosso
Galho fino
Folha
Total
Superior
28,0
68,3
12,5
6,5
115,3
Médio
26,8
69,4
13,7
8,4
118,3
Inferior
19,3
44,2
12,0
7,3
82,8
Média
24,7
60,6
12,7
7,4
105,4
Fonte: Carmo et al. (2006).
Tabela 4: Total de carbono estocado em caule, galho grosso, galho fino e folha, clone RRIM 600,
kg.árvore-1
Estrato
Caule
Galho grosso
Superior
26,0
53,6
Médio
25,0
44,7
Inferior
25,0
52,3
Média
25,3
50,2
Fonte: Carmo et al. (2006).

Galho fino
35,8
26,0
34,6
32,1

Folha
10,0
12,0
13,0
11,7

Total
125,4
107,7
125,1
119,4

Para o cálculo do total dos estoques de carbono nas seringueiras do Estado de São Paulo,
foram usadas as médias aritméticas simples dos valores totais médios de Carbono obtidos para os
clones IAN 873 e RRIM 600, conforme Tabela 5.
Considerando que as seringueiras normalmente são plantadas com espaçamento entre
árvores de 7 m X 3 m, uma árvore ocupa 21 m2. Portanto, em 10.000 m2 ou 1 ha, há
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aproximadamente 477 árvores. Os totais de carbono obtidos para a parte aérea em kg.árvore -1 foram
convertidos para kg.ha-1 pela multiplicação por 477 e apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Total de carbono estocado em caule, galho grosso, galho fino e folha em todos os
estratos das árvores.

IAN 873

Total médio
carbono nas raízes
(kg.ha-1)
21.844

Total médio
carbono na parte
aérea (kg.árvore-1)
105,4

Total médio
carbono na parte área
(kg.ha-1)
50.275,80

RRIM600

14.247

119,4

56.963,80

18.045,5

112,4

53.614,80

Clone

Média
aritmética
simples para os dois
clones
Fonte: Carmo et al. (2006)

Para o cálculo de carbono no solo, tomou-se como base o trabalho executado por
(FIDALGO, et.al, 2006). Esse trabalho estima a quantidade média de carbono no solo para áreas
antropizadas e com vegetação natural nos diferentes biomas brasileiros. Os valores para os biomas
Cerrado e Mata Atlântica são apresentados na Tabela 6 em kg.ha-1
Tabela 6: Estimativas da quantidade média de carbono (kg ha-1) no solo por bioma em áreas
antropizadas e com vegetação original.
Biomas
Cerrado
Mata Atlântica
Fonte: Fidalgo et.al, (2007).

Áreas Antropizadas

Vegetação Original

39.700

43.800

44.000

52.900

Pelos dados do Instituto de Economia Agrícola (SÃO PAULO, 2016), o Estado de São
Paulo possuía

249 municípios com seringais produtivos em 2015. Como as estimativas de

carbono no solo são diferentes para áreas em biomas diferentes, procedeu-se a intersecção do mapa
dos limites municipais com o mapa de biomas, em um Sistema de Informação Geográfica. Esse
procedimento permitiu separar os municípios quanto ao bioma predominante em seu território:
Mata Atlântica ou Cerrado, conforme Figura 1.
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Figura 1 - Mapa do Estado de São Paulo com seus respectivos municípios. Os
municípios com seringais produtivos estão classificados quanto ao Bioma predominante
em seus territórios.

Fonte: Fidalgo et.al, (2007).
Somou-se a quantidade de seringueiras em produção nos municípios do Cerrado. O mesmo
foi feito para os municípios da Mata Atlântica. Os totais obtidos foram: 19.161.096 árvores em
municípios da Mata Atlântica e 8.817.380 árvores em municípios do Cerrado. Considerando que um
hectare plantado com seringueiras possui aproximadamente 477 árvores, então as áreas em
produção correspondem a 18.485,07 ha em municípios do Bioma Cerrado e a 40.170,01 ha em
municípios do Bioma Mata Atlântica.
Para o cálculo do carbono estocado em 1ha plantado com seringueiras em áreas dos biomas
Cerrado e Mata Atlântica foram somados o carbono estocado no solo, nas partes aéreas e nas raízes
das seringueiras, considerando as médias apresentadas nas Tabelas 5 e 6. Para o carbono estocado
no solo foram usadas as estimativas para áreas com vegetação original (Tabela 6), considerando que
as plantações de seringueiras, embora sejam áreas antropizadas, apresentam características
próximas à da vegetação original dessas áreas.
Os valores obtidos foram multiplicados pelo total das áreas em produção no Estado de São
Paulo. Como os valores de carbono no solo diferem para os biomas Mata Atlântica e Cerrado, os
cálculos para cada bioma foram feitos separadamente. Além do Carbono total armazenado em áreas
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de seringueiras do Estado de São Paulo foram obtidas as quantidades de CO2 equivalente pela
multiplicação do total de carbono por 3,67 conforme LACERDA et.al. (2009).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos para os estoques de carbono e CO2 equivalente em áreas com
seringueiras em produção no Estado de São Paulo são apresentados na Tabela 7. A mesma tabela
apresenta uma estimativa do valor monetário dos estoques de carbono, considerando o valor de
US$3,00 para a tonelada de CO2 equivalente.
Tabela 7: Resultados dos cálculos dos estoques de carbono, CO2 equivalente e valor monetário
de estoque para as áreas com seringais em produção no Estado de São Paulo.
Cerrado
Mata Atlântica
Total
Carbono no solo (kg.ha-1)
Carbono na parte aérea (kg.ha-1)
Carbono nas raízes (kg.ha-1)
Carbono total por hectare (kg)
Área total (ha)
Carbono na área total (kg)
Carbono na área total (t)
CO2 na área total (t)
Valor monetário (US$)

43.800
52.900
53.614,8
53.614,8
18.045,5
18.045,50
115.460,3
124.560,30
18.485,07
40.170,01
2.134.292.117,43
5.003.588.817,80
2.134.292,12
5.003.588,82
7.832.852,07
18.363.170,96
23.498.556,21
55.089.512,88
Fonte: Autoria própria, 2018.

58.655,09
7.137.880.935,23
7.137.880,94
26.196.023,03
78.588.069,10

Os estoques de carbono dos seringais em produção no Estado de São Paulo foram estimados
em 7.137.880,94 toneladas o que corresponde a 26.196.023,03 toneladas de CO2 equivalente. O
valor monetário desse estoque, considerando 3 dólares por tonelada de CO2 é de US$
78.588.069,10. O CO2 sequestrado pelo látex não foi computado por falta de informações e dados.
CONCLUSÕES
Os plantios de seringueira no estado de São Paulo têm capacidade para gerar US$$
78.588.069,10 com CERs, considerando somente os plantios em produção. Esse volume de recursos
qualifica o setor da borracha natural a desenvolver um projeto de sequestro de dióxido de carbono
no escopo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
Em termos nacionais, os plantios de seringueira apresentam vantagens comparativas para o
sequestro de CO2, pois apresentam características positivas em termos de clima, solo, produtividade
alta, tecnologia disponível, além dos benefícios sociais e ambientais, sendo que a inclusão dos
CERs como receitas extras pode estimular produtores e empresários a optarem pela cultura, fazendo
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com que o Brasil, atualmente importador de borracha natural, torne-se autossustentável nesse setor
e diminuindo sensivelmente o impacto sobre a balança comercial brasileira.
Assim, plantios de seringueira podem ser considerados como alternativa viável para a
diminuição dos atuais problemas socioeconômicos e ambientais, tanto por fixar o homem na terra,
por aumentar o rendimento da propriedade e ocupar mão de obra familiar e local, como também por
ser uma cultura altamente ajustada às áreas degradadas, promovendo sua estabilização e
recuperação. Considerados os dados e informações disponíveis, a seringueira é uma boa alternativa
para a formalização de projeto no escopo do MDL.
Por fim, porém não menos importante, somente a união dos produtores rurais de seringueira
pode viabilizar um projeto de sequestro de carbono no escopo do MDL, em decorrência de seu alto
custo de transação. Cabe às associações de produtores, principalmente à Associação Paulista de
Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural (APABOR) e à Associação dos Produtores de
Borracha do Noroeste Paulista (NOROBOR) liderarem a elaboração de um projeto dessa natureza.
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RESUMO
O descarte de grandes volumes de águas residuais contaminadas por metais pesados em rios e
mares, tem se tornado um sério problema público e ambiental. Muitos métodos usados para o
tratamento dessas águas têm sido apresentados na literatura, mas muitos deles não foram aceitos
devido ao alto custo, baixa eficiência e/ou inaplicabilidade. Neste trabalho, fluorescência de raios-X
por reflexão total com radiação síncrotron (SRTXRF) foi usada para análise de íons metálicos em
amostras de águas produzidas de campos de petróleo do estado do Rio Grande do Norte, visando
investigar possíveis fonte de poluição. Considerando que os componentes da água produzida se
assemelham a água do mar, procedimentos de pré-concentração foram aplicados para aumentar a
concentração do analito de interesse e minimizar o efeito da matriz salina. Esta técnica permitiu
determinar a concentração de vários íons metálicos em 15 amostras de águas produzidas. A maioria
das amostras apresentaram valores baixos de concentração dos elementos. No entanto, em algumas
amostras, a concentração dos elementos Ba e Hg foi maior que a estabelecida pela legislação
Brasileira.
Palavras-chave: Águas produzidas, metais pesados, SRTXRF, método pré-concentração.
ABSTRACT
The discharge of large volumes of wastewater contamined with heavy metals into river and oceans
has become a serious environmental and public problem. Many methods used for treatment of these
waters have been reported in the literature, but many of them were not accepted due to high cost,
low efficiency and/or inapplicability. In this work, synchrotron radiation total reflection X-ray
fluorescence (SRTXRF) technique was used for the analysis of metallic ions in produced water
samples from oil field in Rio Grande do Norte, in order to determine potential sources of pollution.
Since the inorganic components in produced water generally resembling sea water, preconcentration procedures have been applied to increase the concentration of the analyte of interest
and to minimize the salt matrix effects. This technique allows us to determine the contents of
several metallic ions in 15 produced water samples. The great majority of the sampling points
presented low elemental concentration value. However, in some sample Ba and Hg concentration
were higher than the established limits by the Brazilian legislation
Keywords: Produced water, Heavy metals, SRTXRF, pre-concentration method.
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INTRODUÇÃO
A indústria de petróleo e gás é caracterizada pelo grande consumo de água e geração de
águas residuais associadas as atividades de explotação (água produzida) e refino (JIMENEZ et al.,
2018). Água produzida é a água trazida a superfície durante a recuperação de petróleo e gás natural
e é constituída da água de formação (água naturalmente presente no reservatório), fluxo de água
previamente injetado dentro da formação para recuperação e suporte a pressão do petróleo, e água
associada à produção de gás (AHMADUNA et al, 2009). O volume de água produzida varia com o
tipo de reservatório (óleo ou gás), e, portanto, com a idade de um campo, podendo ser 10 vezes
maior que o volume de hidrocarbonetos produzidos. Os poços de petróleo maduro podem gerar
cerca de 7 a 10 barris por dia dessas águas (KUSWORO et al., 2018). A produção global de barris
de óleo em comparação com a de água é numa proporção de 3:1.
Os principais constituintes dessas águas são os sais (incluem íons dissolvidos oriundos da
formação produtora) constituintes oleosos, ácidos orgânicos, fenóis, compostos inorgânicos, sólidos
e gases dissolvidos e dispersos (BTEX, HPAs) e produtos químicos empregados durante as
operações (ex. inibidores de corrosão, biocidas, etc.) (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2000; JIMENEZ
et al. 2018). Compostos dissolvidos inorgânicos em água produzida incluem ânions e cátions,
metais pesados e materiais radioativos. A Concentração de metais pesados produzidas nessas águas
depende da idade dos poços e da formação geológica (AHMADUNA et al, 2009).
Uma vez trazida à superfície, a água produzida é separada dos hidrocarbonetos, tratada para
remoção do óleo, e então é descarregada no mar ou reinjetada nos poços, se as condições forem
adequadas. Em virtude de possuir uma composição química complexa e da alta produção de
volumes de água (BESSA et al., 2001), os órgãos que cuidam da preservação ambiental têm-se
manifestado contra o descarte dessas águas em oceanos e terra e, portanto, têm estabelecido padrões
de concentração cada vez menores para os poluentes presentes nesse efluente. O impacto ambiental
provocado pelo descarte da água produzida é geralmente avaliado pela toxicidade dos constituintes
e pela quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos presentes. Os contaminantes presentes
nesses efluentes podem causar diferentes efeitos sobre o meio ambiente. Acredita-se que os efeitos
mais nocivos são aqueles relacionados aos compostos que permanecem solúveis após o descarte
dessas águas.
Vários estudos foram realizados pela indústria e governo para determinar a concentração de
vários metais em água produzida. Dentre as substâncias indicadas pela PARCOM (Convenção de
Paris) como de elevada toxicidade estão o mercúrio, o cádmio e seus compostos. Estes metais
pesados estão presentes nas águas produzidas em quantidades detectáveis, e fazem parte da lista
negra, segundo classificação da PARCOM. Existe também a chamada lista verde, onde estão
incluídos compostos que necessitam de estrito enquadramento dentro dos limites estabelecidos para
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descarte, e incluem outros metais pesados, alguns radionuclídeos e os hidrocarbonetos presentes a
níveis de mg L-1 (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2000). No Brasil a resolução CONAMA 393/2007
dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de
petróleo e gás natural. O artigo10 estabelece que as empresas operadoras de plataformas realizarão
monitoramento semestral da água produzida a ser descartada das plataformas, para fins de
identificação da presença e concentração, dentre outros, dos seguintes compostos inorgânicos:
arsênio, bário, cádmio, cromo, cobre, ferro, mercúrio, manganês, níquel, chumbo, vanádio e zinco.
Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo determinar a concentração de íons
metálicos em águas produzidas de vários campos de petróleo onshore (terrestre) do estado do Rio
Grande do Norte usando a técnica fluorescência de raios X por reflexão total com radiação
síncrotron (SRTXRF). Fluorescência de raios-X por reflexão total é uma técnica multielementar
aplicada em diversas áreas da ciência e tecnologia e tem sido usada nos últimos anos em análise
ambiental (ar, sedimentos, solos, plantas e outros) principalmente em análise de água (Costa et al.,
2003). Fluorescência de raios-X por reflexão total usando radiação síncrotron (SRTXRF) como
fonte de excitação apresenta vantagens em relação a outras técnicas de análise, como capacidade
multielementar, alta sensitividade, precisão e curto tempo de análise. No entanto análise direta
destes elementos em água salina é algumas vezes não adequada devido a baixa concentração dos
elementos traços e da alta matriz salina. Portanto um método de pré-concentração tem sido aplicado
para melhorar o limite de detecção e minimizar o efeito da matriz salina (PIMENTEL et. al., 2008).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As amostras de águas produzidas foram provenientes de campos de petróleo do Rio Grande
do Norte. A análise dos elementos químicos presentes nessas amostras foi realizada utilizando
fluorescência de raios X por reflexão total com excitação por radiação síncrotron (SRTXRF). A
escolha dessa técnica se justifica por ser especialmente adequada para determinação de elementos
traços e ultratraços em amostras de água, e dentre seus aspectos vantajosos destacam-se capacidade
multielementar, alta sensitividade, precisão e curto tempo de análise (PRANGE et al, 1993). As
medidas experimentais de quinze amostras foram realizadas na linha XRF do Laboratório Nacional
de Luz Síncrotron (LNLS), localizado em Campinas-SP. Para excitação da amostra foi utilizado um
feixe de radiação policromático com energia máxima de 20 keV. O tempo de obtenção dos
espectros de fluorescência de raios X para as amostras de águas produzidas e para os padrões foi de
100 s. Para o ajuste dos espectros e a determinação das intensidades da radiação fluorescente foi
empregado o programa Quantitative X-Ray Analysis Software (QXAS) (BERNASCONI &
TAJANI, 1996).
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Especificamente, a linha de Fluorescência de Raios X (XRF) opera na faixa de raios X,
destinada às análises da composição química multi-elementar (Z 14), em níveis de traços e
ultratraços, em materiais provenientes das áreas de meio ambiente, ciências dos materiais,
biológicas e geológicas. O limite de detecção em TXRF é da ordem de ng.g-1, entretanto, algumas
amostras com procedimentos de pré-concentração podem ser obter limites de detecção de pg g-1
(WOBRAUSCHEK et al., 1991). A combinação desta técnica com procedimentos de separação e
concentração apropriados permite a determinação de elementos traço mesmo em águas com alta
matriz salina e conteúdo orgânico (PRANGE et al, 1993).
No entanto, análise direta destes elementos em amostras de águas salinas se torna na maioria
das vezes inviável devido à baixa concentração de alguns metais traços (em níveis de g kg-1 a ng
kg-1) e da alta matriz salina. Portanto, um método da pré-concentração foi aplicado para melhorar o
limite de detecção e reduzir o efeito da matriz salina (PRANGE, 1985; VAN GRIEKEN, 1982).
Além disto, a pré-concentração permite um uso maior do volume de amostra, melhorando assim, a
representatividade dos resultados (COSTA, 2003).
Método da pré-concentração
O método da pré-concentração para análise das amostras de águas produzidas foi realizado
através do uso do agente quelante APDC (ditiocarbamato de pirrolidina de amônio)
(COSTA,2003;103), cuja estrutura é mostrada na Figura 1. Este agente forma complexos insolúveis
com a maioria dos elementos de transição: V, Cr, Mn, In, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Nb, Mo, Ru,
Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, W, Te, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi e U (COSTA,2003). A alta
estabilidade e baixa solubilidade dos quelatos de ditiocarbamatos metálicos são suficientes para
permitir a recuperação quantitativa de muitos metais sem, praticamente, nenhum pré-tratamento de
águas naturais.
Figura 1 - Fórmula estrutural do APDC.

S
N

C
S-NH4+

Fonte: Autoria própria, 2018

Para pré-concentrar os íons metálicos, alíquotas de 50 mL de cada amostra foram misturadas
com 75 L de Se (100 g/g), que foi usado como padrão interno. Em seguida, o pH das amostras
foi ajustado para 3, usando uma solução de HNO3 e posteriormente, adicionou-se 2 mL de solução
de APDC (1%). As amostras sob estas condições foram homogeneizadas por agitação durante 20
minutos. Os complexos foram recolhidos em membrana millipore (0,45 m) por filtração a vácuo,
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em seguida a membrana foi levada à estufa (70 oC) para secagem. De cada membrana utilizada na
filtragem das amostras, foram cortados 3 discos com 3 mm de diâmetro, utilizando um vazador de
aço inox. Então, cada disco foi transferido para o refletor de lucite, dissolvido em 5 μL de HNO 3
ultrapuro e levado para secagem sob luz infravermelha.
Análise por medidas diretas
Medidas diretas também foram realizadas para identificar outros elementos que não foram
precipitados com APDC. O método experimental foi realizado como segue: alíquotas de 200 L de
cada amostra foram misturadas com 270 L de água Milli-Q e 30 L de Ga (102,5 g/g), que foi
usado como padrão interno. Posteriormente, uma alíquota de 5 L da solução foi transferida para
um refletor de lucite, e levado para secagem sob luz infravermelha. O objetivo do aumento da
diluição das amostras foi evitar interferências da matriz salina na aquisição dos espectros de
fluorescência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A identificação e quantificação dos elementos químicos nas amostras de águas produzidas
foi realizada pela técnica SRTXRF, os locais de amostragem não podem ser identificados por
questões de sigilo industrial, mas é possível dizer que se tratam de amostras coletadas em campos
de petróleo da região do Rio Grande do Norte aqui identificados por estação 1 e estação 2. As
medidas SRTXRF de 15 amostras de águas produzidas pré-concentradas combinadas com as
medidas diretas permitiram a quantificação de vários elementos químicos compreendendo metais
alcalinos, metais de transição e não metais.
É importante mencionar que as águas produzidas das referidas estações apresentam pH em
torno de 6, 5 e 7, de modo que é conhecido que a maioria dos metais pesados precipitam a valores
mais baixos ou iguais a esses valores, então a concentração residual de metais pesados presentes nas
amostras de água produzidas e em outros efluentes industriais, pode ser explicada pela presença dos
ânions (tais como cloretos, sulfatos, cianetos, etc) que concorrem com o OH na formação de
complexos. Desta forma, a precipitação dos íons metálicos ocorre em valores de pH mais elevados
do que os obtidos em soluções sintéticas.
A Tabela 1 mostra a faixa de concentração (limites máximo e mínimo) dos elementos
encontrados nas amostras de águas produzidas, bem como, os valores máximos permitidos (VPM)
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 430/2011). Analisando as concentrações
das espécies químicas na referida tabela pode-se observar que a concentração dos elementos bário e
mercúrio em algumas amostras, encontram-se acima do limite exigido pela resolução CONAMA
430/2011, essa resolução dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, alterando
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e complementando a resolução CONAMA 357/2005. As amostras da estação 1 apresentaram um
maior teor de cromo ferro manganês, zinco e bário, além de uma quantidade significativa de bromo.
Não foi detectada a presença de bromo nas águas produzidas da estação 2.
As Figuras 2 e 3 ilustram espectros SRTXRF característicos de amostras de água produzida
(pré-concentradas e medidas diretas) das estações 1 e 2, respectivamente. Nos espectros das
amostras pré-concentradas, Figuras 2a e 3a, aparecem os elementos que foram complexados pelo
APDC (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hg e Pb) e outros (S, Cl, Ar, K, Ca e Ba) que apesar de não
complexarem com o APDC, estão presentes nos espectros devido às altas concentrações na amostra.
Em relação ao selênio, é provável que realmente esteja presente nas amostras de águas produzidas,
mas não é possível quantificá-lo porque o mesmo foi utilizado como padrão para as medidas
SRTXRF. As Figuras 2b e 3b comprovam a necessidade de pré-concentrar as amostras de águas
salinas para quantificar metais pesados por SRTXRF, uma vez que não se verifica a presença dos
mesmos nos espectros, exceto aqueles que estão em maiores concentrações relativas, como é o caso
dos elementos ferro e zinco, nas amostras. A presença do Gálio nessas amostras tem a mesma
justificativa do selênio, ou seja, foi o padrão utilizado nas amostras para as medidas diretas.
Tabela 1: Composição química de amostras de águas produzidas por SRTXRF
Faixa de Concentração (g L-1)

Elementos

Silício
Enxofre
Cloro
Potássio
Cálcio
Titânio
Vanádio
Cromo
Manganês
Ferro
Cobalto
Níquel
Cobre
Zinco
Bromo
Estrôncio
Molibdênio
Bário
Mercúrio
Chumbo

Estação 1

Estação 2

VMP(*)

1000 - 17900
6,7 -163,7
208 - 4632 (x103)
24,1 – 1008 (x103)
135 - 2266 (x103)
3,50 -16,90
0,01 - 37,90
2,80 - 74,40

88 - 1632 (x103)
12,2 - 833 (x103)
119 – 1888 (x103)
0 – 3,90
4,9 – 10,50

-

1,00 - 41,00
22,6 - 3285
2,0 -88,20
4,50 – 102,00
2,00 – 105,6
13,1 - 264,8
6,1 - 389,1 (x103)
3000 - 88800
20,3 - 31,80
900 - 17200
3,7 – 147,3
1,60 – 58,7

1,0 – 3,700
179 – 1199,8
5,25 – 18,20
11,4 – 18,10
21,8 – 50,10
32,9 – 135,1
1500 - 69000
1200-3500
31,9 – 133,7
43,6 -263,8

100 Cr6+
1000 Cr3+
1000,0
15000
2000
1000
5000
5000
10
500

(*) Resolução CONAMA 430/2011 – Padrões de lançamento de efluentes.
Fonte: Autoria própria, 2018.
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Figura 2 – Espectros característicos de uma amostra de água produzida da estação 1
a) pré-concentradas e b) medidas diretas.
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Figura 3– Espectros característicos de uma amostra de água produzida da estação 2
a) pré-concentradas e b) medidas diretas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A técnica fluorescência de raios X por reflexão total com radiação síncrotron se mostrou
adequada para identificação e quantificação dos elementos presentes na água produzida,
apresentando aspectos vantajosos, como capacidade multielementar, baixo limite de detecção e
curto tempo de análise (100 s). As medidas diretas combinadas com as amostras pré-concentradas
permitiram determinar as concentrações elementares (g L-1) de vários elementos, incluindo alguns
metais pesados como: Cr, Cu, Fe, Ni, Zn, Hg e Pb. Teores significativos de mercúrio foram
encontrados nessas águas. Os resultados revelam a possibilidade de dano ambiental para áreas
muito próximas ao ponto de descarga da água produzida e são potencialmente úteis para compor um
banco de dados para estudo de remoção de metais pesados em águas produzidas.
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RESUMO
A mineração é um dos setores que provoca grandes impactos ambientais. A rocha calcária se
destaca na mineração, pois pode ser utilizada para várias finalidades na indústria bem como para a
construção civil. Em Baraúna - RN existe um grande potencial para exploração dessa rocha, que
tem como resultado do beneficiamento a cal virgem e hidratada. Este trabalho teve como objetivo
descrever as etapas envolvidas na obtenção dos produtos decorrentes do calcário em Baraúna e
como são usados na construção civil. Esta pesquisa foi realizada entre janeiro e abril de 2017, foram
realizadas visitas à fábrica de cimento Mizu e a fábrica de cal CNN, localizada no município de
Baraúna-RN. Pode-se constatar que a extração mineral na área do estudo condiz com a extração no
âmbito nacional, e que apesar dos impactos ambientais, o setor movimenta a economia da cidade e
região, gerando emprego e renda. Os produtos obtidos do beneficiamento dessa rocha têm várias
aplicações, que vão desde o setor de medicamentos até a construção civil. Na construção civil
destaca-se a cal hidratada, que é utilizada para a fabricação de argamassas de alto padrão.
Palavras-chave: Extração mineral; Impactos ambientais; Relevância econômica; Argamassa.
ABSTRACT
Mining is one of the sectors that causes large environmental impacts. The Limestone rock stands
out in mining as it can be used for various purposes in the industry as well as for civil construction.
In Baraúna - RN there is a great potential for exploration of this rock, which has as a result of the
processing of virgin and hydrated lime. The objective of this work was to describe the steps
involved in obtaining products from limestone in Baraúna and how they are used in construction.
This research was carried out between January and April 2017, visits were made to the Mizu
cement factory and the CNN lime factory, located in the municipality of Baraúna-RN. It can be
verified that the mineral extraction in the study area consistent with the extraction in the national
scope, and that despite the environmental impacts, the sector moves the economy of the city and
region, generating employment and income. The products obtained from the processing of this rock
have several applications, ranging from the medicine sector until construction industry. In the civil
construction stands out the hydrated lime, which is used for the manufacture of mortars of high
standard.
Keywords: Mineral extraction; Environmental impacts; Economic relevance; Mortar.
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INTRODUÇÃO
A rocha calcária é obtida através do ciclo sedimentar clássico, que segundo Suguio (2003) é
composto pelas fases de intemperismo, erosão, transporte, deposição, litificação (ou diagênese) e
soerguimento. A região da Chapada do Apodi é conhecida pela presença em abundância dessa
rocha, e de acordo com Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) no anuário mineral
brasileiro de 2010, o município de Baraúna - RN fica em segundo lugar entre os municípios do
estado do RN que mais possuem calcário lavrável, perdendo apenas para Mossoró, sendo uma
importante jazida para a extração da matéria-prima utilizada na fabricação da cal.
Antes da extração do calcário, são realizados estudos geológicos visando à viabilidade da
operação e, a partir de resultados favoráveis, a extração do mesmo pode ser feita, onde seu
desmonte na maioria das vezes é feito com a utilização de explosivos. A rocha passa pelo processo
de britagem, calcinação, moagem, transformando-se em cal virgem, podendo ser hidratada dependo
da sua aplicação.
Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Cal (ABPC) no Guia das Argamassas
nas Construções (2004) as rochas calcárias constituídas por carbonatos de cálcio e/ou de magnésio
dão origem a cal. As rochas são extraídas, selecionadas, britadas e submetidas a fornos industriais
com altíssimas temperaturas, para ocorrer à calcinação da mesma, processo para a obtenção da cal
virgem. A cal virgem é composta por óxidos de cálcio e de magnésio, já a cal hidratada é composta
por hidróxidos de cálcio e/ou magnésio, transformação que ocorre por causa da hidratação da cal
virgem.
A cal está presente direta ou indiretamente, em quase tudo o que nos rodeia, sendo utilizada
em inúmeros processos industriais: papel e celulose, açúcar, alimentos, medicamentos, alumínio,
couro, siderurgia, agricultura, no tratamento das águas que abastecem as grandes cidades, na
proteção ao meio ambiente, entre muitas outras aplicações. Mas a utilização mais conhecida da cal
hidratada é em argamassas, no setor da construção civil.
Este trabalho tem como objetivo descrever as etapas envolvidas na obtenção dos produtos
decorrentes do calcário em Baraúna e como são usados na construção civil.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado teve como base a pesquisa de campo, sendo realizada na mina de
calcário velame II, pertencente a fábrica de cimento MIZU e na fábrica de Cal CNN (Cal Norte
Nordeste) que ficam localizadas no município de Baraúna-RN. Também foram retiradas
informações de artigos científicos, teses, dissertações e livros.
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O estudo constitui de uma pesquisa de campo de ordem quali-quantitativa, por envolver um
processo geral, sendo escolhida uma parte do mesmo para um estudo qualitativo (Correa, 2003).
Foram elaborados dois questionários (ver anexo 1 e 2), sendo um aplicado ao líder de
mineração da MIZU, e o outro ao Engenheiro Mecânico da CNN, bem como a obtenção de algumas
fotos envolvendo o processo de exploração do calcário e o processo de fabricação da Cal virgem e
hidratada.
De acordo com as informações obtidas nos questionários aplicados ao geólogo da MIZU e
ao engenheiro mecânico da CNN, foram realizadas apreciações e explanações a respeito das
informações da exploração do calcário, desde sua extração até a passagem em máquinas e fornos
para a fabricação da cal, entre outros aspectos. Todos os dados obtidos foram analisados e
comparados com as literaturas consultadas, além da abordagem acerca das fotos retiradas nos locais
estudados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Verificou-se que antes da extração do calcário, são realizados estudos geológicos visando à
viabilidade da operação, e a partir de resultados favoráveis, a extração do mesmo pode ser feita,
onde o desmonte na maioria das vezes é feito com a utilização de explosivos. Após realizado este
procedimento, a rocha passa pelo processo de britagem, calcinação, moagem, transformando-se em
cal virgem, podendo ser hidratada dependendo da sua aplicação.
De acordo com o chefe de mineração da empresa MIZU, para se iniciar o processo de
extração na jazida, chamada de mina velame II (Figura 1), foi feito uma pesquisa com estudo das
bibliografias e mapeamentos geológicos regionais. Com a definição dos alvos de interesse passouse para a fase de detalhamento e refinamento. Fizeram sondagens rotativas, coletas de rochas,
análises químicas e a geologia de detalhe por diferentes pontos da jazida. Apenas com a
confirmação da qualidade e uma mensuração da quantidade de rochas calcárias tomou-se a decisão
de instalar o empreendimento.
A reserva mineral inicialmente cubada aponta que tem capacidade para mais de 100 anos de
operação.

Figura 1 - Mina Velame II

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1008

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Fonte: Autoria Própria (2017)

Ainda de acordo com o entrevistado, foi visto que o calcário da região de Baraúna, que pode
ser chamada de formação jandaíra, é de ótima qualidade para a fabricação da cal e do cimento,
como é comumente utilizado na região. Ressaltando que o calcário utilizado para cada setor irá
diferenciar-se, dependendo da qualidade do material, que será definido pela quantidade de
carbonato de cálcio que existe em determinados pontos de uma rocha calcária, e para saber esse teor
de carbonato de cálcio, é preciso que sejam feitas várias análises a cada metro cúbico de calcário
extraído.
Com relação às características químicas (Tabela 1) das rochas calcárias encontradas na
jazida analisada têm-se os seguintes resultados:
Tabela 1 - Característica química das rochas encontradas na mina velame II
CaO (%)

SiO2 (%)

Al2O3 (%)

Fe2O3 (%)

MgO (%)

47 - 52

1-5

1-4
Fonte: Mizu (2017)

0-2

0-5

O calcário apresenta coloração que varia de creme a amarelado (Figura 2), chegando até um
tom esbranquiçado de granulação fina a média e textura micrítica. Destaca-se na matriz da rocha
nódulos de calcita recristalizada milimétricos, conhecidos como esparitos e bioclástos.
Esporadicamente existe a presença de dendros de manganês e pontos de óxido de ferro.

Figura 2 - Calcário encontrado na mina velame II
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Fonte: Autoria Própria (2017)

Para iniciar o processo de exploração das rochas calcárias, é preciso verificar a qualidade da
mesma, para isto no processo de perfuração é coletado o pó do calcário em distâncias iguais.
Assemelhando-se ao que é realizado no resto do país conforme (Sampaio e Almeida, 2008), sendo
necessária essa análise para verificar a qualidade do calcário, e quais tipos de impurezas estão
presentes no mesmo, para que o mesmo seja empregado corretamente, e que não interferira na
qualidade do produto final.
Depois de feito todos os estudos necessários, a primeira etapa para iniciar a extração das
rochas calcárias, quando necessário, é a supressão da vegetação, que esse material retirado é
guardado para que futuramente o local explorado possa ser reconstituído. O solo fica totalmente
desnudo, então, ocorrerá à marcação topográfica dos furos da perfuração. Essa perfuração é feita de
acordo com uma malha de perfuração, e é feito por uma máquina chamada de perfuratriz (Figura 3).
Figura 3 - Perfuratriz empregada na perfuração das rochas calcárias

Fonte: Autoria Própria (2017)
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A perfuratriz perfura a rocha calcária e extraí um pó (Figura 4), esse material é coletado de
forma adequada, e segue para análise em laboratório, para que seja determinada a qualidade do
material, assim definindo se ocorrerá o desmonte da rocha ou não.
Figura 4 - Pó extraído com a perfuratriz

Fonte: Autoria Própria (2017)

O desmonte da rocha é feito por explosivos, estes são colocado nos furos feitos pela
perfuratriz para que a detonação seja efetuada e o desmonte da rocha aconteça.
Anualmente é extraído um volume de 1.000.000 toneladas de calcário na mina velame II,
sendo que 70% dessa quantidade são destinadas para a fabricação de cimento, e 30% da quantidade
desse material são destinados à fábrica de cal.
Para que essa rocha extraída seja encaminhada para a fábrica de cal é feito à análise química
do pó de perfuração e análise química da rocha pós - desmonte.
Verificou-se no geral que o processo de extração da rocha calcária adotada em Baraúna –
RN está de acordo com as normas brasileiras de mineração e com o que é realizada no Brasil,
comparando com as informações encontradas por (Martins Neto e Ramalho, 2010). E que essa
extração não é realizada de forma aleatória, procedem de várias pesquisas, análises de qualidade da
rocha, para definir se essa rocha pode ou não ser utilizada dependendo da sua finalidade.
Todo processo para extração das rochas calcárias acaba ocasionando impactos ambientais,
que são eles do tipo físico, como as poeiras fugitivas ocasionadas pelo trânsito dos caminhões,
durante os serviços de perfuração e escavação de rocha. Supressão da vegetação para preparar o
terreno a ser explorado. A empresa tenta trabalhar de forma racional na utilização das áreas de
vegetação.
Há a necessidade de mais estudos no aspecto ambiental, pois como se pode analisar no
estudo, o processo de extração das rochas calcárias provoca vários impactos ambientais, que
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precisam ser ao máximo controlado, pois esse setor apesar de gerar impactos negativos, também
gera bastantes impactos positivos, como geração de emprego e renda para a região.
De acordo com o engenheiro mecânico da CNN, a linha de produção de cal tem capacidade
de 650 toneladas por dia. A rocha desmontada é carregada com o auxílio de pá carregadeiras em
caminhões, e transportada até o britador de mandíbulas, equipamento que efetuará a britagem da
rocha nas dimensões desejadas e adequadas para a próxima etapa do processo. A rocha transportada
até o britador sendo britada, e a granulometria desejada é obtida por meio de regulagem do
equipamento conjugado com peneiramento. O processo mais empregado na britagem consiste na
quebra de material principalmente pela ação da força de compressão.
Seguindo para a próxima etapa com o auxilio de transportador de correias na Figura 5A, o
minério dentro dos limites desejados (20 a 50 mm) é estocado em pilhas (Figura 5B), sendo
transportado até o forno. O minério com dimensão menor será desviado e conduzido para a
fabricação de clínquer, já os de dimensões maiores passaram novamente pelo britador. O calcário
britado é então transportado, por meio de correias transportadoras ao forno.
Figura 5 - Transportador de correias da CNN (A), Pilha de calcário
com granulometria entre 20 a 50 mm da CNN (B)
B

A

Fonte: Autoria Própria (2017)

O forno é um dos principais equipamentos do processo, onde ocorre a calcinação da rocha
calcária e transformação em cal. Para está importante etapa do processo existem vários tipos de
fornos que vão desde fornos verticais construídos em pedra com processos manuais ou semiautomatizados, sendo estes normalmente de baixa capacidade de produção ou modernos fornos
metálicos verticais ou horizontais totalmente automatizados de alta capacidade de produção. No
caso da CNN é usado um forno horizontal de 60 metros de comprimento e 4 metros de diâmetro
(Figura 6).
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Figura 6 - Forno Horizontal CNN

Fonte: Autoria Própria (2017)

Uma vez alimentado o forno, o calcário irá permanecer no seu interior para que as reações
ocorram, sendo que o tempo de permanência está diretamente ligado ao tipo de forno que a linha
produtiva dispõe. A principal reação que ocorre no interior do forno durante a calcinação é
descarbonatação do calcário, em outras palavras o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio
são transformados em óxido de cálcio [CaO] e óxido de magnésio [MgO], respectivamente.
A descarbonatação se dá por meio da ação do calor que é obtido no forno através da queima
do combustível. Os combustíveis utilizados são de várias origens sendo os mais utilizados: coque,
lenha, serragem, gás natural, biogás, óleos minerais, etc. Na Figura 7 verifica-se que (A) rocha
calcária, (B) a calcinação e o produto final do poroso, (C) de pedra de cal, respectivamente.
Figura 7 - Rocha calcária no processo de calcinação até transforma-se em cal, (A) rocha calcária, (B) a
calcinação e o produto final do poroso, (C) de pedra de cal
A
B
C

Fonte: Engenheiro Mecânico da CNN (2017)
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A descarga do forno é contínua ou intermitente (batelada) a depender do tipo de forno, o
produto obtido nesta etapa é a cal virgem, que após o resfriamento já possui diversos tipos de
aplicação podendo assim ser comercializada ou alimentada nas fases seguintes do processo. Nesta
etapa do processo, a cal virgem poderá seguir caminhos distintos sendo uns para a produção de cal
virgem granulada ou outro para a produção da cal hidratada.
A cal virgem em pedra é armazenada para resfriamento no resfriador vertical, e
posteriormente será alimentada ao moinho onde será britada e moída até que seja alcançada a
granulometria desejada. Posterior à moagem o produto obtido é a Cal virgem granulada que é
conduzida aos silos de armazenagem onde posteriormente será ensacada ou comercializada a
granel.
A cal virgem é armazenada para resfriamento e posteriormente transportada para a próxima
fase do processo, a hidratação. Nesta etapa ocorre a reação de hidratação do óxido de cálcio e óxido
de magnésio onde os mesmos são transformados em Hidróxido de Cálcio [Ca(OH2)] e Hidróxido
de Magnésio [Mg(OH2)], esta reação se processa quando a cal virgem entra em contato com a água
[H2O]. A hidratação, como é conhecida esta etapa, normalmente ocorre nos hidratadores,
denominação utilizada para o conjunto de equipamentos desta etapa do processo.

Após a

hidratação, a cal agora denominada de Cal Hidratada, é armazenada para posteriormente ser
ensacada ou mesmo comercializada a granel.
A CNN produz uma ampla variedade de cales e calcários, capaz de atender a várias
aplicações com demandas distintas de qualidade para diversos setores do mercado. Dentre os
setores do mercado podemos citar: Açúcar e Álcool; Estabilização de Solos; Meio Ambiente;
Indústria Química; Siderurgia; Tratamento de água, efluentes e esgotos; Vidro; Celulose e papel;
Curtume; Pellets e polpa cítrica; Mineração de não ferrosos; Fertilizantes e alimento animal;
Tratamento de gases; Mineração; e Construção Civil.
A cal virgem não tem aplicação direta na construção civil, para ser utilizada no setor a
mesma precisa ser hidratada. Após a hidratação da cal, pode-se utilizar para diversas finalidades,
como:






Para o preparo de argamassa com alto padrão de qualidade, as argamassas preparadas
com cal apresentam uma maior incorporação de areia, proteção de armaduras, maior
poder aglomerante, maior plasticidade (liga) e resistência superior à compressão e
aderência.
Como filler ativo na mistura asfáltica, principalmente CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente), proporcionando à mistura além das propriedades de um filler normal,
resistente à fadiga anti-stripping.
Na estabilização de solos para pavimentação em bases, em sub-bases e construção civil.
A grande vantagem em relação aos outros produtos estabilizantes é a facilidade de
trabalho na obra pelo maior tempo de reação entre a cal e argila.
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Para saber se a cal hidratada tem uma qualidade confiável, a empresa realiza análises em
laboratório próprio, onde tem toda a estrutura de forno, raios-X e demais equipamentos. Como se
pode analisar no trabalho, um processo que é de extrema importância, pois se a cal não está dentro
dos padrões estabelecidos, pode prejudicar as características da mesma. A finalidade da cal
produzida em Baraúna está de acordo com o que destinado no resto do país, assim como (Coelho et
al., 2009) estudaram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de extração da rocha calcária adotada em Baraúna - RN está de acordo com as
normas brasileiras de mineração.
A exploração dessa rocha está em amplo desenvolvimento na região, onde é utilizada para a
produção de cimento e da cal.
Há a necessidade de mais estudos relacionados sobre os impactos ambientais causados pela
extração, para tentar mitiga-los.
Para saber a quantidade exata de rocha calcária explorável em Baraúna – RN são feitas
pesquisas constantemente.
A cal virgem e a cal hidratada possuem diversas utilizações, porém a utilização mais comum
é da cal hidratada na construção civil para a fabricação de argamassa.
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO APLICADO AO CHEFE DE MINERAÇÃO NAS VISITAS REALIZADAS
1. Foi feito algum estudo na região para iniciar-se o processo de extração da rocha calcária,
qual (is)?
2. Quais as características das rochas calcárias encontradas na jazida analisada?
3. Quanto tempo estimasse que possa ser feita a extração da rocha calcária na jazida?
4. Qual a quantidade de rochas calcárias que são extraídas por ano na jazida?
5. Quanto dessa quantidade é destinado para a fábrica de Cal?
6. É feito alguma análise na rocha antes da expedição para a fábrica de Cal?
7. Qual o procedimento para a extração das rochas calcárias?
8. Quais são os impactos ambientais ocasionados pela exploração da rocha calcária em
Baraúna?
9. Há alguma forma desses impactos serem minimizados?

ANEXO 2
QUESTIONÁRIO APLICADO AO ENGENHEIRO MECÂNICO NAS VISITAS REALIZADAS
1. É feita alguma análise na rocha quando ela chega à empresa antes de se iniciar o processo de
fabricação da cal?
2. Como se dá a fabricação da Cal Virgem após a extração da rocha calcária?
3. Qual o processo para fabricação da Cal Hidratada?
4. São feitas análises na cal hidratada produzida para ver se ela se padroniza para o mercado
consumidor?
5. Para qual mercado é destinada a cal virgem e hidratada fabricada na CNN?
6. Como a Cal virgem e a cal hidratada são vendidas após a fabricação?
7. Como é feita a expedição do material?
8. Existe algum cuidado especial para o armazenamento da Cal?
9. Qual a capacidade máxima de produção da fábrica?
10. Qual a quantidade de cal virgem e cal hidratada que é produzida mensalmente?
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RESUMO
As águas subterrâneas podem apresentar grande vulnerabilidade, neste sentido, elas necessitam ter
sua qualidade preservada, sendo, portanto, necessário um adequado gerenciamento frente a
possíveis e potenciais problemas de contaminação e prevenção, através do monitoramento da
qualidade das águas subterrâneas. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a vulnerabilidade
das águas subterrâneas no Município de Itaituba-PA. Para mensurar o índice de vulnerabilidade,
utilizou-se o método GOD baseado na interpolação deste índice obtido por meio dos dados de
litologia, profundidade até o lençol freático e grau de confinamento da água subterrânea. Os dados
oriundos do banco hidrogeológico do SIAGAS/CPRM foram trabalhados em planilhas do Excel e
em SIG, por meio do software livre QGIS 2.18.23. Pôde-se observar que o índice de
vulnerabilidade GOD teve pouca variação, provavelmente por conta das diferentes litologias
encontradas no município, mesmo assim, deve-se observar os fatores e processos antrópicos os
quais podem potencializar o risco e o perigo de contaminação, conforme a vulnerabilidade das
águas subterrâneas.
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Água Subterrânea. Método GOD.
ABSTRACT
The groundwater can be highly vulnerable and, for this reason, it need to be preserved in order to
has a better quality, being crucial an effective management of contamination and monitoring
groundwater problems. Thus, this research aims to analyze the vulnerability of groundwater in the
Municipality of Itaituba-PA. To measure the vulnerability index was used the GOD method based
on the interpolation of lithology data, depth to the water table and groundwater confinement level.
The data from SIAGAS/CPRM hydrogeological database were processed in Excel spreadsheets and
GIS, using the free software QGIS 2.18.23. We observed that the vulnerability index GOD did not
have a considerable variation, probably due to the different lithologies found in the municipality,
besides factors and anthropic processes which can increase the vulnerability of groundwater.
Keywords: Ground water. GOD Method.
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INTRODUÇÃO
As águas subterrâneas são recursos hídricos que, geralmente, possuem melhor qualidade,
menor custo de captação e podem ser empregadas em diferentes usos (FERON, 2013). Entretanto,
toda água subterrânea é vulnerável, em diferentes graus, à contaminação.
A vulnerabilidade é entendida como a suscetibilidade dos aquíferos serem afetados por
cargas contaminantes de origem antrópica (FEITOSA et al., 2008). De acordo com Foster et al.
(2002) e Maia e Cruz (2011), esta vulnerabilidade é caracterizada por meio dos seguintes fatores
naturais: a) acessibilidade da zona saturada à penetração de poluentes, b) capacidade de atenuação
resultante da retenção físico-química ou reação ao poluente na zona não saturada e, c) a diluição e a
remobilização dos contaminantes.
De acordo com Ribeiro et al. (2011), a exploração excessiva desse recurso, a ocupação
desordenada do solo e o não cumprimento de normas legais potencializam a vulnerabilidade natural
das águas subterrâneas, onde eventuais poluentes lançados na superfície têm meio favorável de
percolação e podem atingir os aquíferos.
Diante desses fatores, as águas subterrâneas precisam ser preservadas para que haja uma
melhor qualidade das mesmas, sendo, portanto, crucial um melhor gerenciamento frente aos
problemas de contaminação, permitindo aos órgãos gestores uma melhor avaliação das propostas de
desenvolvimento, aliada ao controle da poluição e monitoramento da qualidade da água subterrânea.
Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar a vulnerabilidade das águas subterrâneas
no Município de Itaituba-PA a partir da aplicação do método GOD, tendo em vista sua importância
para embasar medidas preventivas de controle de uso e qualidade das águas subterrâneas, bem
como contribuir com uma melhor gestão deste recurso.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de estudo
O município de Itaituba está localizado na porção sudoeste do estado do Pará, na margem
esquerda do rio Tapajós, na borda sul da Bacia do Amazonas (Figura 1).
O município apresenta uma área de unidade territorial de 62.042,472 km2, com 97.493
habitantes, segundo dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
(2010). De acordo com Leal et al. (1996), a região apresenta relevo plano a levemente ondulado e
clima quente e úmido, com regime de chuvas com duas estações bem distintas: seca e chuvosa. A
estação seca é caracterizada pelos menores índices de precipitações pluviais, ocorrendo nos meses
de julho a dezembro. A chuvosa ocorre entre os meses de janeiro a junho, sendo os meses de julho e
dezembro os meses de transição do período chuvoso para o seco.
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Figura 1 - Mapa de localização do Município de Itaituba.

Fonte de dados: IBGE, 2018.

Na região ocorre dois tipos predominantes de vegetação: a Floresta Tropical Densa e a
Floresta Tropical Aberta, destacando-se ao longo dos rios e igarapés as matas ciliares (LEAL et al.
1996). Em relação ao solo, o município apresenta uma grande diversidade: latossolo amarelo,
latossolo vermelho amarelo distrófico, argissolo vermelho-amarelo distrófico, gleissolo háplico,
nitossolo vermelho e neossolo fluvico (CDP, 2016).
Segundo a Companhia Docas do Pará - CDP (2016), o rio Tapajós é o principal rio da
região, sendo composto pelas subacias do rio Juruena e do rio Teles. A cidade faz parte da
Província Mineral do Tapajós, a qual compreende uma área de 80.650 km2, limitando-se
geograficamente ao norte pela Bacia Amazonas, noroeste da cidade de Itaituba, Estado do Pará.
Esta província está geologicamente inserida no Cráton Amazônico, mais precisamente no cinturão
móvel Ventuari-Tapajós (TASSINARI, 1996) ou na província tectônica Tapajós-Parima (SANTOS
et al., 2000), onde rochas pré-cambrianas ocupam dominantemente a maior parte da província
(COUTINHO, 2008).
Método GOD
Os métodos para determinar a vulnerabilidade de aquíferos apresentam-se em forma de
escala por grau de suscetibilidade, sendo apresentada na forma de mapas temáticos (BATISTA et
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al., 2016). Esses métodos dependem diretamente da qualidade dos dados necessários para a
definição dos parâmetros envolvidos. Um dos métodos bastante utilizado é a Metodologia GOD,
proposto por Foster e Hirata (1988), apresentando como característica o uso de parâmetros simples,
o qual utilizamos para analisar a vulnerabilidade dos aquíferos do município de Itaituba. A
metodologia GOD (Groundwater occurrence, Overall lithology of the unsaturated zone, Depth to
the water table), avalia três parâmetros (G, O e D), sendo eles:
1. Grau de confinamento da água subterrânea, que equivale a variável G, onde os
valores variam de 0 a 1;
2. Ocorrência de estratos de cobertura, ou seja, a característica litológica e o grau de
consolidação da camada confinante, correspondendo a variável O, abrangendo o
intervalo de aproximadamente 0,4 a 1;
3. Distância até o lençol freático, variável D, com valores de aproximadamente 0,6 a 1.
Para se calcular o índice de vulnerabilidade GOD, multiplica-se os valores obtidos dos três
parâmetros (G, O e D) e classifica-se o nível de vulnerabilidade do aquífero à contaminação
(insignificante, baixa, média, alta e extrema), conforme segue na (Figura 2).
Figura 2 - Metodologia GOD.

Fonte: FOSTER et al., 2006.
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Os dados dos poços tubulares foram obtidos no site do Serviço Geológico do Brasil
(CPRM), através da plataforma do Sistemas de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). A
cidade possui registro de 147 poços, onde foram utilizados apenas 100 poços para esta análise
devido a insuficiência de dados.
As informações retiradas do SIAGAS foram tabeladas e organizadas em uma planilha do
Excel, onde calculou-se o índice GOD multiplicando-se os parâmetros individuais (G, O e D),
analisados através do perfil litológico de cada poço (Figura 3). Após essa etapa, plotou-se a planilha
no software livre QGIS, versão 2.18.23. A cota topográfica dos poços foi obtida pelo complemento
Elevation e o mapa de interpolação pelo método do Peso pelo Inverso (IDW), onde classificou-se
em cinco classes.
Figura 3 - Exemplo de aplicação do método GOD.

Fonte: Autores, 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A vulnerabilidade natural do aquífero foi estimada por meio da multiplicação dos
parâmetros do método GOD. Pôde-se observar que o índice de vulnerabilidade GOD teve pouca
variação, provavelmente por conta das diferentes litologias encontradas no município. No total a
área foi distribuída em três classes, sendo elas Insignificante, Baixa e Média (Figura 4). Um poço
localizado na zona rural do município teve um índice de vulnerabilidade média, devido a
quantidade de areia presente na composição do solo e a sua baixa compactação que favorecem a
infiltração de contaminantes até o lençol freático que está a 10,5m de altura até a superfície do solo,
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sendo considerado raso, o que também confirma essa vulnerabilidade. Além disso, essa região conta
com intensas atividades garimpeiras, atividade geradora de fonte importante de contaminantes na
área do município.
Figura 4 - Mapa de Vulnerabilidade do Município de Itaituba

Fonte: Autores, 2018.

Os poços localizados na área urbana do município possuem uma vulnerabilidade
insignificante a baixa, sendo que o primeiro indicativo para esse grau de vulnerabilidade é a
litologia, que possui uma capacidade de infiltração menor por conter mais argila na sua composição.
Algumas litologias possuem uma espessa camada de argila no topo, na qual a superfície freática se
encontra em torno de 35 metros da superfície do solo aumentando a inacessibilidade à zona
saturada, fazendo com que os poluentes demorem mais para atingi-la. Porém, na região urbana
também possuem poços com média vulnerabilidade. Essas regiões possuem solos tanto arenosos
como argilosos, e apesar do nível freático estar a uma distância significativa, ainda se encontra
susceptível à contaminantes, como o Complexo de Miritituba, onde há um intenso fluxo de navios,
entre outros.
A superfície potenciométrica coincide com o sentido do fluxo para Sudoeste do município,
que segue um mesmo sentido partindo de pontos mais altos até mais baixos (Figura 5). Portanto, o
nível estático decresce até o nível mais crítico, podendo chegar a secar.
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Figura 5 - Mapa de Superfície Potenciométrica do Município de Itaituba-PA.

Fone: Autores, 2018.

O frequente monitoramento no sistema aquífero é de suma importância, e isso pode ser feito
através de poços tubulares ou de monitoramento, onde a análise da qualidade da água servirá como
indicador de anomalias e manejo do solo dessa região, sendo essas medidas fundamentais para
evitar a contaminação do lençol freático. Os poços podem ser vias importantes de contaminantes,
como água de fezes por animais ou outros agentes bacteriológicos, então para diminuir esse risco,
os poços tubulares devem ser bem executados conforme as normas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados gerados pelo método GOD, facilitaram a identificação das áreas com maior
potencial de vulnerabilidade natural à contaminação e o sentido de fluxo do nível estático. Foram
identificadas três classes de vulnerabilidade no sistema aquífero (Insignificante, Baixa, Média) e o
sentido do fluxo segue uma mesma direção, indicando onde está ocorrendo a recarga do sistema.
Entretanto, ressalta-se a presença de um poço com potencialidade preocupante à contaminantes,
podendo estar relacionado a forte atividade garimpeira que ainda impera na região.
O método não leva em consideração as atividades poluidoras, porém elas aumentam
significativamente o risco de contaminação do lençol freático dependendo da litologia da área e a
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distância da superfície freática até a superfície do solo. É necessário um detalhamento maior para
um melhor monitoramento desse sistema, visando quantificar a interação desses recursos.
Assim, constatou-se que a metodologia GOD, utilizada para a caracterização da
vulnerabilidade e o risco de contaminação das águas subterrâneas de Itaituba-PA, apresentou
resultados satisfatórios. Todavia, faz-se necessário mais estudos e pesquisas científicas com ênfase
na temática, a fim de se desenvolver um conhecimento profícuo capaz de embasar ações políticoestratégicas para planejar e gerenciar os impactos sobre os aquíferos.
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RESUMO
A indústria de cerâmica vermelha apresenta-se como um ramo produtivo de significativa
importância na construção civil, com densa variedade de produtos, que inclui telhas, blocos, tijolos,
lajotas, e tem considerável contribuição para a geração de emprego e renda. Apesar destas
vantagens oferecidas pelo setor, é grave a ameaça ambiental causada no decorrer dos seus processos
produtivos, desde a extração da argila até a fase final de produção da mercadoria, é identificado
algum dano ao equilíbrio ambiental (degradação do solo, consumo excessivo de lenha, água,
combustíveis fósseis, emissão de gases poluentes), o que afeta diretamente a qualidade
socioambiental. Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho é realizar uma análise das ações
ambientais recorrentes de 11 empresas da indústria de cerâmica vermelha do município de Crato
(CE), com dados de ordem primária. Constatou-se que são graves as consequências ambientais
geradas pelos empreendimentos, sendo necessário maior compromisso com a pauta ambiental, por
meio do estabelecimento de novos modelos de gestão empresarial ou através de incentivos do setor
público. Desta forma, o quadro atual de atuação das empresas poderá ser reestruturado, dando maior
atenção a sustentabilidade das atividades produtivas.
Palavras-chave: Impactos Ambientais; Processos Produtivos; Cerâmica Vermelha.
ABSTRACT
The red ceramic industry presents itself as a productive branch of significant importance in
construction, with a dense variety of products, including tiles, blocks, bricks, tiles, and has a
considerable contribution to the generation of employment and income. In spite of these advantages
offered by the sector, the environmental threat caused in the course of its productive processes,
from the extraction of the clay to the final phase of the production of the merchandise, is serious,
some damage to the environmental balance is identified (soil degradation, excessive consumption of
firewood, water, fossil fuels, emission of pollutant gases), which directly affects socioenvironmental quality. In this perspective, the objective of the work is to perform an analysis of the
recurring environmental actions of 11 companies of the red ceramics industry of the municipality of
Crato (CE), with data of primary order. It was verified that the environmental consequences of the
projects are serious, with a greater commitment to the environmental agenda, through the
establishment of new business management models or through public sector incentives. In this way,
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the current performance of companies can be restructured, giving greater attention to the
sustainability of productive activities.
Keywords: Environmental Impacts; Productive processes; Red Ceramics Industry.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a sociedade vem exercendo grande pressão sobre empresas no que
concerne à melhoria das atividades produtivas, com intuito de sinalizar ao meio empresarial a
importância de boas práticas ambientais. Grande parte dos processos produtivos de
empresas/indústrias causam impactos negativos no sistema ambiental, especialmente devido ao uso
de recursos naturais de maneira desproporcional à capacidade de renovação, relacionado ao
consumo irracional e a má gestão para distribuição dos recursos. Essas ações acabam provocando
sérias consequências à natureza, o que corrobora para geração de custos ambientais e sociais, que,
em parte, acabam não sendo repassados pelo mercado nos preços dos bens e serviços fornecidos
(CHAVES; CASTELLO, 2013).
O uso de modelos eficientes de gestão ambiental tem sido uma alternativa para otimizar a
produção de diferentes sistemas produtivos, sendo desenvolvidos como instrumento de estímulo
para o cumprimento de metas que visam garantir a sustentabilidade dos processos produtivos.
Técnicas produtivas que priorizam o uso consciente de matérias-primas, com intuito de gerar o
mínimo de resíduos e emissões gasosas, têm contribuição relevante para otimização das atividades,
beneficiando significativamente o meio ambiente. É crescente, portanto, a imposição de exigências
legais às empresas quanto à questão ambiental, com vistas à minimização dos impactos ambientais
provocados, por meio da reorganização dos processos produtivos e da aplicação de táticas
administrativas, colaborando, assim, com o aumento da qualidade, de forma a diminuir os impactos
sobre o ambiente (OLIVEIRA et al., 2009).
O setor de cerâmica vermelha abrange diversas atividades, que envolvem desde os
segmentos artísticos, com grande contribuição estética, ao caso industrial, em que a produção é
composta de artefatos com valor de uso. O ramo produtivo é grande consumidor de recursos
naturais, como minerais e vegetais, e é constituído, majoritariamente, por empresas de pequeno e
médio porte, conforme evidencia o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE, 2014).
Grande parte das fábricas de cerâmicas exprime ameaça ao equilíbrio e à qualidade do meio
ambiente, através do desmatamento de matas nativas para extração de madeira (matéria-prima
muito utilizada para o aquecimento dos fornos); degradação dos solos com a extração da argila;
consumo exacerbado de água; produção de resíduos sólidos no decorrer das etapas produtivas;
emissão de gases poluentes; além da extinção de espécies vegetais e animais da região explorada
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(SANTOS et al., 2017). Souza, Pereira e Santos (2006) apontam que os impactos recorrentes da
atividade ceramista têm graves consequências ambientais, pois causam reduções significativas dos
recursos hídricos, perdas químicas e físicas dos solos e altas emissões de gases, como carbono e
nitrogênio, prejudiciais a saúde. O quadro 1 apresenta os principais impactos ambientais causados
pela atividade ceramista e suas respectivas medidas mitigadoras.
Quadro 1 – Principais impactos ambientais da indústria de cerâmica vermelha e medidas mitigadoras
IMPACTOS AMBIENTAIS

MEDIDAS MITIGADORAS / BOA PRÁTICA AMBIENTAL

Degradação da área pela extração da argila

Estudos prévios da matéria-prima;
Recuperação de áreas degradadas (aplainamento/reflorestamento
de áreas);
Incorporação de materiais alternativos à argila (desde que não
comprometam a qualidade dos produtos).

Assoreamento de cursos d’águas

Drenagem para evitar que sejam atingidos cursos d’água.

Disseminação de material particulado (poeira) a
partir da argila

Utilização de insumos locais;
Cobertura da argila durante transporte em caminhões;
Utilização de carros-pipa na lavra;
Conservação de argila com relativa umidade;
Cobertura de bancos de argila com lonas etc.;
Otimização de layout.

Alteração da paisagem natural e desmatamento
pela extração de lenha

Utilização de fontes alternativas, como biomassa ou resíduos de
outros setores;
Utilização de lenha de manejo florestal.

Emissão de gases, como CO, CO2 e outros gases

Manutenção constante de secadores e fornos;
Aproveitamento de calor de processos de secagem artificial e
queima;
(Combustíveis fósseis intensificam emissões, através do SOx);
Uso de filtros em chaminés/fornos com filtros;
Utilização de insumos locais, para diminuir emissões através de
transporte;
Manutenção constante de caminhões de transporte.

Resíduos, como peças defeituosas e quebradas
após processo de queima; Cinzas

Tratamento adequado da argila, principalmente durante a
laminação;
Transporte não manual de peças ao longo do processo;
Controle de qualidade durante todo o processo produtivo;
Otimização de layout;
Treinamento constante da mão de obra;
Uso de cinzas resultantes de queima de biomassa no solo.

Ruídos sonoros

Manutenção de equipamentos;
Utilização de silenciadores;
Utilização de EPIs pelos trabalhadores;

Fonte: FIEMG; FEAM (2013); NUNES (2012); GRIGOLETTI (2001); ALVES (2017).

No entanto, segundo o SEBRAE (2014), a indústria de cerâmica tem inovado em práticas
sustentáveis nas atividades produtivas, por exemplo: o uso apropriado de equipamentos de proteção
pelos trabalhadores, evitando acidentes, como queimaduras e inalações de pó junto ao forno;
economia de água, com a iniciativa de métodos a seco ao invés de moagem por via úmida;
proximidade produtiva nas jazidas, que garante redução dos custos, perda durante o transporte e
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emissões de gases dos veículos. Todavia, essa não parece ser a prática do setor, sendo considerável
a parcela de empresas que não dispõem de mecanismos que priorizam a questão ambiental, por
vezes, devido à falta de recursos, baixa consciência ambiental ou pelo baixo incentivo dos órgãos
governamentais.
Considerando a relevância dos aspectos mencionados, o objetivo desta pesquisa consiste em
identificar a adoção, por parte das empresas do segmento de cerâmica vermelha de Crato, de
medidas mitigadoras de impactos ambientais, no sentido de promoção da Responsabilidade
Socioambiental (RSA). O conceito de RSA utilizado neste artigo corresponde ao proposto em Alves
(2017), o qual pressupõe uma cultura organizacional fundamentada em três grandes princípios: a)
uma relação ética e transparente da empresa com todas as partes interessadas (stakeholders34); b)
um compromisso com uma produção sustentável, refletido num ambiente ecologicamente
equilibrado e socialmente justo, que vai além das exigências e demandas legalmente constituídas; c)
atuação em sintonia com o desenvolvimento sustentável.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa tem caráter exploratório e, segundo a perspectiva de Vergara (1990, p. 4), a
pesquisa exploratória proporciona a “investigação em áreas onde há pouco conhecimento
sistematizado, acumulado”. Segundo Gil (2002), esse tipo de pesquisa tem por objetivo a
familiarização com o problema abordado, bem como o aprimoramento das ideias e até mesmo a
descoberta de intuições.
Para atingir os objetivos da pesquisa, foram utilizados dados de cunho primário, obtidos por
meio da aplicação de questionários junto a 11 empresas do setor de cerâmica vermelha do
município de Crato (CE), as quais atuavam no segmento no segundo semestre de 2016. A análise da
implementação de medidas mitigadoras de impactos ambientais ou que representem o compromisso
do setor com boas práticas ambientais é feita levando em consideração dimensões componentes da
responsabilidade socioambiental, aqui propostas por Alves (2017): Compromisso com a Melhoria
da

Qualidade

Ambiental

(CMQA),

Educação

e

Conscientização

Ambiental

(ECAM),

Gerenciamentos dos Impactos Sobre o Meio Ambiente (GISMA), Minimização de Entradas e
Saídas (MINIES), Compromisso com a Melhoria do Ambiente de Trabalho (CMAT) e
Compromisso com a Responsabilidade Social (CRS). A aplicação do questionário junto às
empresas utilizou-se de tabela do tipo likert: Nunca, Quase Nunca, Às Vezes, Quase Sempre e
Sempre, correspondente ao grau de utilização dos respectivos indicadores.
O município de Crato apresentava, no ano de 2010, uma população total de 121.428
habitantes, sendo a zona urbana composta por 100.916 habitantes e a zona rural por 20.512, de
34

Consumidores, funcionários, fornecedores, comunidades do entorno, população em geral, instituições e setor público.
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acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2016). Conforme a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE, 2010), o município de Crato é
rico em recursos naturais e paisagísticos, sejam em florestas, solos e águas, exploradas por diversas
atividades econômicas locais, com intuito de promover o desenvolvimento, destacando-se o setor
ceramista como importante gerador de emprego e renda locais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise das dimensões e indicadores de Responsabilidade Socioambiental
Verifica-se que a situação da dimensão do CMQA é preocupante. Cerca de 90,9% das
empresas afirmaram “nunca” ter desenvolvido ações de planejamento estratégico voltados à questão
ambiental, assim como metas relativas à utilização de matérias-primas e destinação de resíduos,
políticas ambientais e à participação em programas que envolvem melhor conduta ambiental.
Constata-se que apenas uma das empresas afirma que “sempre” desenvolveu a implementação de
programas, melhoramento e proteção do meio ambiente e a participação em algum programa
externo de avaliação da conduta ambiental. Relativo às ações de parceria e cooperação com outros
produtores para melhoria ambiental, a pesquisa revela a inexistência de tais práticas no setor.
Tabela 1 – Distribuição relativa da situação das empresas do setor de cerâmica vermelha no município de
Crato (CE) em relação aos indicadores de Compromisso com a Melhoria da Qualidade Ambiental (CMQA)

Indicador

Nunca

Quase
Nunca

Às
Vezes

Quase
Sempre

Sempre

Total

Implementação de programas/ações internas de
melhoramento e proteção do meio ambiente

36,4

54,54

0

0

9,1

100

Participação de eventos/congressos que tratem
do tema ambiental

63,64

18,18

9,1

0

9,1

100

Ações de parceria e cooperação com outros
produtores para melhoria ambiental

100

0

0

0

0

100

0

0

0

9,1

100

A questão ambiental está presente
planejamento estratégico da empresa

no
90,9

Ao desenvolver um novo negócio a empresa
leva em conta os danos ambientais que o mesmo
pode causar

45,4

45,4

0

0

9,1

100

Política explícita de não-utilização de materiais
e insumos provenientes de exploração ilegal de
recursos naturais (como madeira, animais, etc.)

0

36,36

54,54

0

9,1

100

Apoio a pesquisas para o desenvolvimento de
tecnologias menos danosas ao meio ambiente

54,55

27,27

9,1

0

9,1

100

Estabelecimento de metas relativas à utilização
de matérias-primas e destinação de resíduos

90,9

0

0

0

9,1

100

Existência de política ambiental

90,9

0

0

0

9,1

100

Elaboração de indicadores internos de avaliação
da performance ambiental

90,9

0

0

0

9,1

100
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Dada a existência de política ambiental, a
mesma é de conhecimento de todos os
empregados
Participação em programas de certificação,
créditos de carbono etc
Participação em algum programa externo de
avaliação de conduta ambiental

90,9
90,9

90,9

0

0

0

9,1

100

0

0

0

9,1

100

0

0

0

9,1

100

Fonte: Elaboração dos autores a partir da pesquisa de campo (2017).

A tabela 2 demostra que é alarmante a condição das empresas quanto à dimensão de ECAM.
Apenas uma empresa do segmento afirma ter conduzido “sempre” (e em um dos quesitos “quase
sempre”) campanhas de conscientização e educação ambiental direcionadas aos fornecedores,
empregados, consumidores e às comunidades circunvizinhas. O restante das empresas praticamente
não trabalha com nenhum dos indicadores que contribuam para a conscientização ambiental. No
indicador “ações voltadas para a proteção ou qualidade do meio ambiente”, 54,5% responderam que
“quase nunca” realizaram iniciativas.
A fragilidade das duas primeiras dimensões revela perspectivas preocupantes, já que as
mesmas estão intimamente ligadas à criação e estímulo de uma cultura ambientalmente responsável.
Tabela 2 – Distribuição relativa da situação das empresas do setor de cerâmica vermelha no município de
Crato (CE) em relação aos indicadores de Educação e Conscientização Ambiental (ECAM)

Quase
Às
Quase
Sempre
Nunca Vezes Sempre

Indicador

Nunca

Ações voltadas para a proteção ou qualidade do
meio ambiente

36,36

54,5

0

0

9,1

100

Campanhas de conscientização e educação
ambiental dirigidas a familiares de empregados

90,9

0

0

9,1

0

100

Campanhas de conscientização
ambiental dirigidas a fornecedores

e

90,9

0

0

9,1

100

Campanhas de conscientização
ambiental dirigidas a consumidores

e

educação

Campanhas de conscientização
ambiental dirigidas a comunidades

e

educação

educação

0

Total

100

0

0

0

0

100

90,9

0

0

0

9,1

100

Campanhas (apoia ou participa) de projetos
educacionais em parceria com organizações não
governamentais e ambientalistas

90,9

0

0

0

9,1

100

Campanhas educativas regulares com seus
empregados de incentivos sobre temas ambientais

81,8

0

9,1

0

9,1

100

Campanhas periódicas internas junto a
funcionários para incentivar a reciclagens

90,9

0

0

0

9,1

100

Campanhas periódicas internas de redução do
consumo de água e de energia

90,9

0

0

0

9,1

100

Campanhas periódicas internas de educação para o
consumo consciente

90,9

0

9,1

0

0

100

seus

Fonte: Elaboração dos autores a partir da pesquisa de campo (2017).
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Relativo ao Gerenciamento dos Impactos sobre o Meio Ambiente (GISMA) (Tabela 3), é
relevante o número de empresas em que o padrão de conduta “nunca” representa a incorporação dos
indicadores referidos. Nesse quadro, 90,9% das empresas não forneceram informações aos
consumidores e clientes sobre danos ambientais resultantes do uso e da destinação final dos seus
produtos, ao passo que, não ocorreram estímulos para discussão e apresentação com consumidores,
clientes e as comunidades sobre os impactos ambientais causados por seus produtos e serviços, o
que é particularmente limitante, já que “na perspectiva ambiental, quanto mais uma informação
circula, maior o processo educativo e de criação de uma cultura ambiental nas organizações e de
consciência ambiental no público com as quais essas organizações se relacionam” (ALVES, 2017,
p. 153).
Cabe salientar que, apesar dos resultados expostos, 54,5% do total das empresas “quase
sempre” adotaram medidas de reciclagem e reuso de perdas e peças defeituosas, e que 45,5%
“sempre” adotaram estas medidas. Isto expõe a importância dada pelos produtores quanto ao
aproveitamento de resíduos, contribuindo para o menor consumo de matérias-primas e o excesso de
rejeitos, altamente prejudiciais à água e o solo.
Tabela 3 – Distribuição relativa da situação das empresas do setor de cerâmica vermelha no município de
Crato (CE) em relação aos indicadores de Gerenciamento dos Impactos sobre o Meio Ambiente (GISMA)

Quase
Às
Quase
Sempre Total
Nunca Vezes Sempre

Indicador

Nunca

Avaliação dos impactos de suas atividades e de seus
produtos ou serviços sobre o meio ambiente
(COMO?)

81,8

9,1

0

0

9,1

100

Substituição de equipamentos e atualizações
tecnológicas visando à diminuição de seus impactos
ambientais

36,36

45,4

9,1

0

9,1

100

Manutenções periódicas de equipamentos visando à
diminuição de seus impactos ambientais

0

72,7

18,2

0

9,1

100

Cumprimento das exigências legais no que tange às
normas ambientais

0

0

0

81,8

18,2

100

Atuação para correção de danos ambientais

63,6

27,3

0

0

9,1

100

Informações aos consumidores e clientes sobre danos
ambientais resultantes do uso e da destinação final
dos seus produtos

90,9

0

0

0

9,1

100

Discussão e apresentação com empregados dos
impactos ambientais causados por seus produtos ou
serviços

81,8

9,1

0

0

9,1

100

Discussão e apresentação com consumidores e
clientes dos impactos ambientais causados por seus
produtos ou serviços

90,9

0

9,1

0

0

100

Discussão e apresentação com fornecedores dos
impactos ambientais causados por seus produtos ou
serviços

81,8

9,1

9,1

0

0

0

Discussão e apresentação com comunidades dos
impactos ambientais causados por seus produtos ou
serviços

90,9

0

9,1

0

0

100
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Uso Sustentável da Biodiversidade e Restauração dos
Habitats Naturais

18,2

45,4

27,3

0

9,1

100

Adoção de medidas de reciclagem e reuso de perdas
e peças defeituosas

0

0

0

54,5

45,5

100

Compras de fornecedores que comprovadamente
tenham boa conduta ambiental

0

0

72,7

18,2

9,1

100

Fonte: Elaboração dos autores a partir da pesquisa de campo (2017).

Merece destaque, ainda, a constatação de que as ações ambientalmente favoráveis parecem
estar limitadas às exigências legais impostas ao setor, visto que as empresas atestaram que “quase
sempre” (81,8%) e “sempre” (12,2%) cumprem com as normas legais ambientais. E ainda, que não
são sinalizadas “ações contundentes com vistas à revisão dos sistemas econômicos das empresas ou
ciclos de natureza contínua, de forma que sejam repensados os paradigmas de gestão e
competitividade empresarial” (ALVES, 2017, p. 166), tendo em vista padrões sustentáveis do ponto
de vista socioambiental.
Na dimensão Minimização de Entradas e Saídas (Tabela 4), é grave a situação do
monitoramento relacionado ao consumo de recursos naturais e a produção de resíduos, cerca de
90,9% das empresas entrevistadas “nunca” aderiram a tais condições, 54,5% “quase nunca”
utilizaram fontes alternativas de energia e de matérias-primas nocivas ao meio ambiente e 72,7%
“as vezes” utilizaram produtos advindos de atividades que não prejudiquem o meio ambiente, o que
revela a falta de estratégia das empresas quanto a formação de métodos que contornem o consumo
excessivo dos recursos.
Os resíduos gerados durante o processo produtivo são altamente prejudiciais ao solo, por
conter substancias tóxicas que podem atingir o lençol freático, provocando sua contaminação.
Percebe-se que 63,6% das empresas “às vezes” destinam os resíduos produzidos de forma correta, o
que ainda é preocupante, devido à grande quantidade gerada destes resíduos.
Tabela 4 – Distribuição relativa da situação das empresas do setor de cerâmica vermelha no município de
Crato (CE) em relação aos indicadores de Minimização de Entradas e Saídas (MINIES)

Quase
Às
Quase
Sempre
Nunca Vezes Sempre

Indicador

Nunca

Utilização de fontes alternativas de energia e de
matérias-primas nocivas ao meio ambiente

18,2

54,5

9,1

9,1

9,1

100

0

36,36

45,4

9,1

9,1

100

Uso racional de água

9,1

81,8

0

0

9,1

100

Medição e monitoramento periódico dos aspectos
ambientais significativos relacionados ao consumo
de recursos naturais e à produção de resíduos
estabelecendo periodicamente novas metas

90,9

0

0

0

9,1

100

Medidas para a redução da produção de resíduos
(sólidos, líquidos, orgânicos etc.)

18,2

54,5

0

18,2

9,1

100

Utilização de produtos advindos de atividades que
não prejudiquem o meio ambiente

0

18,2

72,7

0

9,1

100

Economia de gastos com energia elétrica
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Destinação de resíduos (sólidos, líquidos, orgânicos
etc.) de forma a não agredir o meio ambiente
Submissão de produtos acabados
mecânicos para controle da qualidade

a

ensaios

0

18,2

63,6

9,1

9,1

100

81,8

0

9,1

0

9,1

100

Fonte: Elaboração dos autores a partir da pesquisa de campo (2017).

Os indicadores do CMAT (Tabela 5) apontaram a dura realidade de trabalho dos
funcionários do segmento. A inexistência de formas de cooperação e parceria dos produtores com
centros profissionais e de pesquisa corrobora para o resultado exposto na tabela. Como observa-se,
100% das empresas “nunca” realizaram esta ação, 54,5% “nunca” se comprometeram com o
desenvolvimento profissional e a empregabilidade e 63,6% jamais aderiam a políticas de
remuneração e benefício à carreira dos trabalhadores, o que desestimula os profissionais da área.
Nota-se que 90,9% das cerâmicas avaliadas “às vezes” desempenharam ações para inibir o uso do
trabalho infantil, inclusive em associação com outras organizações. É necessária maior intervenção
do poder público para mudar esta realidade, por meio do incentivo junto aos produtores de condutas
trabalhistas legais, ou punições severas que possam inibir tais acontecimentos. De modo geral, nesta
dimensão, a conduta das empresas parece ir
contra princípios básicos de respeito à dignidade dos trabalhadores, de contribuição para
sua emancipação, de exercício de cidadania, de construção de uma cidadania corporativa,
de orientações rumo ao trabalho decente e de contribuição para qualidade de vida e bemestar de trabalhadores, extensivo às populações (ALVES, 2017, p. 166).

Tabela 5 – Distribuição relativa da situação das empresas do setor de cerâmica vermelha no município de
Crato (CE) em relação aos indicadores de Compromisso com a Melhoria do Ambiente de Trabalho (CMAT)

Indicador

Nunca

Quase
Às
Quase
Sempre
Nunca Vezes Sempre

Total

Recebimento e manuseio adequado de materiais

9,1

36,4

36,4

9,1

9,1

100

Acondicionamento adequado de argila e demais
insumos

18,2

36,3

18,2

18,2

9,1

100

Armazenamento do produto e de peças cruas em
local delimitado, organizado, com piso uniforme e
coberto

0

0

72,7

18,2

9,1

100

Armazenamento adequado dos resíduos em
depósitos fixos ou temporários, impermeabilizados
e cobertos

36,3

27,3

27,3

9,1

0

100

Otimização do layout

18,2

27,3

36,3

9,1

9,1

100

Cuidados com a saúde, segurança e condições de
trabalho

45,4

27,3

18,2

9,1

0

100

Compromisso com o desenvolvimento profissional
e a empregabilidade

54,5

27,3

18,2

0

0

100

Política de remuneração, benefícios e carreira

63,6

18,2

18,2

0

0

100

Diálogo e gestão participativa

54,5

18,2

18,2

9,1

0

100

Cumprimento de exigências legais relativas ao
trabalho

0

9,1

81,8

0

9,1

100

Ações para inibir o uso do trabalho infantil,
inclusive em associação com outras organizações

0

0

90,9

9,1

0

100
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Atração e retenção de mão-de-obra especializada

36,4

36,3

18,2

9,1

0

100

Formas de cooperação ou parcerias entre
produtores/destes com centros de capacitação
profissional, assistência técnica e instituto de
ensino e pesquisa.

100

0

0

0

0

100

Fonte: Elaboração dos autores a partir da pesquisa de campo (2017).

No Compromisso com a Responsabilidade Social (Tabela 6), é relevante a presença de
percentuais elevados para a faixa “nunca”. Observa-se que 90,9% das empresas não executam ações
voltadas para a formação da cidadania, com a preocupação com o desenvolvimento local e no
estabelecimento de estratégias de governança da gestão socioambiental. É alarmante ainda o caso da
gestão dos impactos da empresa na comunidade de entorno, pois 100% “nunca” exerceram tal
experiência, sinalizando o compromisso extremamente limitado com a população local.
Nota-se que nos critérios de fornecedores observam requisitos socioambientais, os dados
apontam que na faixa de “às vezes”, 54,5% das empresas avaliaram se os distribuidores estavam
devidamente cumprindo as normas socioambientais e 36,4% responderam que “quase sempre”
realizavam estes procedimentos. O que novamente confirma a atuação em função das exigências
legais. É importante salientar que na faixa “sempre”, ainda é pouco expressivo os percentuais
obtidos, apenas uma das empresas atingiram as condições impostas. É necessária maior influência
das empresas para transformar esta realidade, por meio de políticas que valorizem o
desenvolvimento das comunidades locais, tendo em vista a preservação do meio ambiente.
Tabela 6 – Distribuição relativa da situação das empresas do setor de cerâmica vermelha no município de
Crato (CE) em relação aos indicadores de Compromisso com a Responsabilidade Social (CRS)
Indicador

Nunca

Quase
Nunca
0

Às
Vezes
0

Quase
Sempre
0

Participação em projetos sociais governamentais
90,9
Envolvimento e financiamento de ações sociais –
63,6
9,1
18,2
0
trabalhadores
Envolvimento e financiamento de ações sociais –
63,6
18,2
9,1
9,1
comunidades
Ações práticas relativas à lazer, cultura e educação
81,8
9,1
0
0
física
Ações voltadas para a formação da cidadania
90,9
0
0
0
Gerenciamento do impacto da empresa na
100
0
0
0
comunidade de entorno
Relações com organizações locais
90,9
0
0
0
Fornecedores
observam
requisitos
0
0
54,5
36,4
socioambientais
Critérios de Seleção e Avaliação de Fornecedores
0
18,2
45,4
27,3
Estratégia de governança e transparência de sua
90,9
0
0
0
gestão socioambiental
Diálogo e engajamento das partes interessadas
90,9
0
0
0
Compromisso com a não discriminação e
9,1
81,8
0
0
promoção da equidade racial e de gênero
Preocupação
mais
estrutural
com
o
desenvolvimento local, orientações relativas à
90,9
0
9,1
0
estrutura produtiva e à gestão empresarial de
forma geral
Fonte: Elaboração dos autores a partir da pesquisa de campo (2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É relevante mencionar que, por meio de dados obtidos na pesquisa, a indústria de cerâmica
vermelha tem expressiva contribuição no desenvolvimento econômico do município de Crato (CE).
No total, são 720 trabalhadores empregados, distribuídos entre as 11 empresas estudadas, o que
demonstra a influência do setor na geração de oportunidades para a economia local. No entanto,
cabe enfatizar que ainda é preocupante a atuação destas atividades na região, devido à má gestão
ambiental e a falta de comprometimento quanto à políticas que mitiguem a degradação do solo; o
consumo excessivo dos recursos naturais, como lenha, água; as intensas emissões de gases
poluentes provenientes das queimas de combustíveis, que se conformam no decorrer do processo
produtivo das empresas.
Como apontado pelos indicadores de Compromisso com a Melhoria da Qualidade
Ambiental, a questão ambiental é pouco trabalhada pelas empesas, e a falta de cooperação entre as
mesmas acaba impedindo a construção de mecanismos eficientes que colaborem para um menor
passivo ambiental no segmento. É necessário também que as empresas atribuam pautas que
estimulem a conscientização e a educação ambiental dos fornecedores, funcionários e
consumidores, garantindo maior transparência a respeito das consequências ambientais provocadas,
desta forma, podem-se atingir bons resultados quanto à minimização das agressões provocadas ao
ambiente.
É pertinente retratar que as comunidades localizadas próximas as fábricas são diretamente
afetas pela atividade. As emissões de poeira produzida no processo produtivo, a poluição do ar
devido a fumaça lançada pelas chaminés são fatores agravantes, e que acabam prejudicando a saúde
dos moradores. Isso se deve, como apresentado no indicador de Compromisso com a
Responsabilidade Social, pela falta de gerenciamento do impacto das empresas nas comunidades
circunvizinhas.
Portanto, cabe considerar que é crítica a situação das empresas estudadas quanto ao
desenvolvimento de práticas ambientalmente responsáveis, destacando ser necessário maior
compromisso destes empreendimentos com a pauta ambiental, seja por meio do estabelecimento de
novos modelos de gestão, seja através de uma atuação mais responsável com stakeholders, em
geral. Deste modo, constata-se, no segmento, que a responsabilidade socioambiental “em seu
caráter sistêmico, conectada a padrões de excelência empresarial, mas igualmente a princípios
comportamentais e valores éticos, participante e determinante, em instância maior, de padrões de
desenvolvimento sustentável” (ALVES, 2017, p. 166) está longe da realidade das empresas do
município.
Vale ressaltar, ainda, que a presença de uma empresa com alto padrão de responsabilidade
socioambiental, como denotam os indicadores e dimensões, não foi capaz de difundir tal padrão
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1036

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
para os demais, possivelmente em virtude da falta de estímulos econômicos, levando a alguns
questionamentos. O primeiro diz respeito à percepção do consumidor final acerca do protagonismo
da empresa e a influência desse fator no consumo de produtos do setor de cerâmica vermelha,
marcadamente homogêneo, cujo fator preço mostra-se, à primeira vista, preponderante. O segundo
questionamento concerne à aparente insuficiência dos instrumentos de mercado (como: recursos a
créditos de carbono, utilizados pela empresa líder) em estimular boas práticas ambientais no setor
produtivo. Terceiro, o baixo nível de interação e a praticamente inexistência de ações cooperativas
entre os empresários impossibilitam um alinhamento estratégico no setor, limitando possíveis
efeitos de espraiamento através de atitudes proativas, preventivas, antecipatórias e corretivas na
atuação ambiental.
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RESUMO
Em locais onde houve a prática de mineração de carvão existe contaminação ambiental nos mais
variados níveis, onde esta apresenta efeitos prejudiciais na cadeia trófica devido à associação com
os elementos-traços, que são considerados persistentes. Ou seja, mesmo ocorrendo a reabilitação da
área degradada pós-mineração de carvão, não significa que esta estará completamente segura,
devido ao efeito sofrido na cadeia trófica de solos que podem assumir níveis tróficos distintos. O
presente estudo teve como objetivo, determinar os teores de elementos-traço em solos onde
ocorreram reabilitação de área pós-mineração de carvão destinadas a cultura de pastagem. Para as
coletas, selecionaram-se três municípios no estado de Santa Catarina que possuem a bacia
carbonífera, destes, foram selecionadas seis áreas recuperadas e duas áreas naturais. Em cada local
escolhido foram coletadas amostras de solo nas profundidades de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm. As
amostras de solo foram preparadas nos laboratórios do CAV/UDESC e realizou-se análise de
caracterização química, teor de argila e dos elementos-traço. Os elementos, Cr, Cu, Mn, Ni e Zn
apresentam teores inferiores ao do VRQ para solos catarinenses.
Palavras-chave: Mineração de Carvão; Elementos-traço; Reabilitação.
ABSTRACT
In places where coal mining has been practiced, there is environmental contamination at the most
varied levels, where it has detrimental effects on the food chain due to the association with trace
elements, which are considered to be persistent. That is, even if the rehabilitation of the degraded
area after coal mining takes place, it does not mean that it will be completely safe due to the effect
suffered in the trophic chain of soils that can assume different trophic levels. The objective of this
study was to determine trace element contents in soils where post-mining rehabilitation of coal was
used for grazing. For the collections, three municipalities in the state of Santa Catarina were
selected that have the coal basin, of these, were selected six areas recovered and two natural areas.
At each chosen site, soil samples were collected at depths ranging from 0 to 20 cm and from 20 to
40 cm. The soil samples were prepared in the CAV / UDESC laboratories and chemical
characterization, clay content and trace element analysis were performed. The elements, Cr, Cu,
Mn, Ni and Zn present lower levels than the VRQ for soils of Santa Catarina
Keywords: Coal Mining; Trace elements; Recovery
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INTRODUÇÃO
A região da Bacia Carbonífera Catarinense é uma das mais importantes em termos de
extração de carvão mineral no sul do Brasil, responsável por 3,4 bilhões de toneladas por ano
(NASCIMENTO et al., 2002).
Apesar de sua importância, a extração, o beneficiamento e a utilização desse recurso
energético,

são

atividades

potencialmente

poluidoras,

representando

elevado

risco

de

comprometimento ambiental, como a alteração da paisagem, das comunidades faunísticas e
florísticas e contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos, além da interferência no
microclima e na ciclagem denutrientes (SANCHEZ e FORMOSO, 1990; GAIVIZZO et al., 2000;
GAIVIZZO et al., 2002).
Mesmo com o desenvolvimento econômico da região, ser devido a atividade carbonífera,
houveram severas transformações ao meio ambiente, causando grande degradação ambiental. A
baixa qualidade do carvão extraível, que possui altos teores de cinzas (50%) e enxofre (2%) gera
grandes quantidades de resíduos sólidos bem como efluentes ácidos (NASCIMENTO et al., 2002).
Conforme a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 001/86
(BRASIL, 1986) ainda vigente, preconiza a obrigatoriedade da reabilitação de áreas degradadas
pela extração de recursos naturais. Essa reabilitação passa pela recomposição topográfica e
paisagística, assim como pela reconstrução do solo, a fim do restabelecimento do equilíbrio
ecológico.
Existem sete etapas de construção topográfica e reabilitação das áreas degradadas pela
mineração, que são aceitas ambientalmente pelos órgãos de fiscalização e o Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM) como “plano de construção e reabilitação de área degradada pela
mineração” devem seguir: (1) remoção do sólum no sentido perpendicular ao corte, para estocagem
em local pré-determinado; (2) retirada do regolito argiloso e camadas sobrejacentes ao carvão no
sentido do espaço criado pelo corte para último recobrimento; (3) após retirada do carvão,
preenchimento da cava com o “estéril” piritoso e o arenito; (4) recobrimento do “estéril” reposto
com parte do regolito argiloso proveniente do corte adjacente; (5) reposição do sólum previamente
estocado sobre o corte já preenchido e recoberto; (6) conformação e drenagem do terreno, e (7)
plantio e, ou, semeadura de espécies vegetais para fixação do solo (CAMPOS et al., 2003).
A mineração do carvão gera resíduos que podem ser classificados em dois tipos: (I) os
estéreis, compostos pelos materiais de cobertura, camadas intermediárias ou circundantes do
material de interesse extraído fisicamente através do uso de explosivos ou escavadeiras e os (II)
rejeitos propriamente ditos, que serão compostos por resíduos sólidos resultantes das operações de
beneficiamento e metalurgia extrativa, os dois quando ficam dispostos de foram inadequada,
provocam graves problemas ambientais, o mais conhecido é a drenagem ácida de mina (DAM) que
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leva a degradação dos recursos hídricos, solo e ar (BORMA e SOARES, 2002; ANDREOLA,
2015). No presente estudo, foi utilizado o termo estéril de mina como sinônimo de resíduo e rejeito
de mineração e beneficiamento.
Quando se trata de elementos traços, os autores Bhuiyan et al. (2009) contam que quando
determinaram as concentrações dos mesmos, em solos de áreas agrícolas que foram contaminados
por drenagem ácida de mina, advinda da área de mineração de carvão Barapukuria. O teor de Ti,
Mn, Zn, Pb, As, Fe, Rb, Sr, Zr e Nb excederam os valores tidos como normais quando comparados
com a legislação brasileira. Os solos agrícolas que recebem drenagem ácida de mina contêm níveis
muito elevados de elementos potencialmente tóxicos. Além disso, a contaminação do solo por
elementos-traço prejudica o desenvolvimento normal de muitas espécies de plantas e da microbiota
do solo, contaminam os cursos de água naturais e o lençol freático (KABATA-PENDIAS, 2011).
Levando em consideração os aspectos tratados, o objetivo deste estudo é avaliar os teores
dos elementos-traço em amostras de solos coletadas em áreas construídas, recuperadas após
mineração de carvão e que serão destinadas a produção de pastagem.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi realizado em seis áreas recuperadas de pós-mineração de carvão, quatro na
cidade de Lauro Müller e duas em Siderópolis. Em Lauro Müller, a classe de solo que predominante
é o Argissolo Vermelho-Amarelo Alítico, já em Siderópolis foram encontrados vários tipos de
solos, dentre eles, Cambissolos, Cambissolos Distróficos, Gleissolos, Argissolos VermelhoAmarelo, Argissolos Vermelho e Neossolos (Justus, et al. (1986; 1990) apud Freitas, 2007). Ambos
os municípios possuem geologia formada por duas formações, a inferior, Rio Bonito que possui
origem fluvial, lacustre, plaustre, com seção arenosa (basal), argilosa (intermediária) e arenoargilosa (superior) e com camadas de carvão; e a segunda formação Palermo, superior, que é
formada por sítios arenosos, siltitos e folhelhos sílticos.
Em Siderópolis pode-se encontrar vários tipos de solos dentre eles Cambissolos,
Cambissolos Distróficos, Gleissolos, Argissolos Vermelho- Amarelo, Argissolos Vermelho e
Neossolos (Justus, et al. (1986; 1990) apud Freitas, 2007). Já em Lauro Müller a classe de solo
predominante (pré-mineração) é o Argissolo Vermelho-Amarelo Alítico, que pode ser caracterizado
por apresentar textura média/argilosa com coloração bruno-amarelada e bruno forte e formação de
origem derivados de siltitos, com uma determinada contribuição de arenitos e com a profundidade
do sólum inferior a 1,5 m (CAMPOS et al. 2003).
A precipitação média anual para os municípios com clima predominante do tipo Cfa
(Mesotérmico, úmido e com verões quentes) varia de e 1220-1660 mm e para os municípios com
clima do tipo Cfa e Cfb a variação é de 1220-1820 mm. Relacionado a temperatura, para cidades
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com clima do tipo Cfa, varia de 17 – 19,3°C e cidades com clima do tipo Cfa e Cfb a variação é de
11,4 – 19,3°C. A média mensal de umidade relativa é acima de 80%. Para as cidades com clima do
tipo Cfa o número de geadas é entre 0,3 - 11 e para as cidades com clima do tipo Cfa e Cfb é de 0,336 (BACK, 2009).
Descrição de áreas de estudo
O estudo foi realizado no estado de Santa Catarina (Figura 1), as áreas A, B, C, F e H
situam-se na localidade de Santa Rosa, no município de Lauro Müller e pertencem à bacia
hidrográfica do Rio Tubarão. As áreas D, E e G situam-se na localidade de Siderópolis, no
município de Siderópolis, pertence à bacia hidrográfica do Rio Araranguá (Figura 2).
Figura 1 – Municípios de Lauro Müller e Siderópolis em Santa Catarina, 2007 & Google Earth Pro, 2018.

Lauro Müller

Siderópolis

A reabilitação da área A iniciou em 2011, o seu subsolo é composto por estéreis de
mineração coberto com uma camada, com espessura em torno de 50 cm de material argilo-arenoso e
solo de Horizonte A.
A área B tem o subsolo composto por estéreis de mineração cobertos por material argiloarenoso. Para cobertura final foi utilizado turfa. Em 2009 teve início a sua reabilitação.
A área C passou por conformação topográfica sem isolamento dos estéreis de mina e seu
subsolo é composto por estéreis de mineração, para adubação foi utilizado cama de aves. A sua
reabilitação teve início em 2003.
A reabilitação da área D teve início em 2008 e seu subsolo é composto de finos de carvão e
rejeitos de carvão, pois se tratava de um depósito de rejeitos, encapsulado com uma camada
material argilo-arenoso compactado. A camada superficial é composta por solo (Horizonte A) e
turfa, como fonte de adubação foi utilizada a cama de aves.
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A área E possui um subsolo composto por estéreis de mina. A camada superficial é
composta por material argilo-arenoso. Foi adubada com cama de aves. Sua reabilitação teve início
em 2009.
O subsolo da área F é composto por estéreis, a camada superficial é composta por material
argilo-arenoso e turfa, utilizou-se cama de aves como adubo. Sua reabilitação teve início em 2009.
No momento da coleta observou-se que existia drenagem ácida de mina (DAM) em alguns pontos
da área.
As áreas G e H são áreas naturais e foram coletadas como testemunhas. As áreas A B, C, D
e F no momento da coleta apresentavam erosão laminar e acúmulo de água em alguns pontos.
Coleta e Análise de Solo
As amostras de solo foram coletadas ao longo de uma transecção disposta no sentido da
maior diagonal em cada área, sendo que os pontos de coletas equidistavam 20 metros entre si, com
auxílio de um trado holandês e pá reta. As amostras de solo foram compostas de duas sub-amostras,
distantes entre si, aproximadamente 2 m. Em cada ponto foram coletadas amostras nas
profundidades de 0-20 e 20-40 cm (Figura 3). O número de pontos amostrados, foram: 5 pontos
para área A, 6 pontos para área B, 8 pontos para área C, 9 pontos para a D, 22 pontos para área E e
6 pontos para área F. Para as áreas naturais foram coletados 5 pontos para área G e 7 para a área H.
O número de pontos variou com o tamanho da área.
Figura 3 - Esquema amostral utilizado para coletas de solo nas áreas de estudo, no ano de 2014.

.
Fonte: os autores, 2018.

As análises foram conduzidas no laboratório de Levantamento e Análise Ambiental do
Departamento de Solos e Recursos Naturais, localizado no Centro de Ciências Agroveterinárias da
Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV-UDESC), no ano de 2014/2016.
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As amostras foram secas a 60 ± 5 ºC em estufa com circulação de ar forçada até peso
constante por 24 horas. Posteriormente, foram peneiradas a dimensões inferiores a 2 mm. Retirou-se
20 g de solo (na dimensão de 2 mm), essas foram trituradas e homogeneizadas em um almofarize
grau de ágata até pó fino, e peneiradas a dimensões inferiores a 145 mm.
As amostras de solo foram submetidas à análise química de: pH em água, utilizando-se uma
relação solo/solução de 1:1 e matéria orgânica (MO) de acordo com a metodologia de (TEDESCO
et al. 1995). A determinação dos teores de argila, silte e areia seguiram a metodologia proposta por
(DAY, 1965; GEE e BAUDER, 1986).
Teores de Elementos-traço em Solos Coletados em Áreas Recuperadas Pós-mineração de Carvão
As amostras de solos (tamisadas a 145 mm) foram submetidas à digestão ácida conforme
método da USEPA 3050 B em bloco digestor. O método propõe a proporção de 1 g da amostra de
solo para 10 mL de HNO3 concentrado em tubos de digestão, no bloco digestor aberto, por 10
minutos a 95 ± 5 °C. Após resfriamento por 15 minutos, adicionou-se 5 mL de HNO3. As mesmas
foram conduzidas ao bloco digestor para aquecimento a 95 ± 5°C por 3 minutos. Repetiram-se as
duas etapas anteriores: adição de 5 mL de HNO3 e aquecimento em bloco digestor a 95 ± 5°C por 3
minutos. Após estas etapas, os tubos permanecem em aquecimento no bloco digestor a 95 ± 5°C por
mais 2 horas. Após o resfriamento de 30 minutos, adicionou-se 2 mL de água ultra-pura e 3 mL de
H2O2 a 30%. No momento em que a efervescência cessou, adicionou-se mais 5 mL de H2O2, as
amostras voltam ao bloco digestor por mais 2 horas a 95 ± 5°C. Por fim as amostras foram
resfriadas, receberam 10 mL de HCl concentrado e foram aquecidas por 15 minutos a 95 ± 5°C. As
alíquotas foram resfriadas, filtradas e armazenadas em recipiente plástico.
A confiabilidade dos métodos analíticos empregados foi avaliada utilizando-se amostras de
solo de referência certificadas pelo National Institute of Standards and Technology (NIST). Para as
análises em questão, utilizou-se como referência de solo SRM 2709a (San Joaquin). Também foram
calculados os limites de detecção qualitativo instrumental (LDI) de acordo com (APHA, 1998).
Todas as análises foram realizadas em duplicata. A tabela 1 apresenta o LDI e os valores
recuperados e certificados para as amostras NIST.
Os elementos Cr, Cu, Mn, Ni, e Zn foram quantificados em espectrômetro de emissão
atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES).
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Tabela 1 - Valores de limite de detecção qualitativo instrumental e teor recuperado
e certificado para NIST SRM 2709a (San Joaquin) obtidos em ICP-OES.
Elementos

LDI

mg kg-1

NIST SRM 2709 A
Certificado

Recuperado

Cr

0,7

79

44,43

Cu

0,4

32

29,80

Mn

0,5

470

401,60

Ni

0,2

78

49,36

Zn

0,22

100

81,98

Fonte: os autores, 2018.

Para as análises estatísticas utilizou-se o programa SAS® (Statistical Analysis System,
2003). Os resultados foram resignados à análise de variância e Scott-Knott. Aplicou-se a
transformação logarítmica para as variáveis, teor de Cu e Mn conforme a análise descritiva dos
dados, para atender as suposições teóricas dos testes. Usando o procedimento MIXED (LITTEL et
al, 2006) do software SAS® (SAS, 2003) para todos os testes efetuados, foi considerado o nível
mínimo de significância de 5 %.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma estratégia importante nos processos de reabilitação de áreas que serão destinadas a
pastagem, as quais o solo possui pH baixo, é a calagem, que promove a diminuição da acidez, logo
a disponibilidade de elementos-traço (Mn, Cr) diminuem. A correção da acidez do solo na maioria
dos casos é necessária em solos construídos, seguida de adição de nutrientes, material orgânico e
vegetação da área com espécies adaptadas a este ambiente (NETO, 2006).
Os teores de matéria orgânica (MO) das áreas reabilitadas B, C, D e F são considerados
médios (SBCS, 2004). No entanto, os teores das áreas A e E foram muito baixos e isso pode ser
resultado da não utilização de turfa na construção do solo.
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Tabela 2 - Caracterização química e granulométrica dos solos coletados nas áreas recuperadas (AF) e áreas naturais (G e H), médias entre as duas profundidades (0-20 cm e de 20-40cm).
Área

Areia

Argila

Silte

pH

g kg-1

M.O.
g dm-3

A

189

379

431

4,3

5,0

B

181

422

395

4,6

18,25

C

320

90

580

3,5

38,34

D

226

252

522

3,5

16,23

E

167

309

523

4,4

4,83

F

225

308

466

4,1

23,32

G

83

390

526

3,5

33,12

H

79

378

541

3,8

22,74

Fonte: os autores, 2018.

O teor de matéria orgânica (MO) da área C foi superestimado pelo carbono do carvão.
Segundo Roberts et al. (1988) a estimativa da matéria orgânica dos solos que contém estéreis de
mina é complicada pela oxidação e redução dos compostos de Fe e Mn, e pela contribuição do
carbono proveniente dos fragmentos de carvão. Os autores afirmam que o método de combustão
úmida de Walkelly-Black superestima os níveis de carbono em solos onde ainda ocorre processo de
oxidação, porém o erro diminui com o tempo, devido aos processos de intemperismo e oxidação
nos solos construídos que contenham estéreis de mina de carvão.
As áreas naturais dispõem de textura franco argilo siltosa, enquanto as áreas reabilitadas
diferenciam de franco siltosa a argilo siltosa. Desta forma, as áreas reabilitadas apresentaram teores
de areia superiores às áreas naturais, esta variação retrata o uso de materiais argilo-arenoso na
reabilitação.
As áreas G e H apresentam propriedades químicas semelhantes, tendo baixos teores de
cátions básicos (Mg), baixos valores de pH (Tabela 2), demonstrando que os solos da região são
pobres quimicamente.
Teores de Elementos-traço em Solos de Áreas Reabilitadas Pós-mineração de Carvão
Os teores obtidos para Cr e Ni, para as áreas naturais e recuperadas não divergiram
estatisticamente e encontram-se abaixo dos teores encontrados para solos de Santa Catarina de
Hugen (2010) para Cr (112 mg kg-1) e Ni (32 mg kg-1).
Andreola (2015) analisou depósitos de estéreis de mina e fino e ultra-fino de carvão e
encontrou teores que variaram entre 1,6–10,7 mg kg-1 para Ni, sendo superiores ao reportado pela
autora.
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Tabela 3 - Teores médios de Cr, Cu, Mn e Ni para solos das áreas recuperadas pós-mineração de
carvão (A, B, C, D, E e F) e áreas naturais (G e H) determinados após abertura método USEPA
3050 B e quantificação, quantificação em ICP-OES. Letras minúsculas comparam áreas.
Área

Cr

Cu

Mn

Ni

mg kg-1
A

23,6 a

16,46 b

101,2 a

13,2 a

B

23,3 a

15,2 b

157,0 a

13,6 a

C

24,6 a

21,5 a

183,0 a

15,8 a

D

23,8 a

15,2 b

103,0 a

14,5 a

E

26,0 a

26,8 a

100,6 a

17,9 a

F

23,1 a

15,6 b

46,96 a

13,5 a

G

22,7 a

13,5 b

24,4 c

16,5 a

H

23,5 a

13,4 b

116,9 a

13,3 a

Fonte: os autores, 2018.

Para teor de Zn houve diferença estatística entre áreas e profundidades, sendo a área C na
profundidade de 20-40 cm a que apresenta o maior teor de Zn (Tabela 4). Esse transcende o VRQ
para SC de 61 mg kg-1 (Hugen, 2010), entretanto é inferior a VP da Resolução CONAMA
420/2009.
Tabela 4 - Teor médio de Zn para solos das áreas reabilitadas pós-mineração de carvão (A, B, C, D, E e F) e
áreas naturais (G e H) coletados nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Teores determinados após abertura
método USEPA 3050 B e quantificação em ICP-OES. Letras minúsculas comparam profundidades.
Área

0-20 cm

20-40 cm
mg kg-1

A

26,7 a

33,6 a

B

37,4 a

31,4 a

C

36,4 b

79,8 a

D

29,2 a

31,8 a

E

41,9 a

30,5 b

F

19,3 a

19,4 a

G

9,3 a

10,6 a

H

33,8 a

33,2 a

Fonte: os autores, 2018.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável
pelo estabelecimento de normas e padrões sobre os limites de contaminantes, resíduos tóxicos,
desinfetantes, elementos-traço e outras substâncias que envolvam risco à saúde humana. Os valores
máximos permissíveis de elementos-traço, em algumas classes de alimentos, foram estabelecidos
pela Portaria n° 685, de 27 de agosto de 1998 (BRASIL, 1998), no entanto, ainda não foram
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definidos níveis críticos de elementos-traço em alimentos utilizados na nutrição animal. Tais limites
foram estabelecidos na diretiva 2002/32/CE do parlamento europeu para a União Europeia, em que
é vedada a utilização ou a entrada em circulação de produtos destinados à alimentação animal com
uma concentração de substâncias indesejáveis que exceda limites máximos. Nesta diretiva, para
forragens verdes (12% de umidade), esse limite para Cu é de 40 mg kg-1 e não é informado o limite
para Zn.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os teores de Cr, Cu, Mn, Ni, e Zn para as áreas avaliadas encontram-se abaixo do VRQ para
solos do estado de SC.
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RESUMO
As ostras de mangue Crassostrea rhizophorae são organismos filtradores que se alimentam,
principalmente, de fitoplâncton e de partícuas submersas na água, podendo ser encontradas junto às
raízes e caules do mangue vermelho (Rhizophora mangle). Foram identificadas as substânias
presentes em C. rhizophorae, e quais poderiam ser contaminates ambientais. Ao longo da extensão
do estuário do rio Mamanguape-Pb/Brasil foram coletadas amostras de ostras C. rhizophorae, nas
raízes do mangue, em dezembro de 2017. Para identificação das espécies químicas, foi utilizada a
técnica analítica por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG/EM). Como
método pré-cromatografico de preparo de amostras, foi utilizado o método QuEChERS. As
substâncias identificadas foram Decano, Tetradecano, p-Cloroanilina, Hexadecano, 2,4-di-tercbutilfenol, 1-Heptadecanol, Ácido hexadecanóico, metil ester, Ácido 9-Octadecenóico (Z) -, éster
metílico, Retinal, 2-Hexanona, 4-metil-, Benzenometanol, α- [1-(metilamino) etil] – e colesterol.
Das substâncias identificadas, foram consideradas como contaminates o 1- tetradeceno, O ftalano,
O p-cloroanilina e o 2,4-Di-tert-butilfenol.
Palavras Chave – Micropoluentes, QuEChERS, bioacumulaçao, Cormatografia Gasosa,
espectrometria de massas
ABSTRACT
Mangrove oysters Crassostrea rhizophorae are filtering organisms, which feed mainly on
phytoplankton and submerged particles in water, occurring mainly in the roots and stems of the red
mangrove (Rhizophora mangle). The substances present in C. riziphorae were identified, and which
could be environmental contaminants. Along the length of the Mamanguape-Pb / Brazil estuary,
samples of C. rhizophorae oysters were collected in the mangrove roots in December 2017. For the
identification of the chemical specimens the analytical technique was used by Gas Chromatography
coupled to Mass Spectrometry (GC / SM). The pre-chromatographic method of sample preparation
was the QuEChERS method. The substances identified were Dean, Tetradecane, p-Chloroaniline,
Hexadecane, 2,4-di-tert-butylphenol, 1-Heptadecanol, Hexadecanoic acid, methyl ester, 9Octadecenoic acid (Z), methyl ester, Retinal, 2 -Hexanone, 4-methyl-, Benzenemethanol, α- [1(methylamino) ethyl] -and cholesterol. Of the identified substances, 1-tetradecene, O-phthalane, Op-chloroaniline and 2,4-Di-tert-butylphenol were considered as contaminants.
Keywords – Micropollutants, bioaccumulation, QuEChERS, Gas chromatography, Mass
spectrometry

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1051

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
INTRODUÇÃO
Os estuários são ambientes de transição na diluição mensurável da água salgada do mar pela
água doce do rio (Santana et al. 2015), resultando em um gradiente de condições ambientais
dinâmico, caracterizado por grande variabilidade na salinidade e pela instabilidade dos seus fatores
ambientais. Deste modo, os estuários estão dentre os ecossistemas aquáticos que mais passam por
mudanças (U.S.EPA 2002). Eles também são receptores de substâncias naturais e produtos de
atividades antrópicas (Pritchard 1967; Miranda et al. 2002).
Alguns trabalhos realizados em estuários, que estão distribuídos em várias partes do mundo,
têm apresentado níveis de contaminação por contaminantes ambientais, a exemplo de fármacos,
pesticidas, surfactantes, metais e plásticos (Akhbarizadeh et al. 2017, Wu et al. 2013, Li et al.
2017, Naidoo et al. 2015). A questão relacionada à contaminação e a poluição dos ambientes
aquáticos tem sido uma crescente preocupação. A biota é um dos compartimentos mais utilizados
para monitorar o ambiente, pois integra a contaminação ao longo do tempo (Niencheskio et al.
2016). Escassos são os trabalhos realizados em bivalves para identificação de contaminantes
ambientais em diversas regiões do litoral brasileiro.
Desde o inicio do século XX tem-se utilizado organismos aquáticos capazes de acumular
poluentes. Estes bioacumuladores fornecem, a longo prazo, informações sobre a medida desses
contaminantes no ambiente aquático (Callisto et al. 2001). O presente trabalho foi realizado em um
estuário ao norte do litoral brasileiro. Suas riquezas naturais geram renda para população local
através da pesca, comercialização de crustáceos como o guaiamu (Cardisoma guanhumi, Latreille,
1825), caranguejo- Uçá (Ucides cordatus, Linnaeus, 1763), ostra (Crassostrea rhizophorae,
Guilding, 1828) e marisco (Anomalocardia brasiliana, Gmelin, 1791) (Almeida et al. 2016). Deste
modo, os bivalves compõem a base da cadeia alimentar e alimentam-se por filtração, sendo
considerados como bioacumuladores, permitindo a identificação de potenciais fontes de poluição
(Cruzeiro et al. 2016).
Próximo ao estuário é possível identificar atividades antrópicas como o cultivo de cana-deaçúcar, atividades de carcinicultura e atividades de pesca, que são realizadas através de pescadores
locais. Estas atividades ocorrem em todo o perímetro do estuário, tendo como meio de locomoção, a
utilização de barcos. Portanto, devido às atividades no entorno e dentro do estuário, o presente
trabalho buscou identificar quais são contaminantes presentes na ostra (Crassostrea rhizophorae,
Guilding, 1828). Espécies de bivalves podem ser bioacumuladoras de contaminantes ambientais,
estes podendo ser prejudiciais à biota local e consequentemente, ao homem.
A cromatografia gasosa (Gas Chromatography, GC) acoplada a espectrometria de massas
(Mass Spectrometry, MS) tem sido uma técnica analítica muito utilizada para identificação de
contaminantes ambienatis em diversas matrizes. Paschoal et al.(2008) destaca a cromatografia
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gasosa (CG) pela sua capacidade de análise quantitativa e qualitativa. Assim, a cromatografia
representa o mais relevante conjunto de técnicas analíticas disponíveis no momento para análise de
substâncias químicas nos mais diferentes ambientes. A cromatografia pertence ao grupo de técnicas
de separação, porém, com frequência, ela precisa recorrer a outras técnicas, principalmente
espectroscópicas, como a Espectrometria de massas (EM), para identificação de analitos separados
pela técnica.
Assim, a análise cromatográfica de uma amostra que contenha substâncias químicas, em
geral, envolve etapas de: preparação da amostra, cromatografia e identificação, a fim de garantir a
qualidade necessária dos resultados analíticos. Todas as técnicas analíticas necessitam de um
método eficiente de preparo de amostras, pois a etapa pré-cromatográfica pode ser um fator
limitante para a recuperação dos analitos a serem identificados. Portanto, o método QuEChErs
(Anastassiades et al 2003) foi escolhido para o preparo das amostras das ostras de mangue C.
rhizophorae por ser considerado um método mais rápido e que utiliza-se uma quantidade menor de
reagentes em relação a outros métodos pré-cromatográficos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aréa de amostragem e coleta de bivalves
O estuário do rio Mamanguape , localizado no litoral norte do estado da Paraíba, entre
6°43’-6°51’S e 35°67’-34°54’W. A sua extensão é cerca de 25 km no sntido leste-oeste e de 5 km
no sentido norte-su, o estuário faz parte da área de Proteção Ambiental (APA) criada através do
Decreto Nº 924, de 10 de setembro de 1993. Esta APA possui um grande valor do ponto de vista
ecológico, devido a sua produtividade e diversidade biológica. O estuário também apresenta grande
beleza paisagística, sendo opção de laser para muitos turistas e serve como provedor de alimento e
renda para a comunidade local (Rocha et al. 2012).
As ostras de mangue C. rhizophorae são organismos filtradores, que se alimentam
principalmente de fitoplâncton e de partícuas submersas na água (Ward 1996). De acordo com a
portaria ICMBIO de N°09, de 29 de Janeiro de 2015, a C. rhizophorae encontra-se em risco de
extinsão em listas regionais de espécies ameaçadas. No entanto, estes organismos são utilizados
como fonte de alimento e renda para a população local, sendo extensivamente explorados na região
(Rocha et al. 2008), estando presentes em boa parte do estuário, preferencialmente, junto às raízes e
caules do mangue vermelho (Rhizophora mangle), e estes constituem um ambiente propício para
coleta desses bivalves. As ostras C. rhizophorae foram coletadas manualmente nas raízes do
mangue, em dezembro de 2017, ao longo do estuário. Em seguida, as amostras foram
acondicionadas sob refrigeração a -4°C ainda em campo e transportadas em caixas de isopor até as
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instalações laboratoriais onde ficaram armazenadas a -20°C. No laboratório, as ostras foram abertas
e retiradas as suas partes moles para a obtenção de 30g de amostra.
TÉCNICA PRÉ-CROMATOGRAFICA
Procedimento de extração QuEChERS
O processo de extração dos analitos em C. rhizophorae foi baseado no método QuEChERS
(rápido, fácil, barato, eficiente, robusto e seguro) (ANASTASSIADES et al. 2003). Os reagentes
que foram utilizados para a fase Clean up do método QuEChERS, foram adquiridos da Agilent
(Part Number 5982-5122) FIGURA 1. Esse método para preparação de amostra é caracterizado por
utilizar o solvente polar acetonitrilo, seguido por uma extração em fase sólida dispersiva (d SPE)
(LEHOTAY et al, 2007, 2005ª, 2005b).
Figura 1. Diagrama de extração pelo método QuEChERS

Fonte: Adaptado pelos autores, 2017.

A estratégia de escolha do método de preparo das amostras é diretamente influenciada pelo
aumento na eficiência do método analítico. Para o presente trabalho, o método QuEChERS foi
escolhido por ser um método oficial utilizado pela AOAC 2007 e pela União Europeia 2008, assim
como, pelo seu desempenho quando aplicado. O método QuEChERS foi comparado com outras
metodologias anteriormente utilizadas para preparação em diferentes matrizes como pode ser visto
em vários trabalhos (Cruzeiro et al. 2016, Ragnar et al. 2011, Yehouenou et al. 2006 , Chiarello et
al. 2017 ).
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MÉTODO ANALÍTICO
Cromatografia gasosa acoplada a espectometria de massas
As análises foram realizadas em um cromatógrafo (Thermo Scientific, Trace 1300 GC)
acoplado a um espectrômetro de massa (Single Quadrupole Mass Spectrometer) e a uma coluna
Trace GOLD TG-5SILMS, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm. A temperatura da coluna foi programada
em 45 min, usando muitas rampas de 65°C com um equilibrio inicial de tempo de 2 min para 180°C
a 20°C por minuto até 280°C a 5°C por minuto onde a temperatura foi mantida por 5 min. A
temperatura da porta do injetor foi ajustada a 250°C e ambos os recursos dos íons e a linha de
transferência MS foram ajustados a 280°C. Como gás de arraste, foi utilizado o gás Hélio, com
99,99997% de pureza, com um fluxo constante de 1 ml/min. A injeção da amostra foi de 1 µl. A
separação em CG foi alcançada pela avaliação de direferentes rangers de temperatura e condições
de injeção usando inicialmente o modo full-scan de spectro (50-500 m/z).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As substâncias encontradas em C. rhizophorae estão descritas na tabela 1, dentre as quais, o
1- tetradeceno é um hidrocarboneto alifático que faz parte dos grupo das olefinas, podendo causar
uma resposta tóxica em organismos aquáticos (Bakhtyar e Gagnom 2011) International Programme
on Chemical Safety (IPCS, 2005). Entretanto, dados de toxicidade aguda, realizado pela U.S.
Environmental Protection Agency (U.S. EPA, 2011) e Hernandes e Heiskanem (2000), não
consideram que o 1-tetradeceno causa toxicidade aguda em nenhum organismo aquático, isso devese a sua baixa solubulidade, pois o seu vapor de pressões varia de 0,015 mmHg a 250 °C para 1tetradecene, que sugere que as alfa olefinas inferiores tenderão a se dividir no ar, a uma taxa
significativa, e não permanecerão os outros compartimentos ambientais por períodos de tempo mais
longos. Entretanto, Hernandes e Heiskanem (2000) consideram que quando aspirados os alcanos
(C6-C12) podem deprimir o sistema nervoso central, causando dores de cabeça, tontura, fraqueza e
perda da coordenação motora. O ftalano constitui a estrutura principal para uma variedade de
substâncias químicas mais complexas sendo utilizadas como fungicida (Maeda et al. 2008).
Em trabalho realizado por Muthuraj et al.(2016), foram encontrados resultados semelhantes
para 1-dodecene, 1-heptadecanol e para colesterol, sendo estudada a potência antimicrobiana de
compostos presentes na esponja marinha (Clathria frondifera).
A p-cloroanilina é uma importante espécie química utilizada na indústria química para a
formulação de algumas substâncias, a exemplo de pesticidas (Mabilia et al. 2004), drogas e
corantes.Também é considerado como um cancerígino presente em ambientes de trabalho Instituto
Nacional de Câncer INCA (2013) e pela U.S EPA (1997). O p-cloroaniline faz parte da estrutura
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química do Diflubenzuron (Food and Agriculture Organization of the United Nations -FAO, 2016),
sendo que este é utilizado na psicultura em concentrações que podem variar de 0,5 a 2 mg L-1 (
Dantzger, 2013). Entretanto, Schalch et al. (2005) considera que essas doses podem ser letais para
invertebrados de água doce, assim como para crustáceos marinhos estuarinos. A p-cloroanilina
também foi encontrada no rio Yantgtze na China, apresentando-se como um dos compostos de
maior concentração naquele lugar (Matsuura et al. 2014).
Para o hexadecanoic acid, metil ester, um composto semelhente foi encontrado por
Chowdhury et al. (2011), ao analisar amostras de batata, tomate, amaranto vermelho e espinafre.
Neste trabalho, ele buscava a identicação de pesticidas que continham algumas substâncias
cloradas.
Tabela 1. Substâncias identificadas em Crassostrea rhizophorae por CG/MS
Tempo de
retenção
(min)
5,45
5,69
6,38
7,20
7,49
7,82
7,99
8,27
8,77
10,85
12,94
15,74
17,85
18,03
22,90
30,00

Nomes dos compostos
1-Tetradeceno
Ftalano
Dodecano
1-Undecene
Decano
Tetradecano
p-Cloroanilina
Hexadecano
2,4-di-terc-butilfenol
1-Heptadecanol
Ácido hexadecanóico, metil ester
Ácido 9-Octadecenóico (Z) -, éster metílico
Retinal
2-Hexanona, 4-metilBenzenometanol, α- [1- (metilamino) etil] –
Colesterol
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Fórmula

Massa
molecular

C14H28
C8H8
C12H26
C11H22
C10H22
C14H30
C6H6ClN
C16H34
C14H22O
C17H36O
C17H34O4
C19H36O2
C20H28O
C7H17O
C10H15ON
C27H46O

196
120
170
154
142
198
127
226
206
256
270
296
284
114
165
386

O 2,4-di-terc-butilfenol (figura 2) encontrado em C. rhizophorae também foi identicado por
Rizzo et al. (2017). Estes consideram que existem poucas publicações sobre o 2,4-di-terc-butilfenol
no que se refere a distribuição e transporte desses componentes na cadeia alimentar de animais
vivendo em áreas de preservação. Rizzo et al. (2017) realizou um trabalho em uma área marinha
protegida, a reserva natural da Torre Guaceto na Italia, onde foi desenvolvido estudos com a espécie
Diplodus sargus sargus, sendo identificada por GC/MS a presença de 2,4-di-terc-butilfenol em
concentração de 2.0 ng/g. Compostos contendo grupos fenóis, a exemplo do 2,4-di-terc-butilfenol,
estão registrados no banco de dados ECOTOX, que o considera tóxico para ostra oriental
(Crassostrea virginica).
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Figura 2. CG/EM revelando o 2,4-di-terc-butilfenol e o padrão de
fragmentação do pico que eluiu a 8,77 min em Crassostrea rhizophorae.
Fonte: Adaptado pelos autores, 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das substâncias identificadas, foram consideradas como contaminates o 1- tetradeceno por
serem tóxicas às espécies aquáticas, apesar de não causar nehuma toxicidade aguda nesses
organismos. O ftalano, por constituir a estrutura principal de várias substâncias químicas, a
exemplo, dos fungicidas. O p-cloroanilina pode ser utilizado na indústria química como um
pesticida e o 2,4-Di-tert-butilfenol por ser considerado um desregulador endócrino. Diante dos
resultados obtidos, foi possível observar a escassez de literatura a respeito das substâncias
identificadas em relação aos danos que elas podem causar ao meio ambiente e, consequentemente,
as espécies aquáticas.
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RESUMO
O recente modelo de crescimento capitalista-industrial tem causado vultosos impactos ambientais
negativo aos sistemas ambientais naturais. Dentre uma das indústrias mais causadoras de
desequilíbrios ambientais está a indústria cerâmica. Mais especificamente, o Rio Grande do Norte é
um dos maiores produtores de cerâmica vermelha do País, tendo com polos principais as
microrregiões do Seridó e Vale do Assú. No tocante a isto, o presente trabalho tem como objetivo
estudar a emissão de poluentes por três indústrias cerâmicas localizadas na microrregião do Vale do
Assú, estimando a emissão de CO2 com base nos dados da literatura, propondo medidas mitigadoras
que atenuem seus danos socioambientais. A pesquisa abrangeu três indústrias cerâmicas,
distribuída em três etapas: a primeira consistiu no acompanhamento sistemático do processo
produtivo, dos equipamentos e insumos; a segunda etapa foi centrada na entrevista com os
responsáveis para informações adicionais; por último, utilizou as metodologias de Costa e Stachera
Júnior para estimar a emissão de CO2 e propor medidas mitigadoras. Os principais insumos
utilizados são: duas argilas, sendo uma mais plástica e outra menos plásticas; água de
abastecimento; lenha e diesel para transporte. As Indústrias A e C utilizam fornos intermitentes,
enquanto a Indústria B usava forno contínuo, com aparatos de retenção de gases e materiais
particulados. Dentre os poluentes gerados, destaca-se CO2, CO, NO, NO2, H2O, material
particulado. Apenas a Indústria B apresentou sistemas de retenção e mitigação do lançamento dos
poluentes na atmosfera local. Com relação à emissão total, a projeção estimada pelos métodos
revelou que a emissão atinge a casa de 7,75 tCO2 diárias, para quase 7 mil tCO2 anuais. Por fim, as
principais medidas mitigadoras propostas foram a modernização dos fornos e técnicas de produção,
substituição da lenha e instalação de filtros, lavadores de gases, ciclones e multiclones.
Palavras-chave: Vale do Assú; Emissão de CO2; Gases do Efeito Estufa; Análise do Ciclo de Vida.
ABSTRACT
The recent model of capitalist-industrial growth has caused significant negative environmental
impacts to natural environmental systems. Among one of the industries most causing environmental
imbalances is the ceramic industry. More specifically, Rio Grande do Norte is one of the largest
producers of red ceramics in the country, with the main centers being the microregions of Seridó
and Vale do Assú. Regarding this, the present work aims to study the emission of pollutants by
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three ceramic industries located in the Vale do Assú microregion, estimating the emission of CO2
based on the literature data, proposing mitigating measures that mitigate their social and
environmental damages. The research covered three ceramic industries, distributed in three stages:
the first consisted in systematic monitoring of the production process, equipment and inputs; the
second stage focused on interviewing those responsible for additional information; lastly, it used the
Costa and Stachera Júnior methodologies to estimate CO2 emissions and propose mitigating
measures. The main inputs used are: two clays, one being more plastic and one less plastic; water
supply; firewood and diesel for transportation. Industries A and C use intermittent ovens while
Industry B used a continuous oven with gas retention devices and particulates. Among the
pollutants generated, we highlight CO2, CO, NO, NO2, H2O, particulate matter. Only Industria B
presented systems of retention and mitigation of the release of pollutants into the local atmosphere.
Regarding total issuance, the projection estimated by the methods revealed that the emission
reaches the house of 7.75 tCO2 per day, to almost 7 thousand tCO2 per year. Finally, the main
mitigating measures proposed were the modernization of ovens and production techniques, the
replacement of wood and the installation of filters, gas scrubbers, cyclones and multiclones.
Keywords: Vale do Assú; Emission of CO2; Greenhouse gases; Life Cycle Analysis.

INTRODUÇÃO
Nos últimos decênios, a sensibilização ambiental tem ganhado destaque no setor industrial.
A partir da década de 70 com a realização da 1a A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, os conceitos de sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável vieram desenvolvendo-se entre os países do globo terrestre. A partir
do Relatório de Brundtland, em 1987 e, especialmente, com a Agenda 21, documento resultante da
2a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio+20), os países,
atentos as novas demandas ambientais, promulgaram Leis e Resoluções no sentido de mitigar os
efeitos nocivos da ação humana ao meio ambiente. Os principais focos de discussão partiram da
gestão ineficiente dos recursos hídricos, o manejo ambientalmente adequado dos resíduos e,
principalmente, a emissão de gases do efeito estufa (GEEs) na atmosfera (SEIFFERT, 2009;
BARRETO; CUNHA, 2016).
Mais especificamente, a emissão de GEEs tornou-se objeto de intensa discussão. Por isto,
em 1998, os países signatários elaboraram um documento que regulava a emissão de GEEs à
atmosfera. Esta convenção ficou denominada como Protocolo de Kyoto. Este protocolo estabeleceu
que os 36 países desenvolvidos deveriam reduzir a quantidade de seis gases do efeito estufa em pelo
menos 5,2%, em relação aos níveis de 1990. Já os países em desenvolvimento deveriam contribuir
na medida do possível para redução dos gases. Os principais GEEs são: dióxido de carbono (CO2),
metano

(CH4),

óxido

nitroso

(N2O),

perfluorcarbonetos

(PFCs),

vapor

de

água

e

clorofluorocarboneto (CFCs) (FIGUERES; IVANOVA, 2005; ANDRADE; COSTA, 2008).
O Brasil, atendo as novas tendências globais, regimentou instrumentos ambientais no
sentido de contribuir com a redução na emissão de GEEs. Dentre os instrumentos, destacam-se a
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produção mais limpa, o princípio do input-output, logística reversa, proibições ambientais na
exploração de mata nativa, dentre outros instrumentos importantes (DANTAS et al., 2017a).
Uma das indústrias mais poluidores é a indústria cerâmica. A principal preocupação é com a
emissão de gases poluentes provenientes do processo de fabricação das cerâmicas, onde tem-se a
utilização, predominante, de insumos energéticos degradantes, como o uso da lenha na queima do
produto. Por causa desse processo, a liberação do monóxido de carbono (CO) e/ou do dióxido de
carbono (CO2), entre os outros gases produzidos que chegam a ser mais perigosos, vem causando
um enorme impacto ambiental negativo, diminuindo consideravelmente a qualidade do ar da
atmosfera do entorno pela emissão de gases e materiais particulados e, sobretudo, aumentando a
temperatura local.
A indústria cerâmica desempenha um importante papel na economia do país, com
participação estimada em 1% do PIB nacional. No Estado do Rio Grande do Norte, esta indústria é
compreendida por 159 cerâmicas em atividade, atingindo o terceiro lugar no Nordeste. A produção
de cerâmica vermelha no Rio Grande do Norte é uma atividade econômica antiga, presente em todo
o território potiguar, sendo mais intensa nas microrregiões do Vale do Assú e Seridó. Há muitos
anos, estas regiões vêm se especializando nessa atividade econômica, seja pelo melhoramento das
técnicas produtivas, seja nas ferramentas para produção, promovendo desenvolvimento
socioeconômico nestas microrregiões (SILVA; SOUSA JÚNIOR, 2015).
O pólo de produção de cerâmica é uma área bastante desenvolvida no Vale do Assú. Há
mais de 40 indústrias cerâmicas, de modo que a maior parte produz tijolos de vedação e, em menor
proporção, telhas coloniais. Assim como a característica marcante de boa parte da produção da
localidade, o pólo de cerâmica tem como característica marcante a existência de empresas de grande
porte. Contudo, também se intensifica os problemas ambientais decorrentes dos processos inerentes
à produção, tais como a retirada da vegetação, degradação do sistema solo, exaustão das jazidas de
argilas e a poluição do ar nos entornos das cidades devido a emissão de gases e materiais
particulados (USEPA, 2014; CETESB, 2013).
A emissão de poluentes se dá devido a geração de calor para os processos de queima e
secagem em cerâmica vermelha, realizada pela combustão de hidrocarbonetos, produzindo como
resultado a liberação de calor e a produção de gases de combustão, tais como CO2 e CO. Esses
poluentes podem ser vistos ou sentidos pelo odor, não sendo necessários dispor de instrumentação
sofisticada para atestar sua presença. A presença destes poluentes é intensificada devido à ausência
de mecanismos ambientalmente adequados de captação e retenção dos poluentes, bem como, pelo
emprego de técnicas produtivas ultrapassadas, terminando por causar transtornos ao meio ambiente
e a vida das pessoas.
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O mecanismo encontrado para mensurar a geração de CO2 é por meio da Análise do Ciclo de
Vida (ACV) dos produtos, conforme NBR ISSO 14040 (ABNT, 2009). Segundo Caldas, Lira e
Sposto (2017), “a ACV tem sido apontada como uma das metodologias de avaliação de impactos
ambientais mais utilizadas internacionalmente, podendo ser aplicada a qualquer atividade, processo
ou produto”.
Diante disso e somando-se ao cenário preocupante da indústria cerâmica local, o presente
trabalho tem como objetivo estudar a emissão de poluentes por três indústrias cerâmicas localizadas
na microrregião do Vale do Assú, estimando a emissão de CO2 com base nos dados da literatura,
propondo medidas mitigadoras que atenuem seus danos socioambientais.
METODOLOGIA
Área de estudo
Esta pesquisa foi desenvolvida em três indústrias de cerâmica vermelha situadas na região
do Vale do Assú no ano de 2016. As indústrias cerâmicas foram identificadas por Indústria A,
Indústria B e Indústria C. A região do Vale do Assú é uma das dezenove microrregiões do Estado
do Rio Grande do Norte, pertencendo a mesorregião Oeste Potiguar. Estima-se que esta
microrregião possui 155.044 mil habitantes, distribuídos em nove municípios, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018).
Realização da pesquisa
Para realização da pesquisa, as Indústrias A, B e C foram visitadas no intuito de realizar o
levantamento de dados acerca da produção diária, processo produtivo e insumos utilizados. Para
coleta destas informações foi aplicado um formulário com os responsáveis pelo processo produtivo
dos produtos cerâmicos e, posteriormente, observado sistematicamente o processo e logística
produtiva. O período de visitas ocorreu durante os meses de março a junho de 2016.
Em posse dessas informações, elaborou-se verificou-se os insumos consumidos, bem como,
determinado o tipo de forno utilizado, visando determinar os principais gases emitidos e,
posteriormente, calcular a emissão estimada de CO2 envolvidos na produção.
Como procedimentos metodológicos foi utilizado a técnica de pesquisa Observação
Sistemática (MARCONI; LAKATOS, 2010). Outros autores (DANTAS et al., 2017a; DANTAS et
al., 2017b; FORBELONI; DANTAS, 2017) utilizaram esta metodologia como técnicas para
levantamento de dados específicos e, segundo Marconi e Lakatos (2010), esta técnica é a mais
adequada para observação de um fenômeno dentro de um campo específico.
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Métodos utilizados para projeção de emissão de CO2
Para o cálculo de emissão de CO2 adotou-se as metodologias de Stachera Júnior (2008) e
Costa (2012). O método de Costa (2012) é calculado por meio da seguinte expressão:
MT,j=QT,j X FP,j X FEP,j

(1)
(1)

QT,j = Quantidade de produto j necessária na obra, em toneladas;
FP,j = Fator de perda do produto j, adimensional;
FEP,j = Fator de emissão de CO2 devido a utilização do produto j em edificações, em
toneladas de CO2/tonelada de produto acabado.
Com base na expressão, chega-se a um fator aproximado de 0,00031 tCO2/unidade,
conforme proposto pelo autor (COSTA, 2012).
Enquanto o método de Stachera Júnior (2008) é calculado baseando-se em vários fatores de
emissão de CO2/quantidade produzido, estabelecidos na literatura, sendo Cybis e Santos (2000),
Institut Wallon Vito (2001), Cruz (2003) e Isaia e Gastaldini (2004). O Quadro 1mostra os fatores
de emissão sugeridos por Stachera Júnior (2008).
Quadro 1: Fatores de emissão estabelecidos por Stachera Júnior (2008)

Material

Unidade

Tonelada de CO2 unitária

Cimento

50kg

0,04844

Cal

20 kg

0,01571

Aço/Ferro

1 kg

0,00145

Tijolo

Unidade

0,00095

Areia

1 m³

0,02262

Fonte: Autores (2018)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Processo produtivo
De acordo com as indústrias cerâmicas em estudo, o processo produtivo dá-se em seis
etapas: i) preparação da massa; ii) conformação da base argilosa; iii) secagem do material
conformado; iv) enchimento dos fornos com os materiais conformados secos; v) queima; e vi)
expedição das cerâmicas vermelhas. Inicialmente, as argilas retiradas dos jazimentos legalizados
são transportados até a indústria cerâmica. Geralmente, são utilizadas argilas menos plásticas
(magras) e argilas mais plásticas (gordas). Estas argilas são submetidas ao sazonamento feito a céu
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aberto, por meio tratores e enchedeiras. Então, as argilas sazonadas são levadas para o setor de préestoque, onde continuam a ser tratadas e monitorada, até o processamento. Geralmente após 2 anos
da sua chegada, estas argilas passam pelo destorroamento e laminação para adequação à
granulometria de operação. As argilas passam por correção de umidade (entre 18 a 25%) para
atingirem plasticidade suficiente para boa moldagem, conforme estabelecido pelo método via
úmida.
Em seguida, as massas cerâmicas são conformadas por extrusão, passando pela maromba e
cortadas nas dimensões adequadas aos diferentes produtos cerâmicos confeccionados nessa
indústria. Os materiais conformados são transportados em pilhas para o pátio, ora secas ao sol, ora
secas em estufas, em função da época do ano. Após a secagem, os operários transportam
manualmente em pilhas aos fornos, cujo temperatura de operação não está bastante clara, mas a
Indústria B afirmou que está compreendida entre 1050 °C a 1100 °C. Posteriormente, as cerâmicas
são acondicionadas em armazéns até expedição final.
Insumos
Nas cerâmicas visitadas a argila é adquirida por meio de empresas terceirizadas que detém
as jazidas licenciadas junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
(IDEMA), órgão ambiental ligado ao Governo do Estado, responsável pela concessão das jazidas.
As argilas são estocadas nos pátios das indústrias, para secagem e sazonamento. Nessas empresas a
massa ideal obtida é realizada a partir de uma mistura de dois tipos de argilas: uma argila
denominada “magra”, cuja característica principal é conter baixo índice de plasticidade (IP<10); e a
outra argila denominada “gorda”, que é caracterizada como uma argila com elevado índice de
plasticidade (IP>20). Segundo Menezes et al. (2007) e Mahmoudi et al. (2008), este processo é
bastante empregado pelas indústrias que utilizam o processo de via úmida.
Em relação à lenha, o principal combustível do processo da queima dos materiais argilosos
conformados pelas indústrias cerâmicas estudadas são as lenhas. Não obstante, nos dias atuais
tornou-se mais difícil à utilização de lenha como insumo energético, devido a alguns fatores: as
empresas não possuírem áreas de reflorestamento; Legislação Ambiental mais rigorosa no que
concerne a extração de mata nativa; a demanda cada vez maior por lenha nos limites superiores a
capacidade de recuperação daquele sistema ambiental; utilização de fornos com baixo rendimento,
combinado com o elevado índice de perdas.
O local para o armazenamento deste insumo energético deve ter atenção redobrada, pois se
essas lenhas absorverem água durante o momento da estocagem, no momento da queima pode
resultar em um processo de combustão incompleto. Onde essa reação poderá produzir uma
quantidade reduzida de calor, fazendo com que haja um maior consumo de combustível e liberando
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uma maior quantidade de monóxido de carbono, que é passível de uma nova combustão. Para evitar
um maior consumo de combustível e um novo processo de combustão, as cerâmicas estocam as
peças de madeira que ainda irão ser utilizadas em um local arejado e mantenha-as a seco.
No que tange os fornos, há dois tipos de fornos no mercado: intermitentes e contínuos. Os
intermitentes são aqueles que os se caracteriza pela necessidade de interrupção de produção para
carga e descarga dos produtos produzidos. Em geral, fornos deste tipo o controle da temperatura é
visual. Já os fornos contínuos são mais modernos e podem trabalhar por longos períodos sem
interromper a produção, isto é, reaproveitando o calor fornecido pela combustão da lenha,
reduzindo seu consumo e, consequentemente, reduzindo a emissão de gases.
Na Região do Vale do Assú encontrou-se os seguintes tipos de fornos intermitentes:
Abóboda, Paulistinha e o Corujinha. Especificamente, estes fornos são associados a imprecisão no
controle da queima, consumindo mais lenha, terminando por liberar mais GEEs na atmosfera global
e, sobretudo, local. É importante salientar que a localização das cerâmicas é aproximada de um
conglomerado urbano razoavelmente habitado, podendo causar transtornos às pessoas. Poppi e
Silva (2002), Barbosa et al. (2006), Martins (2006) e Arbex et al. (2012) o processo de carbonização
da madeira é fonte primarcial de risco químico, uma vez que a liberação de gases tóxicos, como
CO, CH4 e gases hidrogenados, causam toxidade ao sistema respiratório do ser humano e, em
condições específicas, morte. Em acréscimo, os autores alertam para a periculosidade dos materiais
particulados, que são depositados nos pulmões, causando severos problemas respiratórios.
Recentemente, algumas indústrias vêm modificando a tecnologia de obtenção das cerâmicas,
entretanto, na data da pesquisa, dentre as três indústrias analisadas, apenas a Indústria B já havia
implementado por completo o tipo de forno Hoffmann. Este forno possui grande eficiência, de
modo que reutiliza os gases da combustão na zona de aquecimento das câmaras adjacentes, fazendo
assim a vazão de gases seja muito menor e evitando o consumo extra de combustível nessa fase do
processo produtivo. As Indústrias A e C utilizam fornos do tipo corujinha.
Produção de tijolos e geração de GEEs
O Quadro 2 ilustra o resumo das principais características da produção de tijolos pelas
indústrias cerâmicas analisadas neste trabalho. De acordo com os resultados, apenas uma indústria
utiliza forno contínuo. A fonte de combustível principal é a lenha autorizada pelo IDEMA. Em
relação a produção diária, observa-se que os fornos intermitentes apresentaram menor capacidade
produtiva, de modo que a Indústria B consegue realizar produção bastante superior as demais
(Indústrias A e C).
Foi observado que nos fornos intermitentes há um grande desperdício de calor, por causa da
necessidade de interrupção durante os processos de carga e descarga dos produtos que estavam
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sendo queimados no interior dos fornos, essa falta de precisão gera um consumo extra de
combustível para aquecer o forno na fornada seguinte. Com isso, a emissão dos poluentes gerados
no processo da queima da madeira é superior quando comparado com a vazão de gases expelidos
pelos fornos contínuos (COSTA; COSTA, 2013). Esse resultado é piorado devido as indústrias de
cerâmica vermelha estudadas, exceto a Industria B, não possuíam nenhum tipo de filtros e/ou
agentes redutores que mitiguem a emissão destes poluentes na atmosfera (CETESB, 2013).
Quadro 2: Principais características da produção de tijolos pelas indústrias cerâmicas analisadas

Empresa

Forno
Utilizado

Combustível

Produção diária

Indústria A

Corujinha

Lenha

15 mil peças

Hoffmann

Lenha

35 mil peças

Corujinha

Lenha

10 mil peças

Indústria B
Indústria C

Poluentes
Expelidos
CO2, CO,
NO, NO2,
H2O, material
particulado

Fonte: Autores (2018).

Com base na produção diária, estimou-se a quantidade de produção mensal e anual para
efeitos de mensuração da quantidade de toneladas de CO2 que as Indústrias A e C emitem à
atmosfera em razão de não apresentarem tecnologias de mitigação de lançamento de CO2. A
Indústria B foi excluída do cálculo por que apresenta tecnologia moderna de produção, utilizando
fornos contínuos e com algumas medidas ambientais tecnologicamente adequadas. O Quadro 3
retrata o levantamento realizado. Com base na produção diária, calculou-se a produção mensal
considerando 24 dias mensais de produção. A produção anual baseou-se no produto da produção
mensal por 12 meses. O Quadro 4 ilustra a emissão de CO2 unitária calculada conforme
estabelecida pelos autores Costa (2012) e Stachera Junior (2008).
Quadro 3: Levantamento quantitativo de produção de produtos cerâmicos de vedação

Levantamento de Quantitativo

Diário (unidades)

Mensal(unidades)

Anual unidades)

Indústria A

15.000

360.000

4.320.000

Indústria C

10.000

240.000

2.880.000

Total

25.000

600.000

7.200.000

Fonte: Autores (2018).
Quadro 4: Emissão unitária dos métodos de cálculo

Métodos

COSTA (2012)
(tCO2/Qtd)

STACHERA
JÚNIOR (2008)
(tCO2/Qtd)

MÉDIA
(tCO2/Qtd)

0,00031

0,00095

0,00063

Fonte: Autores (2018).
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Com base nas informações dos Quadros 3 e 4 calculou-se a geração de tCO2 em cada
modelo pelos períodos estabelecidos. Observa-se no Quadro 5 que a emissão é significativa,
variando entre 3 e 15 tCO2 diários para mais de 892,8 tCO2 anuais, atingindo patamar de pico de
4.104,000 tCO2 anuais para a Indústria A. Com relação à emissão total, a projeção estimada pelos
métodos revelou que a emissão atinge a casa de 7,75 tCO2 diárias, para quase 7 mil tCO2 anuais.
Nesse sentido, é fundamental adotar medidas corretivas que devem ser tomadas com urgência, em
virtude de que o CO2 é o principal componente contribuinte dos GEEs, contribuindo
significativamente para o aumento da temperatura global, bem como, impactando substancialmente
para o aumento da temperatura local, especialmente por que não foi observado sistemas mecânicos
de dissipação dos gases no ar.
Outro fator observado nesse estudo é que os coeficientes de geração pelos diferentes autores.
Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica (ABCeram), em 2005, as indústrias cerâmicas
associadas geraram, em média, 0,00112 tCO2/unidade produzida de cerâmica vermelha, valores
semelhantes encontrados nos estudos de Stachera Júnior e Casagrande (2006). Esses resultados ao
ser confrontados com os estudos dos autores trazidos por este trabalho sugerem que a utilização de
novas tecnologias é eficaz na redução da emissão de CO2 uma vez que observa-se confrontando os
resultados supracitados com as metodologias trazidas por este trabalho que à medida que o tempo
passou, o fator de emissão de CO2 reduziu. Esse resultado deve-se ao desenvolvimento de novas
tecnologias que reutilizam o calor da queima e tratam os gases, reduzindo significativamente a
emissão de CO2. Logo, investir em modernização do processo produtivo, bem como em fornos
modernos são boas alternativas de mitigar a magnitude de emissão de CO2.
Quadro 5: Projeção de geração de CO2 por cada indústria nos diferentes modelos

Indústria A (tCO2)

Indústria C (tCO2)

Levantamento de
Quantitativo

Diário

Mensal

Anual

Diário

Mensal

Anual

COSTA (2012)

4,650

111,600

1.339,200

3,100

74,400

892,800

STACHERA JÚNIOR
(2008)

14,250

342,000

4.104,000

9,500

228,000

2.736,000

MÉDIA

9,450

226,800

2.721,600

6,300

151,200

1.814,400

Fonte: Autores (2018).

Breve proposição de medidas mitigadoras
Devido aos fortes impactos ambientais que vem sendo causados pela a grande quantidade de
gases poluentes expelidos, pelas indústrias de cerâmica vermelha, novos perfis para essas indústrias
de ceramistas veem sendo adotados, para que seja diminuída essa ação degradante. Abaixo vem
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sendo relatado algumas ideias de métodos, para amenizar esses impactos e se adequarem as normas
estabelecidas pelos órgãos ambientais responsáveis:
 Substituição total ou parcial da lenha, que o principal combustível empregado pelas
indústrias de cerâmica vermelha, por gás natural como fonte energética dos fornos
cerâmicos.
 Construir fornos mais eficientes e econômicos no processo produtivo, a exemplo da
Indústria B, fazendo com que haja uma reutilização dos gases gerados no processo de
combustão, para o aquecimento das demais câmaras adjacentes, evitando o desperdício do
calor gerado e, por consequência, reduzindo o custo operacional.
 Implantação de métodos e/ou equipamentos para a retenção dos gases provenientes da
queima do combustível. Ex.: Filtros, Lavadores de gases, ciclones e multiclones, entre
outros, conforme recomendado por Vesilind e Morgan (2011).
 Realizar manutenção preditiva e preventiva em todos os equipamentos e fornos, de forma
sistematizada em toda a produção.
 Estabelecer programa de aprimoramento e documentação dos procedimentos produtivos,
para reduzir a perda de insumos, garantir a melhoria contínua e a transferência de
conhecimento entre os funcionários. Diante do exposto, acredita-se que as implantações de
novos perfis serão de suma importância para as novas indústrias, assim como as indústrias
de cerâmicas já existentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho mostrou que a tecnologia empregada pelas Indústrias A e C são bastante
rudimentares, especialmente devido a utilização de fornos intermitentes (tipo corujinha) que
reduzem a capacidade produtiva, aumenta o desperdício e a emissão de GEEs, quando comparada
com o forno contínuo (Hoffmann) utilizado pela Indústria B.
Os modelos utilizados para estimativa de emissão de CO2 resultaram na emissão diária entre
3 e 15 tCO2 para mais de 892,8 tCO2 anuais, atingindo patamar de pico de 4.104,000 tCO2 anuais
para a Indústria A. Com relação à emissão total, a projeção estimada pelos métodos revelou que a
emissão atinge a casa de 7,75 tCO2 diárias, para quase 7 mil tCO2 anuais. Estes números sugerem
que medidas mitigadoras sejam tomadas.
Dentre as principais medidas estão: modernização do processo produtivo; substituição dos
fornos intermitentes por fornos contínuos (vide Indústria B); implantação de equipamentos
retentores dos gases e materiais particulados (filtros, lavradores, ciclones).
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Portanto, espera-se que estes desafios sejam suplantados, fazendo com que se reduza os
danos aos sistemas ambientais, como também minorem os danos à vida das pessoas dos
conglomerados urbanos da microrregião do Vale do Assú.
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RESUMO
O tema Agrotóxicos é sempre necessário pois o território brasileiro se destaca em uso desses
produtos químicos que são importantes no combate à pragas, doenças e ervas daninhas para manter
a produtividade do setor agrícola. O presente trabalho visa caracterizar o perfil socioeconômico de
agricultores do Município de São Sebastião no Estado de Alagoas, suas práticas e atitudes diante da
utilização de agrotóxicos e dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Foi realizada uma
entrevista semiestruturada com agricultores de uma associação agrícola desse Município.
Constatou-se que 66,6% possui ensino fundamental incompleto e 20% não sabe ler. Quanto ao uso
dos EPIs, 46,66% dos agricultores faz uso no momento da preparação do produto, bem como no
momento da aplicação; Quase 40% queima as embalagens de agrotóxico após uso e apenas 20% faz
a devolução das embalagens. Apesar de 73,33% afirmar ter recebido orientação sobre a utilização
de agrotóxicos, infelizmente foram observadas ações como descarte errado das embalagens e uso
inadequado de EPIs. Este comportamento pode estar relacionado a baixa escolaridade dos
agricultores e a possível ineficiência da orientação que receberam, causando riscos à saúde e ao
meio ambiente.
Palavras-chave: Práticas Agrícolas; Meio Ambiente; Saúde Humana.
ABSTRACT
The subject of agrochemicals is always necessary because the Brazilian territory stands out in using
these chemicals that are important in the fight against pests, diseases and weeds to maintain the
productivity of the agricultural sector. The present work aims to characterize the socioeconomic
profile of farmers in the Municipality of São Sebastião in the State of Alagoas, their practices and
attitudes towards the use of pesticides and Personal Protective Equipment -PPEs. A semi-structured
interview was conducted with farmers of an agricultural association of this Municipality. It was
found that 66.6% had incomplete primary education and 20% did not know how to read. Regarding
the use of PPEs, 46.66% of the farmers use at the time of preparation of the product, as well as at
the time of application; Almost 40% burn the packaging of pesticide after use and only 20% returns
the packaging. Although 73.33% affirmed that they had received guidance on the use of pesticides,
unfortunately, actions such as wrong disposal of packaging and inappropriate use of PPE were
35
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observed. This behavior may be related to the low schooling of the farmers and the possible
inefficiency of the orientation that they received, causing health and environmental risks.
Keywords: Agricultural Practices; Environment; Human Health.

INTRODUÇÃO
Desde a Antiguidade clássica agricultores desenvolvem maneiras de lidar com insetos,
plantas e outros seres vivos que se difundem nos cultivos, competido pelo alimento. Escritos de
romanos e gregos mencionavam o uso de certos produtos como o arsênico e o enxofre para o
controle de insetos nos primórdios da agricultura (RIGOTTO, 2011).
No Brasil, em 1965 teve a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, que vinculava a
obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade da compra de insumos químicos pelos agricultores, e
em 1975 a criação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, o que acarretou na disseminação
do uso de agrotóxicos. Entre 2001 e 2008 o uso de agrotóxicos no Brasil assumiu proporções
assustadoras, a venda de venenos agrícolas no país saltou de pouco mais de U$$ 2 bilhões para mais
de U$$ 7 bilhões, quando alcançamos a triste posição de maior consumidor mundial de venenos.
Foram 986,5 mil toneladas de agrotóxicos aplicados (LONDRES, 2011).
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicos (Sinitox),
foram registrados, no período de 2007 a 2011, 26.385 casos de intoxicação por agrotóxicos de uso
agrícola, 13.922 por agrotóxicos de uso doméstico, 5.216 por produtos veterinários e 15.191 por
raticidas (PORTELA; TOURINHO, 2016).
Dentre os afetados pelos produtos químicos estão os trabalhadores que mantêm contato
direto ou indireto com esses insumos. Merece destaque os agricultores leigos, que não têm
conhecimento e orientações sobre e uso correto de agrotóxicos e EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), este último quando nem sempre é utilizado, pois há diversas pesquisas que comprovam
que muitos dos agricultores sequer usam EPIs (BOHNER; ARAÚJO; NISHIJIMA, 2013).
As recorrentes contaminações humanas por pesticidas podem ser associadas a fatores
socioeconômicos, bem como o baixo nível de escolaridade, o hábito da leitura, a escrita e a renda
per capta. Boa parte dos agricultores têm consciência dos riscos causados a saúde pela exposição
dos agrotóxicos e relacionam essa prática a um dos principais problemas na agricultura. Tais efeitos
são atribuídos ao despreparo da população, falta de informação e apoio técnico (BOHNER;
ARAÚJO; NISHIJIMA, 2013). Em geral mesmo os agricultores que utilizam EPIs, nem sempre o
empregam adequadamente, ou o fazem em partes (OLIVEIRA-SILVA et al., 2001.).
O Brasil possui legislação que trata do uso de agrotóxicos (Lei 7.802 de 1989), o que
possibilita a implementação de diversas iniciativas que poderiam tornar a utilização destas
substâncias mais seguras para a saúde humana e ambiental, incluindo o solo e a água. Nota-se que
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muitas destas iniciativas ainda não foram devidamente implementadas, como é o caso da avaliação
de risco ambiental. O processo de avaliação de risco ambiental pode trazer à luz do conhecimento,
informações complementares e enriquecedoras sobre o real comportamento do produto em campo,
agregando informação aos diversos estudos relatados no presente trabalho (GOMES; BARIZON,
2014).
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o perfil socioeconômico de agricultores
do Município de São Sebastião – AL, suas práticas e atitudes diante da utilização de agrotóxicos e
dos EPIs.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de um estudo analítico observacional, classificado como quantitativo quanto à
abordagem. A coleta das informações sociodemográficas e de perfil de uso e entendimento dos
riscos dos agrotóxicos foram realizadas nas residências dos agricultores ou nas sedes das
associações dos agricultores rurais de São Sebastião - AL, povoado Prata.
A amostra foi constituída pelos agricultores de pequenas propriedades de cultivo
convencional. Entendeu-se como pequena propriedade aquela que se caracteriza como de
agricultura familiar. Para o recrutamento dos sujeitos e aquisição do consentimento livre e
esclarecido, os agricultores em exercício de suas atividades, credenciados na associação de
agricultores dos locais alvo da pesquisa foram convidados a participar da pesquisa após
apresentação do projeto. Durante a apresentação foram abordados os objetivos da pesquisa e quais
seus benefícios. Posteriormente à apresentação, os interessados em participar da pesquisa, tomaram
ciência dos termos presentes no TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e assinaram
duas vias do referido termo.
Dos agricultores abordados, 15 pequenos proprietários rurais participaram de uma entrevista
semiestruturada, cujo questionário foi adaptado da metodologia de Magalhães (2010). Através do
questionário foi possível caracterizar o perfil sociodemográfico dos pequenos produtores bem como
o processo de produção agrícola as consequências à saúde, pois foi estruturado nos seguintes eixos:
dados pessoais, condições de vida, processo de produção agrícola e condições de saúde dos
trabalhadores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição dos agricultores segundo a faixa etária indicou que a maior porcentagem se
encontra entre 40 e 60 anos (60%). Outro aspecto importante a ser enfatizado nos dados coletados, é
a porcentagem de indivíduos da terceira idade, com mais de 60 anos (26,7%), ainda em plena
atividade profissional. Não foram constatados agricultores menores de 20 anos.
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Os agricultores responderam que outras pessoas da sua casa trabalham na atividade agrícola
(73,3%). Os dados coletados apontaram que não há agricultores menores de 20 anos, porém existem
estudos que dizem que a agricultura familiar se utiliza da mão-de-obra de menores de idade. Na
pesquisa de Trapé (2011) sobre o uso de agrotóxicos por agricultores de Campinas – SP, dentre os
menores de 20 anos (5,9%), alguns são menores de 18 anos, mesmo com legislação determinando
que menores não devam realizar qualquer atividade com produtos químicos de qualquer natureza,
ficando assim, os agricultores expostos por longos períodos aos agrotóxicos.
Com relação ao gênero, 86,7% é do sexo masculino e 13,3% do sexo feminino, A
predominância do sexo masculino é uma característica no ambiente agrícola e diversos estudos que
examinaram a divisão do trabalho por sexo na agricultura permitem concluir que as mulheres (e, de
um modo geral, também as crianças e os jovens) ocupam uma posição subordinada e seu trabalho
geralmente aparece como ‘ajuda’, mesmo quando elas trabalham tanto quanto os homens ou
executam as mesmas atividades que eles (BRUMER, 2004). Já em relação ao estado civil, 80% são
casados, 13,3% solteiros.
A maioria dos agricultores não tem o ensino fundamental completo (66,6%,), outros não
sabem ler nem escrever (20%,) e apenas 6,7% possui o ensino médio completo. Fato também
constado por Bohner, Araújo e Nishijima (2013) que associam as recorrentes contaminações
humanas por defensivos agrícolas a fatores socioeconômicos, como o baixo nível de escolaridade, o
não hábito da leitura e a renda per capta.
O destino dos produtos produzidos pelos agricultores corresponde a 93,3% para a venda e
consumo, 6,7% apenas para venda, e nenhum dos entrevistados tem como destino dos produtos
cultivados apenas o consumo. O que demonstra que a maioria dos agricultores faz da agriculta um
meio de renda familiar, consequentemente maior uso de agrotóxicos, pois requerem maior
produtividade.
Com relação aos dias trabalhados por semana, 80% trabalham todos os dias e 20% de 4 a 5
dias. A maioria dos entrevistados trabalha há mais de 30 anos, o que pode acarretar sérios danos à
saúde, principalmente quando não utilizam os EPIs de forma correta. A exposição prolongada dos
agricultores a agrotóxicos pode causar vários problemas de saúde, que vão de uma simples náusea,
até graves problemas crônicos, como câncer, depressão ou efeitos teratogênicos. O uso de EPIs
torna mais seguro a aplicação de agrotóxicos. Entretanto, há evidencias que um grande número de
agricultores não faz o uso destes equipamentos de proteção (SILVEIRA, 2011).
A figura 1 indica os principais produtos cultivados pelos agricultores do município de São
Sebastião – AL, liderando a produção de batatas, com 14,3% da produção, seguidos da mandioca
11,9%, feijão 9,6% e macaxeira também com 9,6%.
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Quanto ao tamanho das propriedades rurais, a medida utilizada é a tarefa, onde uma tarefa
corresponde a 3,053m². De acordo com os entrevistados, 33,25% possui mais de 5 tarefas e 6,7%
não respondeu. Vale ressaltar que 86,7% dos agricultores trabalham em propriedades próprias e
13,3% trabalham em terra arrendada, ou seja, pagam pelo uso provisório da propriedade. Em geral,
os agricultores possuem propriedades, fazendo de suas terras diversos cultivos, o que é
característico da agricultura familiar.
Figura 1. Principais produtos cultivados pelos agricultores do Municio de São Sebastião/AL.
16,00%
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Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Sobre a utilização dos produtos químicos na agricultura 60% utiliza, 33,3% não faz uso de
agrotóxicos e 6,7% não respondeu. Barbosa (2014), em estudo sobre o uso de agrotóxicos e seus
impactos na saúde humana e ao meio ambiente, relata que 90% dos agricultores fazem o uso de
agrotóxicos em seus cultivos.
Dos agrotóxicos utilizados pelos agricultores, a maioria, 66,66% pertence a classe I extremamente tóxicos quanto a saúde e 73,33% pertence à classe II do potencial de periculosidade
ambiental, sendo produtos muito perigosos ao meio ambiente (Tabela 1). Tais dados indicam
fatores alarmante, pois muitos agricultores não os utilizam corretamente e não usam proteção
adequada ou usam os equipamentos incompletos.
Dos agrotóxicos citados, apenas 13,33% (2 agrotóxicos) estão de acordo com a bula do
fabricante (Tabela 1), ou seja, são adequados ao tipo de cultura cultivada pelos agricultores. Os
dados coletados demonstram a fragilidade do uso e suas consequências para a saúde e para o meio
ambiente e a falta de informação por parte dos agricultores com relação a esses agrotóxicos, é

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1079

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
imprescindível um apoio técnico a esses agricultores, além de uma fiscalização rigorosa na venda,
utilização e descarte desses insumos (ALMEIDA, 1985).
A exemplo, o Cyptrin, de classe toxicológica I, pode causar diversos problemas de saúde,
desde apneia, asfixia, vômitos, diarreias, tremores dos lábios e língua, hiperreflexia, distúrbios do
equilíbrio, principalmente em crianças. Casos isolados foram relatados com paresias na região do
trigêmeo e seus ramos. Em estudos de laboratório foram encontrados, além de tudo, alterações na
estrutura do nervo ciático, desmielinização (mínima) e desenvolvimento de grânulos de mielina
ovóide (SOARES et al., 2017).
Tabela 1. Levantamento dos agrotóxicos utilizados pelos agricultores do Município de São Sebastião/AL.

Nome
comercial

Uso pela
comunidad
e

Recomen
dado pelo
fabricante

Classe
agronômic
a

Gramoxone
200

Mandioca

Não

Herbicida

Gramoxone
200

Maracujá

Não

Herbicida

Gramoxone
200

Batata doce

Não

Herbicida

Regent® 800
WG

Batata doce

Não

Inseticida/
Cupinicida

Galben® M

Batata doce

Não

Fungicida

Confidor S

Macaxeira

Não

Inseticida

Engeo™ Pleno

Maracujá

Não

Inseticida

Pirate®

Maracujá

Sim

Inseticida/
Acaricida

Nativo

Maracujá

Sim

Fungicida

Decis 25 EC

Macaxeira

Não

Inseticida

Cyptrin 250 EC Macaxeira

Não

Inseticida

Lannate® BR

Não

Inseticida

Macaxeira
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Classificação
toxicológica

Classificação do
potencial de
periculosidade
ambiental

I–
Extremamente
Tóxico
I–
Extremamente
Tóxico
I–
Extremamente
Tóxico
I–
Extremamente
Tóxico
I–
Extremamente
Tóxico
V – Pouco
Tóxico
III Medianament
e Tóxico

II – Produto
Muito Perigoso

III Medianament
e Tóxico
III –
Medianament
e Tóxico
IExtremamente
Tóxico
IExtremamente
Tóxico
I–

II – Produto
Muito Perigoso

II – Produto
Muito Perigoso
II – Produto
Muito Perigoso
II – Produto
Muito Perigoso
II – Produto
Muito Perigoso
II – Produto
Muito Perigoso
I - Produto
Altamente
Perigoso

II – Produto
Muito Perigoso
I - Altamente
Perigoso
I - Altamente
Perigoso
II – Produto
Página 1080

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Lannate® BR

Feijão de
corda

Não

Inseticida

Brilhante BR

Feijão de
corda

Não

Inseticida

Evidence 700
WG
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Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Tendo em vista os dados fornecidos na tabela 1, sobre a aplicabilidade dos agrotóxicos pelos
agricultores, ficou constatado que poucos agrotóxicos utilizados são devidamente apropriados ao
tipo que cultivo, de acordo com as bulas desses químicos encontradas no Sistema de Agrotóxicos
Fitossanitários (AGROFIT), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA,
2018), o que denota a alta carência de informação.
É importante destacar que acidentes causados pelo uso indevido dos agrotóxicos podem ser
evitados se houver o acompanhamento de um agrônomo e que as instruções do receituário sejam
devidamente seguidas. Almeida, Souza e Barros, (2015) enfatizam que o uso racional de
agrotóxicos tem uma grande relevância. O primeiro passo nesta direção é a recomendação de
agrotóxicos mediante a prescrição de receituário agronômico por profissional habilitado e
qualificado. Nesse contexto, a utilização correta e apropriada do receituário agronômico facultará o
entendimento da real necessidade de agrotóxico.
De acordo com a Lei dos Agrotóxicos (BRASIL, 1989), o intervalo de segurança (também
conhecido como tempo de carência), compreende o tempo entre a aplicação e a colheita e deve
obrigatoriamente ser informado no rótulo ou bula dos agrotóxicos. Dos dois agricultores que
utilizam o agrotóxico adequado para a cultura, um cumpre o intervalo de segurança e o outro não.
Já que 86,67% dos agrotóxicos são inadequados ao tipo de cultura não há como avaliar sobro o
intervalo de segurança destes. Isso indica vários riscos, induzindo mais resistência das pragas aos
agrotóxicos, a uma contaminação humana e ambiental.
Bohner (2015) evidenciou o período de carência entre as aplicações e anterior à colheita,
sendo de fundamental importância a observância destes intervalos de tempo, especificados na bula
do produto, sob pena de resultar em níveis elevados superiores ao limite estabelecido em lei.
Aponta que a desprezo destes períodos, além dos riscos de exposição do agricultor, igualmente se
constitui em uma ameaça à população consumidora, que também se torna vulnerável à intoxicação
crônica, a partir do consumo destes alimentos. O intervalo de segurança ou período de carência na
aplicação de agrotóxicos ou afins estão especificados na bula do produto e devem ser seguidos
(BRASIL, 1989).
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Sobre a solicitação do receituário agronômico na compra dos produtos químicos, 66,6% dos
agricultores disseram que não é solicitado e 20% que sim A aquisição indiscriminada desses
produtos químicos é um item preocupante, pois muitos agricultores os adquire em lojas
agropecuárias sem qualquer exigência quanto a apresentação do receituário agronômico. Já com
relação a leitura dos rótulos dos produtos químicos 66,6% faz a leitura ou pede para alguém ler e
26,4% não faz o uso da leitura. A maioria dos agricultores demonstra a importância da leitura dos
rótulos de agrotóxicos.
Isso mostra o quanto a fiscalização agropecuária é deficiente, o que tange uma realidade não
apenas da cidade de São Sebastião, mas de todo o Estado de Alagoas, bem como de outros estados
do país. É importante ressaltar que a avaliação e indicação de um engenheiro agrônomo,
formalizados através da receita agronômica, é caracterizada na legislação brasileira como prérequisito, ou seja, obrigatória em 100% das aquisições de agrotóxicos (ABREU, 2014).
Em relação as embalagens de agrotóxicos, 93,3% disse que compra as embalagens lacradas
e contendo instruções de uso e 6,7% não respondeu. Já em relação as orientações pertinentes ao uso
dos agrotóxicos, 73,3% já recebeu alguma orientação de como utilizar os agrotóxicos, 13,3% nunca
recebeu e 13,3% não respondeu.
No que se refere ao horário de aplicação dos agrotóxicos 26,7% aplica pela manhã, 33,3% a
tarde e alguns o dia todo. Na pesquisa de Abreu et al., (2015) no município de Tartarugalzinho,
Estado do Amapá, 52% dos agricultores aplicam os agrotóxicos até as nove horas da manhã. De
acordo com as normas para aplicação de agrotóxicos se deve escolher as horas mais frescas do dia
para a pulverização, e não aplicar o produto na presença de ventos fortes ou contra o vento, a fim de
não causar uma contaminação. As instruções do rotulo e bula devem ser seguidos com rigor
(BRASIL,1989).
Na aplicação dos agrotóxicos 46,7% dos agricultores usa algum Equipamento de Proteção
Individual, 46,66% não usa e 6,6% não respondeu. Dentre os que fazem uso de alguma proteção,
destaca-se o uso de luvas, 20,9% e botas com 12,5% (Tabela 2).
Conforme Benevenutti, D. e Benevenutti, V. (2014), os EPIs são ferramentas de trabalho
que visam proteger a saúde do trabalhador rural que utiliza esses produtos químicos, reduzindo os
riscos de intoxicações decorrentes da exposição. O uso de EPI é uma exigência da legislação
trabalhista brasileira através de suas Normas Regulamentadoras (NR 06, 2009). O não cumprimento
poderá acarretar em ações de responsabilidade cível e penal, além de multas aos infratores. Por isso
é importante ter os EPIs na propriedade e usá-los corretamente, respeitando os fatores climáticos,
população próxima à área de aplicação e preparo correto dos produtos, não expondo o agricultor, a
população vizinha, o consumidor final e o meio ambiente à contaminação e intoxicação que esses
produtos podem oferecer.
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Tabela 2. EPIs utilizados pelos agricultores do Município de São Sebastião/AL.

EPI
Luvas
Botas
Máscara com filtro de carvão
Capa
Chapéu
Não respondeu

Frequência Relativa (%)
20,9%
12,5%
0%
4,1%
4,1%
41,7%

Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Há uma grande carência de EPIs essenciais por parte dos agricultores, como por exemplo a
máscara com filtro de carvão, a qual proporciona proteção adequada contra os vapores e odores
tóxicos. Como constatado, nenhum dos entrevistados fazem o uso deste EPI.
A figura 2 indica as principais formas de descarte das embalagens de produtos químicos
pelos agricultores, onde 39,9% queima as embalagens de agrotóxicos, 20% devolve para o
vendedor, 6,7% enterra, 6,7% guarda, 6,7% coloca água e 20% não respondeu. A queima das
embalagens de agrotóxicos é uma prática totalmente incorreta, pois libera gases tóxicos ao meio
ambiente.
Comparando com a pesquisa de Sousa et al., (2016) sobre o armazenamento dos agrotóxicos
e das embalagens pelos produtores, 57% joga as embalagens no terreno, ou seja, no campo a céu
aberto, 33% deixa dentro do armazém e 10% armazena no campo.
Figura 2. Descarte das embalagens de agrotóxicos pelos agricultores do
Município de São Sebastião/AL.
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Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Quando questionados sobre a tríplice lavagem nas embalagens, 33,3% afirmou nunca lavar
os recipientes de agrotóxicos, e 66,6% não respondeu. Sabe-se da importância da tríplice lavagem
por questões de segurança. Após a tríplice lavagem, as embalagens devem ser perfuradas e
armazenadas em local apropriado por um período máximo de 12 meses, até a devolução ao
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vendedor. Isso garante que as embalagens estarão inutilizadas, impedindo, por exemplo, de
reutilizar por alguém que por ventura desconheça os riscos de contaminação. A tríplice lavagem é
uma técnica indispensável, de acordo com a Lei dos Agrotóxicos, Lei nº 7.802 (1989) e com a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR13968 (1997).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os resultados obtidos, percebe-se a negligência dos agricultores em relação às
boas práticas e manejo adequado dos agrotóxicos. A falta de práticas corretas pode estar relacionada
a baixa escolaridade dos agricultores e a possível ineficiência da orientação que parte dos
entrevistados receberam. Dessa forma, é urgente a oferta de uma efetiva orientação técnica, de
educação ambiental e até da educação formal para o agricultor rural, principalmente para o
agricultor familiar, que não possui poder aquisitivo de contratar um profissional para assistência
técnica.
Também é de fundamental importância o acompanhamento e fiscalização de órgãos
ambientais, da agricultura e da saúde de todas as esferas, federal, estadual e municipal, trabalhando
principalmente, de forma a prevenir contaminações, garantido assim a segurança à saúde humana,
demais seres vivos e do meio ambiente.
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RESUMO
O processo descontrolado de erosão traz grandes prejuízos para o meio ambiente, carreia o solo,
dificulta a manutenção de espécies vegetaiseanimais, além de reduzir a área agricultável,
inviabilizando muitas propriedades agrícolas. Dessa forma, objetivou-se fazer tratamento de
regularização de fluxos hídricos em área degradada por erosão no Cariri Paraibano, comoação de
recuperação. Para isso utilizou-se técnicas deNucleação e bioengenharia. Os materiais utilizados
foram pneus cheios de solo e pedras, galharias no fundo do sulco de erosão, sacos de areia em áreas
de erosão laminar, paliçadas de madeira amarradas com arame nas áreas onde os sulcos erammais
profundos e bambu para montagem dos pneus. Verificou-se que com materiais encontrados na
própria região é possível aplicar técnicas simples e de baixo custo, sem necessitar de mão de obra
especializada, resultando no controle da erosão e um manejo adequado na área, restabelecendo
áreas ao sistema produtivo.
Palavras-chave: Erosão hídrica, Semiárido, Bioengenharia.
ABSTRACT
The uncontrolled process of erosion brings great damage to the environment, drives the soil, hinders
the maintenance of plant and animal species, and reduces the area arable, rendering many
agricultural properties unfeasible. In this way, the objective was to make regularization of water
flows in an area degraded by erosion in the caribbean of Paraiba, as recovery action. Bioengineering
techniques and the installation of dry perches were used for this purpose. The materials used were
tires filled with soil and stones, galleries at the bottom of the erosion furrow, sandbags in areas of
laminar erosion, wooden palisades tied with wire in the areas where the furrows were deeper. It was
verified that with materials found in the region itself, it would be possible to apply simple and lowcost bioengineering techniques, without the need for specialized labor, resulting in erosion control.
Keywords:Water erosion, Semiarid, Bioengineering.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1088

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
INTRODUÇÃO
O desmatamento e o uso de manejo inadequado dos recursos naturais têm provocado, dentre
outros efeitos, a deterioração dos solos agricultáveis, alterações nas redes de drenagens com perdas
qualitativas e quantitativas das águas dos rios, lagos e reservatórios, favorecendo os processos
erosivos, reduzindo a produtividade do solo com conseqüente transporte e acúmulo de sedimentos
nos rios e mananciais.
A erosão é caracterizada pelo desgaste da superfície da terra, ocasionada pela ação dos
agentes exógenos, tais como as chuvas, os ventos, as águas dos rios, entre outros. Podendo ocorrer
também por meio antropogênico, em que a interferência humana altera este processo natural. As
partículas que compõem o solo são deslocadas de seu local de origem, sendo transportadas para as
áreas mais baixas do terreno. Existem principalmente três níveis de processos erosivos,
classificados de acordo com sua intensidade, causa e profundidade: Laminar, sulcos, ravinas e
voçorocas (SILVA, 2007).
O tipo de uso do solo e a sua cobertura vegetal são fatores que interferem bastante no
processo erosivo. Alguns solos são mais vulneráveis a erosão devido a condições ambientais que se
encontram e aos seus diferentes atributos físicos e químicos. Quando no solo existe uma cobertura
vegetal, ocorre a proteção de perda de material visto que a velocidade da gota da chuva é reduzida
assim como também a intensidade do efeito do impacto das gotas no solo (splash), responsável por
causar ruptura dos agregados e selar a superfície do solo (GUERRA, 2012).
Para minimizar os danos ocasionados pela erosão, intervenções através de técnicas de
recuperação devem ser aplicadas de acordo com as condições da área e dos fatores de degradação,
de acordo com prévio diagnóstico e definição de estratégias de ação. Segundo Durlo e Sutili (2005)
a bioengenharia de solos é uma técnica que consiste na utilização de materiais vivos ou inertes
de natureza vegetal, biotêxteis, associado ou não a rochas, concreto ou metais e se apresenta
ambientalmente sustentável para contenção de erosão em suas diversas condições de declividade,
granulometria e composição, inclusive para margens de corpos d’água como reservatórios, canais de
irrigação e rios.
Localizada em áreas de alto risco degradação, a região do Cariri Paraibano apresenta elevada
ocorrência do processo de desertificação, que, além de sofrer com a ação dos fenômenos naturais,
passa por níveis intensos de antropização (PEREIRA, 2008).
Dessa forma, objetivou-se fazer tratamento de regularização de fluxos hídricos em área
degradada por erosão no cariri paraibano, como ação de recuperação.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Localizado na microrregião do Cariri Ocidental Paraibano, o município de São José dos
Cordeiros – PB (Figura 1) possui área territorial de 376, 793 km², distanciando-se 260 km da capital
do Estado. O município encontra-se inserido nos domínios da baciahidrográfica do rio Paraíba, subbacia do rio Taperoá, apresentando uma população aproximada de 3.985 habitantes com densidade
demográfica de 9,54 hab/km² (IBGE, 2010). O clima é quente e seco, com chuvas em curtos
períodos e estação seca prolongada, caracterizando-se por apresentar temperaturas médias anuais
em torno de 24 ºC, e média pluviométrica em torno de 554,5mm. A vegetação é do tipo CaatingaSertão e a topografia apresenta relevo ondulado (PARAÍBA, 1985).
Figura 1: Localização do município de São Jose dos Cordeiros.

Fonte: AESA (2018)

A área degradada encontra-se na propriedade do Sítio do Meio (Figura 2), situada ao
lado direito do Riacho do Bonfim, com coordenadas geográficas 07º 24’ 14,70” de latitude Sul e
36º 47’ 54,96” de longitude Oeste e 519 metrosde altitude.
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Figura 2A: Poligonal e dimensões

Figura 2B: Visualização no Google Earth.

A.

B.

Fonte: Brito (2017)

Fonte: Google Earth (2017)

Brito (2017), em pesquisa de diagnóstico de recuperação na mesma propriedade, realizou o
levantamento altímetro da área, utilizando o sistema RTK. Para issofoi realizado um caminhamento
por toda a área, tentando-se manter uma faixa constante de 20 metros entre os pontos.Daí, Foi
possível fazer a coleta de uma malha de pontos do terreno natural que totalizou 401 pontos (Figura
3). Utilizando o TopoEVN 6 CAD importou-se os pontos altimétricos e depois realizou-se a
triangulação destes pontos (Figura 4).
Figura 3: Pontos processados e dentro da margem de precisão (fixos).

Fonte: Brito (2017)
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Figura 4: Triangulação dos pontos TN.

Fonte: Brito (2017)

A principal atividade da propriedade é a produção de frangos, suínos para abate e agricultura
de subsistência. O suprimento hídrico para as atividades nos momentos de déficit pluviométrico é
assegurado por dois poços amazonas e um artesiano de 9 e 52 metros de profundidade
respectivamente.
O Riacho do Bonfim corta a propriedade e tem aproximadamente 10 metros de largura e está
totalmente sem mata ciliar e bastante assoreado. Segundo o Código Florestal Brasileiro (2012), a
mata ciliar deve ser recuperada em 30 metros a partir das margens do referido curso de água. No
auxílio da recuperação da mata ciliar, é interessante fazer o levantamento da vegetação nativa a ser
utilizada, através de um resgate histórico com os agricultores locais. A área total da propriedade é
de 20 há, sendo que a área estudada corresponde a cerca de 10% do total.
Tabela 1: Delimitação da área APP.
Largura do Curso D’água

APP

Menos de 10 metros

30 metros

De 10 a 50 metros

50 metros

De 50 a 200 metros

100 metros

De 200 a 600 metros

200 metros

Superior a 600 metros
500 metros
Fonte: Código Florestal Brasileiro (2012)

Logo, como o curso d’água possui uma largura inferior a 10 metros, a APP a ser adotadaé de
30 metros e o isolamento da área levou em consideração esta faixa da APP. Portanto, a área que
será recuperada será de 1,4935ha.
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A implantação do projeto de pesquisa foi em dezembro de 2017, iniciando-se pela visita de
campo para avaliação de fontes de degradação na área.Os principais problemas de
degradaçãoobservados

foram

vegetação

escassa(Figura

5a),

em

parte

devido

àlonga

estiagem,presençade diversos pontos de erosão laminar(Figura 5b) e alguns pontos de erosão em
sulco (Figura 5c e 5d), favorecendo o aumento da velocidade de escoamento da água das chuvas o
que vem a proporcionar assoreamento do Rio do Bomfim principal tributário da propriedade, o
declive da área junto com a falta de vegetação só agrava os problemas de erosão.
Figura 5: Pontos de degradação na área.
B

A

C

D

Fonte: Autor (2017)

Optou-se pelo cercamento da área visando promover sua identificação e isolamento até
futura análise das ações de recuperação implantadas. Para recuperação da área foi realizado a
regularização de fluxos hídricos utilizando a bioengenharia, as técnicas implantadas encontra-se no
manual metodológico: Práticas mecânicas, físicas e biotecnológicas de manejo e recuperação de
áreas degradadas em condições semiáridas (INSA, 2015) e instalação de 6 poleiros secos feitos com
vara de bambu de cinco metros cada um distribuídos aleatoriamente na área,visando atrair os
pássaros e morcegos ,visto que estes animais trazem sementes nas fezes, auxiliando a aumentar a
cobertura vegetal do solo.
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Figura 6: Classificação dos tratamentos para manejo e recuperação de áreas degradadas.
TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Tratamentos Gerais

Tratamentos Específicos

Canal de difusão de água
Canal transversal simples
Canal transversal composto

Regulação de Fluxos Hídricos

Valas de infiltração
Terraço florestal

Incremento da Infiltração

Revestimento com pneus

Obras Lineais em Encostas

Cercas de faxina
Ramos de faxina
Postes de madeira
Regulação de Fluxos Hídricos

Represas de postes de madeira, de pedras e

em Voçorocas

de pneus
Preenchimento de voçorocas com restos de
faxina

Estabilização de Encostas

Muretas de sacos

Fonte: INSA, 2015

Os materiais utilizados foram pneus cheios de solo e pedras, galharias no fundo do sulco de
erosão, sacos de areia e paliçadas de madeira amarradas com arame nas áreas onde os sulcos eram
mais profundos. Todo material exceto os pneus foi utilizado da propriedade.
Foi realizada avaliação das dimensões das erosões existentes, medindo-se o comprimento,
largura e profundidades de cada sulco com auxílio de uma trema. Realizando medições em três
pontos, início, meio e fim de cada sulco erosivo observado, o resultado final foi obtido através da
média das três leituras. De acordo com o que observou-se o sulco I, medindo 3,68 m de largura
inicial e 2,50 m de largura final, 23,46 m de extensão e 30 cm de profundidade média. Os outros
sulcos apresentam-se em estágio inicial de erosão com profundidade média de 13 cm.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de seis meses observa-se que o uso da bioengenharia com pneus e pedras
apresentaram uma contribuição importante no aporte de solos e no início da revegetação da área, a
contribuição da precipitação também foi de fundamental importância para que estes resultados
fossem alcançados
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Figura 7 Comparação semestral da área erodida em recuperação com pneus e pedras.
A. Área de erosão dezembro de 2017

B. Área em recuperação Junho de 2018

Fonte: Autor, 2017.

Após a construção das paliçadas, foram colocadas pedras e restos vegetais disponíveis na
área ao longo das erosões (Figura 10), dando preferência a materiais mais fibrosos, que recobrirão o
solo por mais tempo, como palhas, cascas de coco e galhos. Observa-se a revegetação da área após
seis meses, bem como o aporte de solo contribuindo com a redução da erosão.
Figura 8: Sulcos cobertos com galharias, pedras, palha e cascas de coco.

Fonte: Autor (2017)

ISBN: 978-85-68066-83-6

Fonte: Autor (2018)

Página 1095

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Figura 9: Barreiras de contenção instaladas na área

Fonte: Autor (2017)

Fonte: Autor (2018)

Com a instalação de poleiros secos na área (Figura 12), observou-se que atraiu os pássaros, o
que favoreceu uma revegetação próxima a área dos poleiros. Segundo TOMAZI (2007), O uso de
poleiros secos tem exercido a função nucleadora, facilitando a expressão do processo restaurativo
de áreas ciliares.
Figura 10: Poleiros secos.

Fonte: Autor (2017)

Fonte: Autor (2018)

Em alguns pontos estão sendo revegetados com estruturas de pneus bem firmes no solo
(Figura 13), com uma quantidade significativa de aporte de sedimentos.
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Figura 11: Aplicação de técnicas de bioengenharia

Fonte: Autor (2017)

Fonte: Autor (2018)

Na área de erosão laminar onde foi utilizado sacos com areia e pedra (Figura 14), observa-se
uma cobertura de solos nas estruturas e uma revegetação da área, o que proporciona um aporte de
solos na área erodida.
Figura 12: Aplicação de técnicas de bioengenharia

Fonte: Autor (2017)

Fonte: Autor (2018)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As técnicas empregadas de recuperação de erosão da área são simples e economicamente
viáveis tendo em vista, ser utilizado material da própria área. Recomenda-se fazer o
acompanhamento da área em recuperação para dar avanço nas ações de recuperação. Práticas de
conservação do solo devem ser divulgadas entre os agricultores, extensionistas, pesquisadores e
gestores públicos como forma de buscar uma agricultura sustentável visando minimizar os
problemas de degradação que tem aumentando de forma descontrolada.
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RESUMO
Os ecossistemas brasileiros vêm sendo postos à frente de inúmeras degradações ambientais. Na
tentativa de reverter esses cenários, diversos modelos de recuperação ambiental podem ser
utilizados, restaurando, assim, o equilíbrio dos ecossistemas. O presente trabalho apresenta três
áreas localizadas no Município de Santo Ângelo – RS, as quais enfrentam processos erosivos,
buscando identificar suas causas e propor técnicas de recuperação. A adoção de um conjunto de
ações integradas e a conservação do solo permitem o reequilíbrio do ambiente e o uso do solo de
forma a atender às necessidades do local. Com a recuperação do local, por consequência, haverá
uma diminuição da erosão, propiciando um menor assoreamento e consequente melhoria dos
recursos hídricos e edáficos.
Palavras-chave: Processos erosivos. Conservação do solo. Degradação ambiental.
ABSTRACT
The brazilian ecosystems have been put at the forefront of numerous environmental degradations. In
an attempt to reverse these scenarios, several environmental recovery models can be used, thus
restoring ecosystem equilibrium. The present work have as objective to study three areas located in
the Municipality of Santo Ângelo - RS, which face erosive processes, seeking to identify its causes
and propose recovery techniques. The adoption of a set of integrated actions and the conservation of
the soil allow the rebalancing of the environment and the use of the soil in order to meet the needs
of the place. With the site recovery, consequently, there will be a decrease in erosion, leading to less
sedimentation and consequent improvement of the soil and water resources.
Keywords: Erosives processes. Soil conseervation. Environmental degradation.

INTRODUÇÃO
Os ecossistemas brasileiros vêm sendo postos à frente de inúmeras degradações ambientais,
sendo, aproximadamente, 1.340.000 km² do território brasileiro composto por áreas susceptíveis à
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degradação (FERNANDES et al., 2015). A perda de habitat, a fragmentação da paisagem e a
invasão de espécies não-nativas foram reconhecidas como as ameaças mais importantes à
diversidade global (SCHLISERMAN et al., 2014).
Na tentativa de reverter esses cenários, diversos modelos de recuperação ambiental podem
ser utilizados, restaurando, assim, o equilíbrio dos ecossistemas. Áreas antropicamente degradadas
podem ser recuperadas através de planos pré-estabelecidos para determinados fins de utilização do
solo, seguindo sempre as normas e legislações vigentes sobre a regularidade das ações.
De acordo com o Decreto Nº 97.632/89, recuperação de área degradada é a atividade que
tem por objetivo o retorno da área à uma forma de utilização, visando a implementação de um plano
pré-estabelecido para o uso do solo e a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. As técnicas
de recuperação de áreas degradadas são aplicadas com o intuito de possibilitar uma rápida
reabilitação e/ou restauração de uma determinada área, protegendo os recursos edáficos e hídricos e
conciliando a necessidade de consumo com a preservação da vegetação nativa.
O presente trabalho teve como objetivo apresentar três locais que atualmente enfrentam
processos erosivos, evidenciados pela morfologia pedogenética da região em que se localizam,
identificando suas causas e levantando técnicas de recuperação para estas áreas, visando redefinir o
uso do solo para promover a sua produtividade, preservando nascentes e córregos locais.
METODOLOGIA
Caracterização da área em estudo
As três áreas escolhidas para a realização do plano de recuperação localizam-se na Encosta
Ocidental do Planalto Médio Rio-Grandense, Zona Fisiográfica das Missões, no município de Santo
Ângelo, Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. A região é caracterizada por um
clima subtropical úmido, do tipo Cfa, conforme a classificação de Köppen (MORENO, 1961). A
temperatura média anual é de 21,8 ºC e a precipitação pluviométrica anual de 1734,5 mm (IRDER,
2007). A cidade de Santo Ângelo possui altitude de 286 m acima do nível do mar.
Foram realizadas visitas a campo com auxílio de equipamento GPS, fita métrica e câmera
fotográfica, estando as coordenadas médias indicadas nas imagens de satélite de cada área, as quais
foram editadas utilizando o software ArqGis 10.0. A escolha dos métodos de prevenção e
recuperação foram realizadas em função das características ambientais locais, considerando-se os
aspectos econômicos e a adoção de um conjunto de práticas para correção dos processos erosivos.
A escolha dos métodos de prevenção e recuperação foi realizada em função das
características ambientais locais, considerando-se os aspectos econômicos e a adoção de um
conjunto de práticas para correção dos processos erosivos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização Geológica
As áreas em estudo estão localizadas na unidade de mapeamento Santo Ângelo, sobre rochas
ígneas extrusivas, material de origem basáltica (STRECK et al., 2008). Na região, predomina o
relevo suavemente ondulado a ondulado com declives em centenas de metros, podendo ocorrer um
relevo mais forte localmente.
As áreas degradadas são entornadas pelo cultivo agrícola e agropecuário. O estado de
degradação está entre os níveis iniciais e avançado, o qual apresenta a perda de solo superficial por
erosão laminar e em sulcos. Em estágios avançados ocorrem voçorocas.
Caracterização Geotécnica
Segundo Streck et al. (2008), o solo da região é classificado como Latossolo Vermelho
Distroférrico típico. São solos com o maior grau de latolização do estado, ou seja, que sofreram um
maior grau de intemperismo. Esses solos são bem drenados, profundos a muito profundos,
apresentando no perfil uma sequência de horizontes A-Bw-C, onde o horizonte Bw é do tipo B
latossólico. Por serem solos muito intemperizados, têm predomínio de caulinita e óxidos de ferro, o
que lhes confere uma baixa capacidade de troca de cátions e uma coloração avermelhada.
O local apresenta umidade baixa na maior parte do ano, variando conforme a precipitação
local. A vegetação remanescente é composta por alguns capins do Contato Savana - estepe, onde
encontram-se algumas espécies como Santa-Fé, Annonymus capins, Campim Amargoso, Grama
batatais, entre outros, e algumas árvores de pequeno porte que se localizam nas proximidades. As
áreas possuem baixa resiliência em virtude do tipo de solo que apresentam.
Segundo Ker (1997), por sua expressão e situação geográfica, condição de relevo, entre
outros aspectos, os Latossolos (Figura 1) constituem a classe de solo de maior utilização agrícola no
país. Ker (1997) ainda ressalta que estes dois fatores, erosão e infiltração, comprometem os
mananciais de água.
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Figura 1 – Perfil e paisagem de Latossolo Vermelho Distroférrico típico (Unidade Santo Ângelo).

Fonte: STRECK, 2008.

Caracterização Específica das Áreas em Estudo
As três áreas utilizadas no estudo foram denominadas ÁREA 01, ÁREA 02 e ÁREA 03,
todas possuindo um histórico ligado às atividades de agricultura e pecuária. Sendo:

ÁREA 01: Área onde antigamente era coberta por campo nativo e até pouco
tempo era ocupada por culturas anuais. Devido à sua localização e relevo foi utilizada para
captação de água para irrigação. Em virtude das modificações edáficas para construção da
barragem, o solo que a contorna está sofrendo processos erosivos;

ÁREA 02: Área de campo nativo usado indiscriminadamente. Atualmente,
serve como área para criação de equinos, os quais, acabam contribuindo para a degradação
do solo através do solapamento;

ÁREA 03: Área cercada por lavoura, de antiga degradação (aproximadamente
10 anos). Devido ao tipo de solo, à vegetação natural ser de campo nativo e por apresentar
relevo côncavo, a água captada na microbacia direciona-se em grande volume, favorecendo
o processo de erosão do solo, chegando a fissuras de mais de 2 metros de profundidade.
As figuras 2, 3, 4 e 5 mostram a situação da ÁREA 01, referente à barragem. A ÁREA 01
está localizada, aproximadamente, entre as coordenadas Latitude 6873387.03 m S e Longitude
779783.84 m E.
Figura 2 – Mapa de georreferenciamento da barragem (ÁREA 01).
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Figura 3 – Vista panorâmica da barragem (ÁREA 01).

Figura 4 – Contorno Oeste da barragem com processo erosivo (ÁREA 01).

Figura 5 – Desvio de água captada de nascente para a barragem (ÁREA 01).
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O local de estudo que compreende a ÁREA 02 (Figuras 6, 7, 8 e 9) possui localização
aproximada de Latitude 6877090.81 m S, e Longitude: 779229.49 m E.
Figura 6 – Mapa de georreferenciamento (ÁREA 02).

Figura 7 – Área de campo com a presença de sulcos (ÁREA 02).

Figura 8 – Área de campo com presença de sulcos mais profundos (ÁREA 02).
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Figura 9 – Área de campo com erosão laminar, perda de solo superficial (ÁREA 02).

A localização referente a ÁREA 03 (Figuras 10 e 11) está aproximadamente no ponto de
Latitude 6870087.95 m S e Longitude de779116.36 m E.
Figura 10 – Contorno Oeste da barragem com processo erosivo (ÁREA 03).

Figura 11 – Vista interna da voçoroca (ÁREA 03).
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Proposta de Recuperação das Áreas Degradadas
Segundo Dantas & Ferreira (2008), os procedimentos usuais de correção para as feições
erosivas do tipo laminar, sulcos e ravinas rasas são os métodos de conservação do solo,
compreendendo uma série de dispositivos de controle do escoamento das águas superficiais e
manutenção da proteção do solo, com medidas de caráter preventivo e corretivo.
No caso do contorno da barragem com processo erosivo (Figura 4), é possível controlar a
erosão através de retaludamento (utilizando-se escavadeira hidráulica e trator de esteira), com o
objetivo de conter a água da barragem. Será necessário desviar o curso d’água (Figura 5),
efetuando-se uma melhoria da estrutura do solo através de subsolagem, aração e gradagem em
nível, em todo o terreno. Após esses processos, pode-se recuperar a área por meio do plantio de
herbáceas e recobrimento com palhada de arroz (Oriza sativa).
Na área 02 (Figuras 7 e 8) foi encontrada a presença de sulcos. A vegetação natural da área,
em grande parte, foi desmatada, dando lugar para pastagens e lavoura, deixando o solo descoberto e
sem barreiras para a ação dos agentes erosivos (chuva e vento, por exemplo). Uma solução para
recuperação desse tipo de erosão (Figura 8) é impedir a sua evolução através da instalação de
barramentos transversais ao eixo longitudinal da erosão, onde se utiliza, basicamente, elementos
estruturais de madeira, tela metálica e geotêxtil, diminuindo a produção e barramento de
sedimentos. A tela metálica e o geotêxtil são colocados numa determinada altura das hastes para
que o sedimento produzido a montante possa ser acumulado no primeiro barramento e o excedente
passe para o segundo barramento e assim sucessivamente.
No restante das áreas com erosão em sulcos e laminar (Figuras 7 e 9, respectivamente)
recupera-se através da aplicação de corretivos no solo, após análise, para revegetação. As espécies
que podem ser utilizadas no local podem ser: Pata-de-vaca (Bauhinia forficata), Bracatinga
(Mimosa scabrella), Jacatirão-açú (Miconia cinnamomifolia), Guapuruvu (Schizolobium parayba),
Capororoca (Myrsine ferrugínea) e Embaúba (Cecropia glaziovi). As mesmas são escolhidas por
serem tolerantes à solos com deficiências nutricionais, níveis tóxicos de alguns elementos, por
apresentarem capacidade de atração da fauna e serem grandes produtoras de sementes.
No caso da voçoroca (Figuras 10 e 11), pode-se fazer o plantio manual de herbáceas e
recobrimento com RECP (Rolled Erosion Control Products) manufaturado mecanicamente com
capim colonião (Panicum maximum), ancorado por grampos metálicos, denominados Telas
Vegetais. Trata-se de um geotêxtil translúcido, flexível, composto pela parte aérea de capim
colonião, amarrado transversalmente com cordoalha de sisal (Agave sisalana) de diâmetro médio de
5 mm. O amarrio deve ser efetuado no sentido transversal aos caules do capim no espaço de 30 cm
entre fileiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A influência antrópica, através do desenvolvimento de atividades agrícolas e agropecuárias
foram as principais causas do agravamento da erosão e consequente degradação das áreas
apresentadas.
A adoção de um conjunto de ações integradas e a conservação do solo permitem o
reequilíbrio do ambiente e o uso do solo de forma a atender às necessidades do local. Com a
recuperação do local, por consequência, haverá uma diminuição da erosão, propiciando um menor
assoreamento e consequente melhoria dos recursos hídricos e edáficos.
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RESUMO
A grande quantidade de rocha granítica localizada em Limoeiro do Norte - CE é responsável pelo
desenvolvimento de um dos seus principais distritos, denominado de Bixopá, essa área tem sua
economia voltada para a exploração dessa rocha, seja para venda ou para uso próprio. O presente
estudo teve como objetivo geral analisar o método de extração da rocha granítica utilizada por uma
empresa local e verificar o impacto no ambiente. Este estudo foi realizado entre os meses de
fevereiro e maio, sendo realizadas visitas ao local e aplicado questionário com o dono da empresa,
além de entrevistas com moradores da região. Conclui-se que as dificuldades encontradas pela
pedreira se dão devido à falta de tecnologias para a extração e desenvolvimento comercial e a
ausência de equipamentos modernos impedem que ocorra maior produção e de melhor qualidade. A
empresa não tem preocupação com o impacto ambiental, pois por se considerar uma pequena
produtora, acredita que não está a gerar nenhum dano ao ambiente.
Palavras-chave: Economia; Extração; Jazida.
ABSTRACT
The great amount of granitic rock located in Limoeiro do Norte - CE is responsible for the
development of one of its main districts, called Bixopá, this area has its economy turned to an
exploration of this rock, for sale or for own use. The present study had as general objective to
analyze the method of granitic rock extraction for a local company and to verify the impact on the
environment. The present study was conducted between February and May, with visits with a local
questionnaire and a questionnaire with the company, as well as interviews with residents of the
region. According to the results obtained, it was verified that a locality had an increase in the
quality of life of the population in the periods in which there was growth in the demand of the
products of the region. It was noted that the company does not follow operating standards and does
not seek measures that try to reduce the environmental impacts generated.
Keywords: Economy; Extraction; Reservoir.
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INTRODUÇÃO
Materiais foram dispostos de forma não uniforme na superfície terrestre, porém em alguns
casos grande concentração de determinado mineral de valor econômico pode ter sido gerada em
uma mesma área, denomina-se então esse local como uma jazida.
Existem três tipos distintos de rochas, que são determinadas de acordo com a forma de
desenvolvimento de cada uma delas: existem as rochas magmáticas, sedimentares e as
metamórficas, onde cada família possui características bem singulares.
O granito é uma rocha da família das rochas ígneas mais precisamente do grupo das rochas
plutônicas ou intrusivas, que são rochas que se desenvolvem no interior da crosta através do
resfriamento do magma. Devido ao lento resfriamento as rochas ígneas possuem um favorecimento
na cristalização dos minerais.
Dentre essas rochas importantes para a sociedade atual, encontram-se as rochas ornamentais,
que são rochas com o intuito de serem utilizadas como decorações devido a sua grande beleza
externa, o granito é um tipo de rocha considerada ornamental, pois quando beneficiado apresenta
um brilho e beleza características.
Em 2014, a produção mundial estimada de rochas ornamentais atingiu cerca de 136.500 Mt,
onde a maior produtora foi a China detentora de 31,1% da produção mundial. O Brasil se manteve
na 4º posição responsável por 7,4% da produção em 2014 (DNPM, 2015).
A cidade de Limoeiro do Norte no Ceará possui em sua região uma ampla extensão de
rochas como o calcário e o granito. As jazidas em Limoeiro do Norte são localizadas em seu distrito
Bixopá, a localidade é explorada por pequenos empresários onde maior parte do trabalho da
extração é realizada sem máquinas pesadas (MAIA, 2013), porém essa prática é de grande
importância para a vida de diversas pessoas que dependem dessa rocha para sobreviver, seja
trabalhando na exploração como no transporte e revenda.
Faz-se necessário pesquisas nestas jazidas à elaboração de um trabalho que busque analisar
o modo de extração no local juntamente com a importância para nesta região, com estas
informações contribuam para o aperfeiçoamento no método de extração de forma a desenvolver as
empresas e reduzir o impacto ambiental na região.
O presente estudo teve como objetivo geral analisar o método de extração da rocha granítica
utilizada por uma empresa local e verificar o impacto no ambiente.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo consiste em uma análise da exploração a céu aberto da rocha granítica na
jazida no distrito do Bixopá do município de Limoeiro do Norte - CE. O município está localizado
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na microrregião do Baixo Jaguaribe, nas coordenadas geográficas Latitude: 5º 08' 44" Sul,
Longitude: 38º5’53’’ Oeste, com uma altitude media de 30,22 m acima do nível do mar,
encontrando-se a uma distância de 162,0 Km em linha reta da capital Fortaleza, faz divisa com a
cidade de Quixeré, Russas, Tabuleiro do Norte, Rio Grande do Norte, Morada Nova e São João do
Jaguaribe.
Figura 1 - Mapa da localização de Limoeiro do Norte - CE

Fonte: Google maps, 2017

No período de 29/03/2017 a 27/04/2017 foram realizadas visitas à jazida e aplicado o
questionário com dono da pedreira que explora a região, obtenção de fotos e depoimentos de
moradores da região. No questionário (Anexo) encontram-se 12 questões subjetivas que foram
respondidas pelo empresário responsável pela pedreira que realiza a exploração no local, onde no
presente estudo não serão citados os nomes dos envolvidos nem da empresa. Os resultados foram
determinados levando como base as respostas do questionário aplicado com o dono da empresa,
além de depoimentos de alguns moradores e pessoas que trabalham na exploração da rocha de
forma independente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A extração de granito em Limoeiro do Norte - CE, no distrito Bixopá, ocorre há muito
tempo, a população da região relata que a atividade já vem sendo realizada há mais de 30 anos por
diferentes pessoas e com diversos fins, desde a venda do material até a utilização na construção de
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muros e estruturas das casas da região, segundo o dono da pedreira não foi realizado estudos por ele
antes de iniciar a extração no local.
Verificou-se que a extração do granito no local ocorre por diversas pessoas independentes
que utilizam o material para construção de casas, moveis e bancadas, além de uma pequena empresa
com 2 funcionários fixos, que realizam a atividade exploratória de forma bem rudimentar, porém
em situações que se aumenta a procura dos produtos, moradores são recrutados para realizar a
extração durante esses períodos.
Constatou-se também que entre os anos de 2005 a 2013 a região foi fundamental para o
desenvolvimento da cidade de Limoeiro do Norte, uma vez que, durante esse período houve a
implantação de calçamentos a base de granito em praticamente toda a cidade, porém de acordo com
relatos dos funcionários, desde 2013 a busca pelo material da região está em declínio, o que está
gerando dificuldades financeiras aos moradores da região. Conforme os funcionários o motivo pela
falta de busca do produto está relacionado à paralização de obras públicas de pavimentação em
paralelepípedo, são esses os principais produtos oferecidos pelos exploradores.
No geral, observou-se que atualmente na região trabalha a extração visando à produção de
meios-fios, paralelepípedo e alvenaria, porém no caso das alvenarias são apenas produzidas por
encomenda, uma vez que, são mais difíceis à extração devido às dimensões dos blocos e a forma
que os mesmos devem possuir.
Vale salientar que o granito da região se encontra plano ao terreno e fixados ao solo, por
esse motivo, sendo caracterizado como lavra a céu aberto. O primeiro passo para extração é levantar
esse material utilizando-se de um compressor e pólvora. Um furo é realizado no maciço com a
ajuda de um compressor pneumático com dois cilindros, modelo MWM, fornecido por um parceiro
da pedreira apenas nas ocasiões que é necessário levantar a rocha. Coloca-se em seguida a pólvora
nesse furo (Figura 2) e realiza uma detonação com o intuito de sacar parte da rocha do subsolo
permitindo assim a realização do processo de exploração.
Figura 2 – Furo realizado com compressor

Fonte: Autoria própria, 2017
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No que se refere à rocha desafixada do solo, esse processo inicia-se com a transformação do
maciço rochoso em blocos. Para isso são realizadas marcações com giz branco delimitando as
dimensões que o bloco deve possuir, após esse processo inicia-se a fixação dos piquetes
diamantados com o auxílio de um marrão (Figura 3A), onde os piquetes são fixados sobre as
marcações procurando penetrar aproximadamente 10 cm da rocha. Uma vez os piquetes fixados
(Figura 3B) o extrator aplica golpes sobre a rocha que a faz quebrar nas dimensões delimitadas.
Com os blocos prontos o extrator inicia o processo de transformar os blocos em paralelepípedos,
meio fios e alvenaria.

A

Figura 3 - Marrão (A), piquetes (B)
B

Fonte: Autoria própria, 2017

Com os dados de exploração levantados constatou-se que a empresa não segue as Normas
Regulamentadoras de Mineração para o tipo de exploração que é realizado no local, o proprietário
alega que não tem conhecimento dessas normas, uma vez que, nunca houve visita dos agentes do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para verificar o modo de atuação da
empresa. Constatou-se que não existe o mapa contendo a representação de todas as áreas em lavra e
mineradas.
Obteve-se a informação que a partir de 2002 a empresa iniciou com a produção de britas, um
investidor externo comprou um britador e estabeleceu parceria com a mesma, no qual recebia parte
do lucro da venda do produto. Com essa máquina a empresa teve grande desenvolvimento, uma vez
que, antes a brita utilizada na região era provinda das pedreiras localizadas nas cidades de Morada
Nova e Horizonte no Estado do Ceará. Com a possibilidade de produção de brita a empresa passou
a ter maiores lucros, pois as lojas de materiais de construção passaram a comprar os produtos locais
devido à redução nos custos do transporte. Esse aumento nos lucros tornou possível empregar mais
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1113

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
moradores da região, porém em 2013 o britador foi parado e removido da região, diminuindo assim
os lucros e gerando desemprego.
A jazida de granito da região é ampla, abrangendo praticamente todo o distrito do Bixopá
(Figura 4). De acordo com os funcionários, uma grande empresa foi ao local em 2013 buscando
realizar estudos para estabelecer uma grande pedreira voltada para a extração e beneficiamento do
material, porém foi constatado que era inviável a realização de beneficiamento da rocha local.
Figura 4 - Parte da jazida do distrito de Bixopá

Fonte: Autoria própria, 2017

O material produzido na jazida não é explorado em todo seu potencial devido às limitações
dos equipamentos, por esse motivo são produzidos apenas três tipos de produtos na região pela
pedreira, são eles, paralelepípedos (Figura 5), meio fios (Figura 6) e alvenaria.
Figura 5 - Paralelepípedo feito no local

Fonte: Autoria própria, 2017

Os paralelepípedos do Bixopá são os principais produtos que mantém a empresa
funcionando, são produzidas em pequenas quantidades, com no máximo de 400 peças por
funcionário, totalizando 800 peças diárias, porém essa quantidade só é produzida em casos de
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encomendas. As peças produzidas apresentam dimensões variadas e sem acabamentos devido à
falta de equipamentos para esse tipo de produção.
Quanto aos meios fios estes são produzidos em pequenas escalas diárias, buscando sempre
apresentar dimensões semelhantes, mas nunca com acabamentos, tendo aproximadamente 30 cm de
altura, 10 cm de espessura enquanto o comprimento varia de 60 a 80 cm.
Figura 6 – Meio Fio

Fonte: Autoria própria, 2017

As alvenarias são produzidas apenas conforme a procura do consumidor, nesse caso as
dimensões e os formatos dependem da escolha do mesmo. Alguns moradores de forma
independente da pedreira fazem a extração do material para a produção de mesas e bancos. Segundo
os moradores houve um período em que eram produzidos materiais artesanais com a rocha por um
morador da região.
A técnica utilizada para extração do granito é bem rudimentar, utilizando se ainda de golpes
para conseguir a quebra da rocha, atualmente existem técnicas mais elaboradas como a utilização de
fios diamantados ou massas expansivas. Em contrapartida o material produzido é de ótima
qualidade para sua utilização devido às qualidades intrínsecas da rocha.
De acordo com o dono da pedreira, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente
(SEMACE) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)
realizaram inspeções na área para verificar se a empresa estava de acordo com as normas quanto a
sua exploração, e nessa ocasião foi declarado que a pedreira está apta a continuar seus serviços,
ainda assim, o dono da empresa alega que nunca houve visita por parte do DNPM de forma a
fiscalizar se a empresa segue as Normas Reguladoras de Mineração (NRM).
No geral, observou-se que mesmo sendo uma pedreira de pequeno porte, ainda assim ocorre
um grande impacto ambiental no local, principalmente devido aos resíduos de rochas (Figura 7) que
não são aproveitadas e acabam acumulando por toda a extensão da área, o que poderá afetar, os
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solos e os recursos hídricos locais. A poeira liberada e os ruídos produzidos pelas explosões são
outros pontos a serem analisados, uma vez que, a jazida está localizada dentro da zona urbana da
região, sendo cercada por várias residências (Figura 7).
Figura 7 – Acumulo de resíduos no local (A), proximidade entre jazida e residências (B)
A
B

Fonte: Autoria própria, 2017

O impacto ambiental na paisagem já é nítido no local, devido aos vários anos de exploração
parte da vegetação local foi desmatada no trajeto da pedreira, sendo que um dos motivos desse
desmatamento é por parte da expansão urbana do distrito.
Em relação à segurança no trabalho, verificou-se que a vestimenta utilizada pelos
funcionários claramente não os protegem contra possíveis lesões ocasionadas pelo trabalho, pois
não utilizam equipamento de proteção individual (EPI’s), botas especiais que impeçam lesões em
caso de acidentes, e os óculos utilizados por estes não são apropriados para o serviço prestado, não
utilizam luvas nem protetor auditivo (Figura 8).
Figura 8 – Funcionário removendo parte da rocha para criação de paralelepípedo

Fonte: Autoria própria, 2017

A empresa não segue as normas de prevenção ao meio ambiente, gerando assim grande
deterioração na paisagem, poluição visual e ambiental para população vizinha. A poeira e o barulho
gerados pelos explosivos não são algo de grande impacto, pois devido à baixa produção atual uma
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rocha levantada leva muitos dias para ser explorada por completo. Os resíduos gerados deveriam ser
utilizados como brita 0, brita 1 ou brita 2, através do processo de peneiramento poderia separar
todos os resíduos dividindo-os em cada grupo, isso iria gerar maior lucro para a empresa e uma
redução no impacto ambiental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que parte da população local explora a jazida de forma simples e com o intuito
de utilizar a rocha na construção de muros e construção de residências locais, transformando o
material em brita através de processos manuais.
As dificuldades encontradas pela pedreira se dão devido à falta de tecnologias para a
extração e desenvolvimento comercial e a ausência de equipamentos modernos impedem que ocorra
maior produção e de melhor qualidade.
A empresa não tem preocupação com o impacto ambiental, pois por se considerar uma
pequena produtora, acredita que não está a gerar nenhum dano ao ambiente.
Há necessidade de incentivo no setor mineiro por parte dos órgãos governamentais, como o
desenvolvimento de pesquisas na área ou aplicação de recursos financeiros que permitam melhorias
tecnológicas na exploração da rocha granítica na região estudada.
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ANEXO
Instrumento de Pesquisa
1) Quanto tempo à jazida é explorada?
2) Foi realizado algum estudo prévio antes de iniciar a extração?
3) Número de funcionários da empresa?
4) Como é feito a extração do granito?
5) Após a extração o granito passa por algum beneficiamento?
6) Qual a quantidade de material produzido diariamente?
7) Existem medidas de segurança quanto a saúde do trabalhador?
8) Quais os órgãos responsáveis pela fiscalização da empresa?
9) Quais os usos do granito explorado pela empresa?
10) Como é realizado a estocagem do material?
11) Qual a maior dificuldade que vocês encontram na extração?
12) Alguma medida é realizada de forma a controlar os danos ao ambiente?

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1118

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DA SUPERFÍCIE NO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO / PB

José Antônio Vilar PEREIRA
Graduando em Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
joseantoniovilar36@gmail.com
Iluliane Maria Gadelha CORREIA
Graduanda em Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
iluli.correia@gmail.com
Ana Paula da SILVA
Graduanda em Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
annynhabritto3@gmail.com
Janaína Barbosa da SILVA
Docente da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
janainasimov@yahoo.com.br

RESUMO
O desenvolvimento econômico agrícola do Brasil nas últimas décadas tem se caracterizando pelo
uso intensivo dos recursos naturais sem nenhum planejamento, ocasionando a degradação acelerada
dos nossos biomas, especialmente a Caatinga. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi realizar
com auxílio do Sensoriamento Remoto a análise espaço-temporal do uso e ocupação da superfície
no município de Juazeirinho-PB, a partir de duas imagens do satélite Landsat, dos sensores TM e
OLI, entre os anos de 2005 e 2015. Identificou-se durante o período analisado a redução de todas as
classes de cobertura vegetal e aumento das áreas de solo exposto em decorrência principalmente das
atividades antrópicas desenvolvidas no município, em especial a agropecuária extensiva.
Palavras Chave: Caatinga; Recursos Naturais; Sensoriamento Remoto.
ABSTRACT
Brazil's agricultural economic development in recent decades has been characterized by the
intensive use of natural resources without any planning, leading to the accelerated degradation of
our biomes, especially the Caatinga. In this context, the objective of the research was to perform the
spatial-temporal analysis of surface use and occupation in the municipality of Juazeirinho-PB, using
two images from the Landsat satellite, TM and OLI sensors, between the years of 2005 and 2015.
During the analyzed period, the reduction of all vegetation cover classes and increase of exposed
soil areas was observed, mainly due to the anthropic activities carried out in the municipality,
especially the extensive cattle ranching.
Keywords: Caatinga vegetation; Natural resources; Remote sensing.

INTRODUÇÃO
A Caatinga é um mosaico de arbustos espinhosos e de florestas sazonalmente secas, esse
bioma é endêmico do Brasil, e recobre grande parte do semiárido do Nordeste brasileiro,
especificamente nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba,
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Alagoas, Sergipe e nordeste de Minas Gerais, no vale do Jequitinhonha, estendendo-se por mais de
755.000Km² (BRASIL 2005; LEAL et al, 2015).
Este bioma é marcado por uma grande biodiversidade de paisagens e por apresentar um
sistema de chuvas extremamente irregular de ano para ano, o que resulta em secas severas e
periódicas (KROL et al, 2001; CHIANG & KOUTAVAS, 2004; TROVÃO et al, 2007).
Para Silva, Tabarelli & Lins (2004) apesar de ser uma área unicamente brasileira cujos
limites estão inteiramente restritos ao território nacional, pouca atenção tem sido dada à
conservação da variada e marcante paisagem da Caatinga, e sua contribuição à biodiversidade
brasileira vêm sendo subestimada. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 1999), de 1985
a 1996 foram investidos 135 milhões de dólares para financiar 2.439 projetos de biodiversidade em
todo o país, desse montante apenas 4% foram destinados à Caatinga.
De acordo com Vanzela et al, (2009) nas últimas décadas o desenvolvimento econômico
agrícola do Brasil tem se caracterizado pelo uso intensivo dos recursos naturais sem nenhum
planejamento o que ocasionou a degradação acelerada dos nossos biomas, especialmente a
Caatinga. Portanto, esse bioma torna-se um dos menos conhecidos cientificamente e também um
dos mais ameaçados, devido ao uso indiscriminado dos seus solos e recursos naturais, cerca de 50%
da sua área já foi desmatada e substituída por cultivos e pastagens, sua madeira é utilizada como
lenha ou transformada em carvão, e apenas 1% dos seus remanescentes são protegidos por unidades
de conservação (MMA, 2007; ROCHA et al, 2007).
A estado da Paraíba, que está situado na região Nordeste, apresenta uma alta densidade
demográfica que aliada as condições ambientais da região semiárida contribuem para o processo de
desertificação, definido por Sousa et al (2007) como sendo a degradação das terras nas regiões
áridas, semiáridas e sub-úmidas secas resultante de fatores diversos. No Estado o processo de
desertificação remete às tradicionais formas de ocupação e apropriação do semiárido, pautada em
atividades humanas degradantes que levam ao uso inapropriado dos recursos naturais, uso de
práticas inadequadas na mineração e na agropecuária como as queimadas, e a pecuária bovina
extensiva, fortemente influenciada pelo sistema de desenvolvimento imposto desde a época da
colonização, que comprometem negativamente a sustentabilidade da Caatinga (SOUZA et al, 2007).
A exploração predatória da região semiárida, atribuída, em parte, a má utilização dos solos,
decorrente de práticas inadequadas e rudimentares e da falta de planejamento do uso das terras, tem
afetado a cobertura vegetal (SOUZA et al, 2007). Essas modificações segundo Tricart (1977)
provocam o aceleramento dos processos de erosão, aumento da temperatura local, redução da
recarga d’água de rios e aquíferos, entre outros eventos, justificando-se a manutenção da cobertura
vegetal para o equilíbrio ambiental.
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Sendo assim, Souza et al (2007) salientam que o levantamento do uso da terra nessas regiões
torna-se um aspecto de interesse fundamental para a compreensão dos padrões de organização do
espaço, existindo a necessidade de atualizações periódicas das análises de uso e ocupação da terra,
para que suas consequências possam ser investigadas.
Nesse sentido, destaca-se no monitoramento e mapeamento dos usos da terra a utilização
dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) como o Sensoriamento Remoto. Essas ferramentas
têm alta capacidade de armazenamento de informações e grande poder de manipulação de dados,
que aliadas fortalecem as ações ambientais de fiscalização de forma eficaz e com custos
relativamente menores.
Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar espaço-temporalmente com auxílio do
Sensoriamento Remoto, o uso e ocupação da terra no município de Juazeirinho/PB entre os anos de
2005 e 2015.
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de Estudo
O município de Juazeirinho possui uma área de 467,526km², está localizado na Região
Nordeste no Estado da Paraíba, na mesorregião da Borborema e na microrregião do Seridó Oriental
(RODRIGUEZ, 2012). Limita-se com os municípios de Santo André, Soledade, Gurjão, Tenório,
Assunção, Pedra Lavrada e Taperoá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2017) a população estimada para o município no ano de 2016 era de 18.061 habitantes
(Figura 01).
Figura 01: Localização da Área de Estudo.

Fonte: Elaborado a partir da base de dados da AESA (2016) e USGS (2016).
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De acordo com Silva (2012) Juazeirinho está situado na unidade geomorfológica paraibana
do Planalto da Borborema. O clima predominante no município é segunda a classificação de
Köppen do tipo Bsh, quente e seco com chuvas entre o outono/inverno, caracterizado pela
irregularidade das chuvas e pelo longo período de estiagem que pode durar até sete meses. Segundo
Mariano (2012) os solos são rasos, fortemente drenados com acidez moderada e fertilidade natural
média com textura argilosa. Ainda segundo o autor, a vegetação é típica do semiárido brasileiro,
predominando o tipo Caatinga hiperxerófila, de baixo a médio porte e com mecanismos de
adaptação aos longos períodos sem chuvas.
Procedimentos Metodológicos
Com base nos objetivos elaborados, os procedimentos metodológicos consistiram em: 1)
Levantamento do referencial teórico; 2) aquisição das imagens de satélite; 3) Processamento Digital
das Imagens-PDI e 4) estudo de campo.
Para a realização do PDI e elaboração dos mapas foram utilizados os softwares Erdas
Imagine 2010 e o ArcGIS 10, ambos licenciados para o Laboratório de Cartografia Digital,
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (CADIGEOS) dos cursos de Pós-graduação do Centro
de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
Aquisição das Imagens
As imagens Landsat utilizadas foram obtidas através do site do Serviço de Geologia dos
Estados Unidos (USGS). Essas cenas são provenientes dos satélites Landsat 5 e 8, capturadas pelos
sensores Thematic Mapper (TM) e Operational Land Imager (OLI) respectivamente.
Foram adquiridas duas imagens da órbita/ponto 215-65 correspondentes às datas 07/03/2005
(sensor TM) e 25/07/2015 (sensor OLI) data mais recente, essas foram escolhidas prioritariamente
pela menor porcentagem de nuvens. Outro fator para escolha foi a série de dados pluviométricos
mensais da AESA (2009) no ano de 2005. Esse apresentou um período de chuvas mais regulares e
mais intensas com média mensal de 168,5mm para o mês de março. Já para o ano de 2015
observou-se chuvas mais irregulares considerando o ano mais seco, com média de 26,7mm para o
mês de julho.
Processamento Digital das Imagens (PDI); Imagens Landsat 5 e 8 e Empilhamento
Essa etapa foi executada no software Erdas Imagine 10, licenciado para o Laboratório de
Cartografia Digital, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (CADIGEOS) dos cursos de Pósgraduação do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Esse
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procedimento consiste no processamento em conjunto para todas as bandas, nesse caso a 3 e 4 do
satélite Landsat 5 e das bandas 4 e 5 do Landsat 8.
Reprojeção das Imagens
O sistema padrão de referência das imagens Landsat obtidas através da USGS estão
orientadas para o Hemisfério Norte em DATUM World Geodetic System (WGS) 1984 UTM Zona
Norte, sendo necessário, portanto fazer a reprojeção dessas cenas para o Hemisfério Sul, ou seja,
DATUM WGS 1984 UTM Zona Sul, essa tarefa é realizada a partir da ferramenta Reprojet Images
do software Erdas Imagine 2010.
● Landsat 5
Calibração Radiométrica
A calibração radiométrica segundo Oliveira et. al (2010) consiste na conversão do nível de
cinza de cada pixel e banda, em radiância monocromática que representa a energia solar refletida
por unidade de área, de tempo, de ângulo sólido e de comprimento de onda, medida ao nível do
satélite nas bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7. A calibração radiométrica proposta por Markhan e Baker (1987)
é obtida através da equação (1):
Equação 1
L λi  a i 

bi  a i
ND
255

Onde, a e b são as radiâncias espectrais mínima e máxima; ND é a intensidade do pixel
(número digital – número inteiro de 0 a 255); e i corresponde às bandas (1, 2, ... e 7).
Cômputo da Reflectância
A reflectância pode ser definida como sendo a razão entre o fluxo e radiação solar refletida
pela superfície e o fluxo de radiação solar global incidente, obtida segundo Allen et al., (2002)
através da equação (2):
Equação 2

ρ λi 
Onde,

π . L λi
k λi . cos Z . d r

é a radiância espectral de cada banda,

banda no topo da atmosfera

é a irradiância solar espectral de cada

), Z é o ângulo zenital solar e

é o quadrado da razão

entre a distância média Terra-Sol (ro) e a distância Terra-Sol (r) em dado dia do ano (DSA).
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● Landsat 8
Cômputo da Reflectância
Segundo Araújo (2014) para o cálculo da reflectância do Landsat 8 é necessário a utilização
dos elementos fornecidos no arquivo metadados (MTL) disponível na imagem utilizada. A
reflectância é obtida através da equação (3) disponibilizada pela USGS (2016):
Equação (3)

Em que: ρλ' é igual a reflectância planetária, sem correção para o ângulo solar; Mρ é o fator
multiplicativo (disponível no arquivo metadados); Aρ é o fator aditivo (disponível no arquivo
metadados) e Qcal corresponde aos valores de pixel calibrados do produto padrão Quantized (DN).
IVAS (Índice de Vegetação Ajustado ao Solo)
O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (IVAS), considera a quantidade geral da vegetação,
bem como seu vigor. Contudo, utiliza um fator de ajuste às características do solo da área imageada,
evitando possíveis interferências da energia eletromagnética refletida por esse, além de considerar a
estrutura dos dosséis e morfologia das plantas (FUNDAJ, 2015). O IVAS é calculado através da
equação (5) proposta por Huete (1988):
Equação (4)

Onde, L é um fator de função da densidade da vegetação e sua determinação requer um
conhecimento a priori da quantidade de vegetação, ρiv é a banda do infravermelho e ρv a banda do
vermelho.
Classificação das Imagens
Essa etapa foi realizada no software ArcGIS, onde é possível através da análise do
histograma das imagens obter a quantidade de pixel da imagem em cada classe. De acordo com
Lima (2015) cada pixel da imagem tem a dimensão de 30x30m sendo possível se obter a área em
metros quadrados por classe analisada multiplicando-se o valor total do pixel por classe pelo
tamanho da área de um pixel (900m²).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da classificação identificou-se as classes: Vegetação Herbácea, Vegetação
Arbustiva, Vegetação Arbórea, Água, Solo Exposto/Área Urbana e Nuvem/Sombra de Nuvem
apenas para a imagem de 2005.
De acordo com o mapeamento para o ano de 2015 identificou-se que a classe de Vegetação
Herbácea ocupou a maior área, com 208,40km² ou 44,44% da área do município (Figura 02). Isso
pode ser justificado por tal classe encontrar-se mais suscetível a ocupação e exploração antrópica da
superfície, por possuírem uma menor altitude, são caracterizadas ainda pela presença de solos mais
rasos, com horizontes pouco desenvolvidos propensos a uma ação mais intensa dos agentes
erosivos, especialmente as chuvas em períodos úmidos que provocam o carreamento dos
sedimentos do solo ocasionando uma erosão laminar e fragilizando o substrato natural dificultando
o desenvolvimento das formações vegetais.
A classe Vegetação Arbustiva e Vegetação Arbórea ocuparam 121,58km² (25,93%) e
5,85km² (1,25%) respectivamente. A classe Solo Exposto/Área Urbana que representa as áreas onde
a cobertura vegetal foi substituída, ocupou 137,18km² (29,25%), na classificação não foi possível
separar essas classes devido aos alvos terem respostas espectrais semelhantes. A classe que ocupou
menor área foi a Água com 1,01km² ou 0,21%.
Para o ano de 2005 a classe que ocupou maior área também foi a Vegetação Herbácea com
208,40km² ou 44,44% da área do município (Figura 03). Identificou-se que a classe classificada
como Vegetação Arbustiva ocupou área de 148,53km² (31,67%), e a classe Vegetação Arbórea
10,58km² (2,26%). Já as categorias Solo Exposto/Área Urbana, Nuvem/Sombra de Nuvem e Água
ocuparam 88,61km² (18,90%), 9,58km² (2,04%) e 3,23km² (0,69%) respectivamente. As classes
analisadas podem ser observadas na Tabela 01 de acordo com a ordem que cada uma ocupou em
relação a área total do município.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1125

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Figura 02: Uso e ocupação da superfície (2015)

Figura 03: Uso ocupação da superfície (2005)

Fontes: Elaborado a partir da base de dados USGS (2016).

Tabela 01: Classes de uso e ocupação da superfície dos anos de 2005 e 2015
2005

2005

2015

2015

Área (km²)

Área (%)

Área (km²)

Área (%)

208,40

44,44

203,31

43,36

88,61

18,90

137,18

29,25

148,53

31,67

121,58

25,93

10,58

2,26

5,85

1,25

Água

3,23

0,69

1,01

0,21

Nuvem/ Sombra de Nuvem

9,58

2,04

0

0

468,93

100

Classe
Vegetação Herbácea
Solo Exposto/Área Urbana
Vegetação Arbustiva
Vegetação Arbórea

Total

468,93

100

Fonte: Os autores (2018).

Ao compararmos os dados dos mapas de uso e ocupação da superfície, identificou-se que a
maior redução observada entre as classes vegetais no período analisado foi a da categoria Vegetação
Arbustiva que passou de 148,53km² em 2005 para 121,58km² em 2015, ou seja, houve uma redução
de 26,95km² o que representa 5,75% da área do município (Figura 04).
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Figura 04: Evolução das classes de uso e ocupação da superfície.

Fonte: Os autores (2018)

Contabilizou-se que a classe Vegetação Arbórea estimada para o ano de 2005 em 10,58km²
e para o ano de 2015 em 5,85km² apresentou redução de 4,73km². A classe vegetal que apresentou
menor redução foi a Vegetação Herbácea estimada para o ano de 2005 em 208,40km² e em 2015 em
203,31km², reduzindo 5,09km².
Para o ano de 2005 as classes vegetais Vegetação Herbácea (208,4km²), Arbustiva
(148,53km²) e Arbórea (10,58km²) somadas representavam 367,51km² o que equivale a 78,37% da
área total do município cobertas por algum tipo de vegetação. No ano de 2015, às classes Vegetação
Herbácea (203,31km²), Arbustiva (121,58km²) e Arbórea (5,85km²) juntas correspondiam a
330,74km² ou 70,53%. Portanto, no período analisado houve uma redução de 36,77km² da
cobertura vegetal.
A categoria Água que em 2005 correspondia a 3,23km² passou em 2015 para 1,01km²,
reduzindo 2,22km². Na imagem de 2015 não foi identificado a presença da classe Nuvem/Sombra
de Nuvem. Com a diminuição da vegetação consequentemente ocorreu o aumento da classe Solo
Exposto/Área Urbana que em 2005 era estimada em 88,61km² passando para 137,18km² em 2015, o
que representa um aumento de 48,57km².
Tal redução, especialmente no ano de 2015, pode estar associada às próprias características
naturais do bioma Caatinga, como o fenômeno El Niño que ocasiona longos períodos de estiagem.
Como também pelas atividades antrópicas desenvolvidas na área, representadas pela agricultura de
subsistência, a produção de lenha e carvão para abastecer pequenas indústrias e principalmente pela
pecuária (SOUZA et al, 2009; SEABRA et al, 2014). A inter-relação entre os conjuntos de fatores
de impactos climáticos e antrópicos têm ocasionado uma interação negativa, acarretando em um
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processo de desequilíbrio ambiental e potencialização da redução de vegetação, degradação dos
solos e dos recursos hídricos.
No estudo de campo identificou-se que as principais atividades econômicas desenvolvidas
no município de Juazeirinho estão voltadas para a mineração, produção de telhas e tijolos,
panificadoras e a pecuária de pequeno porte. Sendo essa última a atividade de maior expressão e a
que mais influência no desmatamento. Segundo dados do Censo Agropecuário do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006) durante o período analisado houve um aumento
no rebanho de caprinos e ovinos no município em 5.708 cabeças.
A pecuária necessita de grandes áreas destinadas a pastagens que geralmente são criadas a
partir da retirada da vegetação que podem dar origem a extensas áreas de solo exposto. A vegetação
de Caatinga também é utilizada como alimento para os animais, durante os longos períodos de
estiagem quando a vegetação perde suas folhas, os pequenos produtores queimam algumas espécies
de cactos com o objetivo de diminuir os seus espinhos e facilitar a alimentação dos animais.
Tal prática é extremamente prejudicial para o ambiente (PEREIRA & SILVA, 2016), visto
que, os produtores utilizam a própria lenha da Caatinga como combustível para fazer as queimadas
que são realizadas sem nenhum tipo de controle e podem dar origem a grandes incêndios e, entre
outros prejuízos, destruir extensas áreas de vegetação.
Deve-se portanto buscar soluções para a preparação, adaptação e convívio da população
sertaneja, inserida no bioma Caatinga, que está submetida às flutuações normais da semiaridez ou a
eventos climáticos extremos, reduzindo sua vulnerabilidade, e estabelecendo do ponto de vista
epistemológico os preceitos do discurso de convivência sustentável com o semiárido, analisando
estratégias de convivência que os permita utilizar os recursos do meio sem degradar o ambiente
natural (MACIEL & PONTES, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificou-se durante o período analisado a redução de todas as classes de cobertura vegetal
do município, sendo a mais expressivas delas a da categoria Vegetação Arbustiva que passou de
148,53km² para 121,58km², reduzindo 26,95km². A classe Vegetação Arbórea também diminuiu,
passando de 10,58km² para 5,85km², apresentando redução de 4,73km². A classe com menor
redução foi a Vegetação Herbácea que retraiu 5,09km². Portanto, a cobertura vegetal que antes era
de 78,37% em 2005 passou para 70,53% em 2015.
Identificou-se também um considerável aumento de 48,57km² da Classe Solo Exposto/Área
Urbana que em 2005 ocupava 88,61km² e em 2015 passou a ocupar 137,18km², essas áreas
surgiram em decorrência das atividades econômicas desenvolvidas no município, principalmente a
agropecuária que teve uma grande expansão nos últimos anos.
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Os resultados encontrados indicam que os recursos naturais do município vêm sendo usados
sem nenhum tipo de controle, em especial a cobertura vegetal que apresenta acelerado processo de
degradação e vem sendo substituída por áreas de pastagens para agropecuária.
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RESUMO
As inundações e as secas em áreas urbanas ocorrem desde os primórdios da civilização, seja pela
geografia natural dos rios ou provocada pelos sistemas climáticos atuante no globo e/ou região ou
até mesmo pela ação antrópica como no caso da Lagoa do Parnaguá. A partir da ocupação
desordenada de sua área, o processo de expansão e estruturação urbana da área da Lagoa de
Parnaguá é contínuo, crescente e desordenado, influenciando de certa forma sobre o meio ambiente,
onde é notória a falta de uma política e gerenciamento urbanos “embora esta exista” voltada no
sentido de minimizar os impactos resultantes. Desta forma tem-se como objetivo elencar os
impactos ambientais decorrentes da urbanização e do crescimento agrícola no entorno da Lagoa de
Parnaguá. Esta pesquisa é do tipo descritivo-explicativa, realizada a partir de levantamentos
bibliográficos, empregados os métodos dedutivos, de análise, de síntese e o dialético. Observa-se
ausência de políticas efetivas, ocasionado aumento crescente das doenças de veiculação hídrica,
causando o sofrimento das populações carentes que convivem com essa falta de infraestrutura
básica. Conclui-se que, a Lagoa de Parnaguá encontra-se degradada e tem-se como alternativa para
reverter esse quadro é incorporar metodologias de caráter participativo, que envolvem a
comunidade, ONGs e as autoridades governamentais municipal, estadual e federal.
Palavras-Chave: ação antrópica, expansão e estruturação urbana e agrícola, degradação ambiental.
ABSTRACT
Floods and droughts occur in urban areas since the dawn of civilization, either by natural geography
of rivers or caused by weather systems operating in the globe and/or region or even by human
action as in Parnaguá Lagoon. From the disorderly occupation of their area, the process of
expansion and urban structure of Parnaguá Lagoon area is continuous, growing and disordered,
influencing in some way on the environment, which is notorious for lack of urban policy and
management "although it exists" aimed to minimize the resulting impacts. In this way it has been
intended to list the environmental impacts of urbanization and agricultural growth surrounding the
Parnaguá Lagoon. This research is descriptive explanatory type, made from literature surveys,
employees deductive methods, analysis, synthesis and dialectical. It is observed absence of effective
policies, caused increasing of waterborne diseases causing the suffering of the poor who live with
this lack of basic infrastructure. In conclusion, the Parnaguá lagoon is degraded and has as an
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alternative to revert this situation is to incorporate participatory nature of methodologies, involving
the community, ONGs and government municipal, state and federal authorities.
Keywords: human action, and agricultural expansion and urban structuring, environmental
degradation.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a modernização levou a um crescimento das cidades e com o aumento da
urbanização que vem provocando uma intensa alteração no clima local, devido principalmente a
construção de obras, como edificações, impermeabilização dos solos, desmatamento e concentração
de máquinas e pessoas, além de plantações em monocultura. A ausência de um planejamento
urbano para uma melhoria no convívio entre ser humano e o meio ambiente vem excluindo os
elementos naturais, e induzindo com isso eventos extremos que tem como as consequências nas
grandes cidades: inundações, alagamentos, enchentes, o aumento de pragas e insetos, a
impermeabilização excessiva da superfície vêm causando armazenamento de água parada e sem
utilização e a instabilidade de vertentes em conformidade com Santos (2007).
Os seres vivos que povoam o planeta vivem adaptados à energia do ambiente. Além da
variação diária, a temperatura do ar varia também ao longo do ano, conforme a disposição do relevo
e da latitude, que influencia na distribuição da radiação solar. A temperatura do ar tem um efeito
claro no desenvolvimento dos seres vivos, uma vez que a temperatura é um dos mais importantes
elementos meteorológicos, pois traduz os estados energéticos e dinâmicos da atmosfera e
consequentemente revela a circulação atmosférica, sendo capaz de facilitar e/ou bloquear os
fenômenos atmosféricos de acordo com Dantas et al. (2000).
As cidades constituem o centro das transformações advindas da conflituosa relação entre
sociedade e natureza, por agregarem num só espaço componente complexo. Na atualidade os
problemas urbanitários são perceptíveis na totalidade dos centros urbanos, independente das
dimensões territoriais e do número de habitantes. O conceito de cidade está intimamente ligado à
ideia de concentração de muitas pessoas em um espaço relativamente restrito. No momento em que
o homem deixa de ser peregrino e fixa no solo como agricultor é o primeiro passo para a formação
das cidades. Quando o homem começa a dominar um elenco de técnicas menos rudimentares que
lhe permitem extrair algum excedente agrícola, é um segundo impulso para o surgimento das
cidades, visto que ele pode agora dedicar-se a outra função que não a de plantar conforme Carlos
(2005).
O processo de urbanização iniciou-se com o surgimento das cidades. Este consiste num
processo pela qual a população urbana cresce em proporção superior a população rural. Sendo um
fenômeno de concentração urbana e consequentemente é responsável pelo crescimento populacional
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e pela expansão territorial das cidades. É na cidade que comumente se concentram ações antrópicas
de acordo com Carlos (2005).
Nasce um ambiente desordenado e inabitável, resultantes de políticas públicas e particulares,
não reguladas e não coordenadas que gera inúmeros e graves problemas, econômicos, sociais e de
saúde, para a população e para o meio ambiente. Tais atividades que envolvem as questões
ambientais promovem o processo de degradação do ambiente que, geralmente, é consequência do
processo de urbanização que ocorre de maneira aleatória ou inadequada, provocando impactos
ambientais (COMDEPI 2002). Segundo Abreu (2010), as cidades crescem de forma desordenada, o
que é perceptível na paisagem e na malha urbana, e não há um controle público sobre o espaço
construído.
O consumo da água tem excedido a renovação da mesma e o que, atualmente, verifica-se é a
falta de água doce, principalmente, junto aos grandes centros urbanos e também a diminuição da
qualidade da água, sobretudo devido à poluição hídrica por esgotos domésticos e industriais de
acordo com Abreu (2010).
O processo de crescimento urbano acelerado é alvo de estudos para fins de avaliação da
dinâmica da paisagem, pelas transformações ocorridas nas últimas décadas no Brasil desde o
processo de integração das regiões interioranas do país ao espraiamento da indústria em direção as
cidades médias segundo Stamm et al. (2010). O aquecimento urbano pode receber influência dos
ventos, da variabilidade da umidade e também do aumento do nível do mar. A vegetação urbana
ameniza a temperatura e proporciona à população um melhor conforto ambiental, pois os centros
urbanos produzem maiores alterações no clima local e regional, enquanto que áreas arborizadas
apresentam clima diferenciado e, por decorrência, mais ameno.
A Lagoa de Parnaguá é de fundamental importância para manter o ecossistema da cidade e
das terras ribeirinhas, e para o abastecimento de água a sua população; A ocupação das margens da
Lagoa com grandes projetos agrícolas, o desmatamento desproporcional e a invasão das terras e das
matas ciliares além dos esgotos e agrotóxicos que vem sendo despejado diretamente na Lagoa e
seus afluentes sem nenhum tipo de tratamento vem degradando os seus leitos e deixando-os mais
rasos. A diversificação dos usos múltiplos dos recursos hídricos no Brasil depende de vários fatores,
entre eles estão o grau de concentração da população humana, do estágio de desenvolvimento
econômico regional e da intensidade das atividades nas suas bacias. O crescimento da população
urbana no Brasil promoveu um aumento considerável nas demandas hídricas, associado à expansão
urbana, à degradação dos mananciais e à contaminação e poluição.
Segundo Botelho (2007), o homem começa a entender a impossibilidade de transformar as
regras da natureza e a importância da reformulação de suas práticas ambientais, ou seja, ele está
ciente da perda da qualidade ambiental. A falta de saneamento nas cidades e estrutura, em níveis
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mínimos que assegurem o bem-estar dos habitantes, gera um quadro de degradação do meio
ambiente urbano sem precedentes, sendo os recursos hídricos um dos primeiros elementos
integrantes da base de recursos naturais a sofrer tais efeitos. Por esta razão, os espelhos d’água
como lago, lagoa, córregos, rios, riachos, cacimbas, poços etc., que estejam próximos ou inseridos
em alguma cidade apresentam sempre algum tipo de contaminação, sendo o grau de poluição
diretamente proporcional à população e ao nível de atividade produtiva da cidade.
Medeiros et al. (2014) a degradação ambiental que ocorre em regiões de bacias
hidrográficas, relacionando alguns impactos ambientais e suas características, abordando como
equacionar de forma positiva esses impactos, ou seja, como revitalizar as áreas degrada. Evidenciase como exemplo a bacia hidrográfica do rio Uruçuí Preto (BHRUP) no sudoeste do Estado do
Piauí, com toda sua peculiaridade climática no tempo e no espaço. Concluindo-se que com medidas
de manejo adequadas e ações mitigadoras, a recuperação das áreas impacta das bacias hidrográficas
ocasionará a melhoria da qualidade da água, no combate e controle da poluição difusa, no
melhoramento da flora e consequentemente da fauna, ou seja, uma reabilitação ambiental quase
completa, favorecendo o meio ambiente e consequentemente o homem.
Medeiros at. al., (2013) Analisaram a variabilidade climática da umidade relativa do ar, da
temperatura máxima do ar e da precipitação na bacia hidrográfica do Rio Uruçuí Preto – PI,
enfocando tais variações como um meio para compreender futuras mudanças. Utilizaram dados de
temperatura máxima do ar e umidade relativa do ar e totais pluviométricos mensais e anuais no
período de 1960 a 1990. Afirmam que as temperaturas máximas anuais aumentaram durante o
período analisado, podendo acarretar vários problemas socioeconômicos, bem como, para a saúde
humana. A partir dos dados, verifica-se, também, que a umidade relativa do ar está diminuindo ao
longo da série estudada, fato que pode estar relacionado com o aumento da temperatura e
consequentemente com uma maior evaporação das águas. Sobre os totais pluviométricos anuais,
nota-se que os valores estão aumentando gradativamente, sendo que esse aumento pode estar
relacionado com o aumento da temperatura, que faz com que se tenha uma maior evaporação e
consequentemente uma maior precipitação.
Segundo Silva et al (2013) o estado do Piauí tem condições climáticas diferenciadas, com
oscilação nos índices pluviométricos cuja origem é bastante individualizada, apresentando também
temperaturas médias anuais relativamente variáveis. As precipitações pluviométricas apresentam
grande variabilidade espacial e temporal, mostrando dois regimes chuvosos: no sul do Estado chove
de novembro a março; no centro e norte, a estação chuvosa tem inicio em dezembro, prolongandose até maio. Os índices pluviométricos variam entre 700 mm e 1.300 mm na região sul, entre 500
mm e 1.450 mm na região central e entre 800 mm e 1.680 mm no norte do Estado. Analisaram as
variabilidades pluviométricas municipais entre os diferentes regimes pluviométricos para o estado
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do Piauí (regiões Norte; Central e Sul), e comprovaram que se têm áreas comuns de ocorrências de
chuvas com os seus respectivos sistemas provocadores e inibidores. Na região Norte os índices
pluviométricos têm uma distribuição mais regular que nas áreas Central e Sul, evidenciando os
aspectos fisiográficos, relevo, fauna, flora e distância do mar. Devido à grande variação na
pluviometria ao longo dos anos, observaram que os fenômenos de macro, meso e micro escalas são
de grande importância para os regimes de chuvas do estado do Piauí, os quais seguem tempo
cronológico de suas atividades e duração.
O processo de substituição das atividades primárias por atividades secundárias e terciárias
transformaram a cidade em uma área urbana para qual convergem pessoas, mercadorias, capitais,
tecnologias, etc.. Diante deste cenário tem-se como objetivo identificar os impactos ambientais da
Lagoa do Parnaguá, mediante os processos ocorrentes de urbanização e da expansão agrícola.
MATERIAIS e MÉTODOS
A área em estudo compreende o município de Parnaguá, está localizado na microrregião da
Chapada Extremo Sul Piauiense com suas respectivas coordenadas geográficas na latitude de 10º13’
sul e na longitude de 44º38’ Oeste e 316 metros de altitude (Figura 1), sua área territorial é de
3.429,3 Km2, com uma população de 10.273 habitantes (IBGE, 2010).
Figura 1. Localização do município dentro do Estado.

b

Fonte: Adaptado pelos autores, 2018.
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A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, feijão, milho,
mandioca e cana-de-açúcar.
Os solos da região, provenientes da alteração de arenito, siltito, folhelho, calcário, quartzito,
gnaisse, conglomerado, sedimentos lateríticos, xisto e metaconglomerado, são espessos, jovens,
com influência do material subjacente, compreendendo latossolos amarelos, álicos ou distróficos,
textura média, associados com areias quartzosas e/ou podzólico vermelho-amarelo concrecionário,
plíntico ou não plíntico, fase cerrado tropical subcaducifólio, localmente mata de cocais (Jacomine
et al., 1986). O acidente morfológico predominante, na região em apreço, é a ampla superfície
tabular reelaborada, plana ou levemente ondulada, limitada por escarpas abruptas que podem atingir
600 metros, exibindo relevo com zonas rebaixadas e dissecadas (Jacomine et al., 1986).
Os tipos climáticos predominante no estudo são: para o cenário Seco predomina o clima
árido; no cenário regular a predominância do clima é do tipo semiárido, e no cenário chuvoso e
médio predomina o clima Subúmido seco. De acordo com a classificação de Köppen o clima da
área é do tipo Aw’, tropical quente e úmido, com chuvas no verão e seca no inverno. Dadas às
informações climatológicas e dinâmicas do nordeste do Brasil, o município de Parnaguá tem seu
clima controlado pela variabilidade espacial e temporal da Zona de Convergência do Atlântico Sul
(ZCAS), e pelos vestígios das frentes frias (VFF), contribuição dos vórtices ciclônicos de altos
níveis (VCAN), deste que seu centro esteja no oceano, às formações e intensificações das linhas de
instabilidade (FILI) e dos aglomerados convectivos (AC), auxiliado pelos ventos alísios de sudeste
(ASE), a convergência de umidade (CU) e a troca de calor sensível por latente e vice-versa.
Nos últimos anos a cidade de Parnaguá tem sofrido mudanças em seu clima. Em anos em
que ocorre o fenômeno El Nino a temperatura do ar aumenta, bem como a sensação térmica, sempre
superior aos 36ºC. Além disso, concentra os dias com chuvas extremas nos meses de dezembro,
janeiro e fevereiro. Já o fenômeno La Niña provoca efeito contrário, traz alívio para a cidade, haja
vista que há aumento dos índices de precipitação pluvial e redução da temperatura do ar. Em anos
de La Niña o período chuvoso é mais intenso e suas chuvas ultrapassam às 7 horas diárias.
As chuvas na área da Lagoa de Paranaguá ocorrem entre os meses de outubro a março, com
o trimestre mais chuvoso os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, representando em torno de
65% dos índices anual das chuvas (quando em épocas de período entre a normalidade), o período
chuvoso coincide com a época das penetrações ou das atividades das frentes frias mais intensas que
atinge a área estudada.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Segundo o IBGE a classificação do uso e ocupação do solo da área de estudo foi realizada
levando em consideração sete classes de uso. Na tabela 1 pode-se observar a descriminação dos
valores das áreas e seus percentuais de ocupação na citada área.
Mata – as fitofisionomias enquadradas foram: matas de galeria, matas ciliares, cerradão,
veredas;
Cerrado – a fitofisionomia cerrado no geral.
Cerrado Quebrado – área que já sofreu um processo de desmatamento e atualmente esta
em processo de regeneração natural, sendo denominado desta forma devido à presença de
algumas espécies nativas, havendo uma menor diversidade de espécies.
Queimada – Áreas onde houve a ação do fogo seja pela ação antrópica para se efetuar a
limpeza de certas áreas ou por processo de combustão natural do cerrado.
Agricultura – áreas de plantio de grãos, dos projetos e fazendas do entorno da região.
Área Antropizada – áreas utilizadas pelas comunidades, como áreas residenciais, pequenas
roças, pastos e outras atividades antrópicas.
Água - cursos da água, rios, riachos, córregos, cacimbas, poços, lagos e lagoas.
Tabela 1. Quantificação do uso e ocupação do solo e porcentagem de cada classe

Uso
Mata
Cerrado
Cerrado
Queimada
Agricultura
Área Antropizada
Água
Total

Área (ha)

%

10.103,62
177.111,32
8.297,16
14.194,13
751,76
1.952,80
248,88

4,6
81,3
3,8
6,5
0,3
0,9
0,1

212.659,67

97,5

Fonte: IBGE, 2006.

MATERIAL E MÉTODO
As informações bibliográficas e cartográficas foram levantadas em instituições públicas e
órgãos governamentais, ONGs, IBGE, Associação dos Prefeitos Piauiense e sitio na rede da internet
e no próprio município de Parnaguá. Foram obtidas informações a respeito da localização
geográfica do município, dos aspectos históricos, socioeconômicos e ambientais da área de estudo.
Para a análise dos fatores potenciais de degradação dos recursos hídricos, foram
estabelecidas relações entre os aspectos naturais do ambiente físico e as condições de uso e
ocupação do solo. Ainda no presente estudo analisaram-se os impactos diretos e indiretos, de
origem antrópica, sobre o recurso hídrico superficial municipal.
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RECUPERAÇÃO DE ÁREAS IMPACTADAS
Desde o início dos tempos, o homem se fixou junto às margens dos cursos d'água devido às
riquezas ali encontradas, que lhe proporcionavam alimento (água, caça, pesca e lazer) e matériaprima (lenha, madeira, carvão entre outros), suprindo suas necessidades. Para o cultivo de
alimentos, essas áreas se apresentam como mais produtivas em função da maior fertilidade natural
quando comparado a áreas de campo e cerrado. Com isso, teve início às antropogenia nesses
ecossistemas, perdurando até hoje.
Mesmo com a ocupação intensa desses novos ambientes, que ofertam extensas áreas para o
cultivo, a pressão sobre essas regiões, sobre a água, o solo e matas ciliares, principalmente, continua
crescente. Desta forma, as matas ciliares foram os primeiros ambientes a sofrer degradação pelo
estabelecimento do homem e continuam sob pressão do mesmo. As políticas de incentivo agrícola,
pecuário, piscicultura e florestal implantadas, aliadas à falta de tradição florestal e ao desrespeito à
legislação, fizeram com que extensas regiões como o Triângulo Mineiro apresentassem
aproximadamente 8% de cobertura vegetal nativa (IEF-MG, 1995).
Na atualidade, os conhecimentos sobre a fauna e flora nativa são pouco concisos para
sustentar alterações na legislação devido à descontinuidade e pequeno volume de estudos do tipo:
quando florescem e frutificam, como se propagam e cresce, qual é seu habitat preferencial, qual o
mínimo necessário para favorecer a proteção do solo e manter a dinâmica sustentada e como
manejar economicamente a floresta e mata (Oliveira-Filho, 1994).
PREPARO DO SOLO
O preparo do solo visa a melhorar as condições físicas do solo e/ou incorporar fertilizantes e
corretivos, para favorecer o estabelecimento do povoamento. As técnicas e equipamentos a serem
utilizados no preparo do solo vão depender das características físicas, químicas e topográficas do
solo, bem como da disponibilidade de recursos financeiros para a execução do mesmo. A seguir
têm-se as formas de preparo do solo ecologicamente correta (Tabela 2).
Tabela 2. Formas de preparo do solo.
Formas de preparo do solo
Coveamento;
sulcamento na linha de plantio ou na área total (em nível);
aração (em nível);
gradagem (em nível);
subsolagem (em nível), na linha de plantio ou na área total.
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Recomenda-se, no preparo do solo, observar as suas variações e suas condições físicoquímicas e análise das condições locais, antes de efetivar alguma atividade na área. De modo geral,
a correção do pH do solo deve se feita mediante calagem conforme análise de solo, mantendo seu
valor por volta de 6,0 a 6,5 por ser a faixa ideal para o desenvolvimento da maioria das plantas.
Quanto à fertilização, deve ser feita de forma a corrigir deficiências mais severas dos principais
nutrientes.
Do ponto de vista dos recursos abióticos, as florestas e matas localizadas junto aos corpos da
água desempenham importantes funções hidrológicas (Lima, 1989), compreendendo: proteção da
zona ripária, filtragem de sedimentos e nutrientes, controle do aporte de nutrientes e de produtos
químicos aos cursos da água, controle da erosão das ribanceiras dos canais e controle da alteração
da temperatura do ecossistema aquático.
Desta forma, a importância de manter ou recuperar a cobertura florestal junto aos corpos
d’água. O desafio está, no entanto, em encontrar técnicas adequadas de reflorestamento e superar as
barreiras culturais e socioeconômicas que impedem que se promova a recuperação do meio
ambiente em grande escala. Cientificamente, grandes avanços foram alcançados nos últimos anos,
com o aprimoramento das pesquisas em recuperação ambiental. De um reflorestamento totalmente
aleatório adotado inicialmente, efetuado sem modelo estrutural definido e sem preocupação com as
espécies e proporção de acordo com (Nogueira, 1977; Durigan et al., 1990), evoluiu-se para
modelos mais elaborados, baseados nos processos de sucessão secundária e na composição e
estrutura das florestas naturais. Projetos mais recentes, implantados a partir do final da década de
80, como os da própria CESP, (Kageyana, 1992; Kageyana et al., 1992) e várias outras iniciativas
(Bahia, 1992; Nogueira, 1977; Salvador 1987; Joly, 1990), têm considerado a estrutura e a
composição das matas ciliares naturais e da florestas e/ou os processos naturais de sucessão na
elaboração de modelos de revegetação e recuperação ambiental.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A realidade da paisagem urbana deu-se a um ordenamento confuso do solo urbano, como
coloca Silva (1993), embora o Estado passe a investir em infraestruturas, o fez para atender aos
interesses do capital nacional e estrangeiro, colocando à margem o principal problema, que é o da
adequação da paisagem urbana para satisfazer às necessidades do contingente populacional e do seu
aumento em conformidade com Silva (1993). A construção e implantação de bairros residenciais, os
chamados ― conjuntos habitacionais, na busca de tentar transpor essa problemática, não conseguiu
atingir todo o contingente, grande parte ainda encontra-se excluído do mercado de trabalho formal,
até mesmo a ponto de ser excluído da sua referência de cidadania.
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O fenômeno da urbanização gerou importantes transformações no cenário urbano e nas
estruturas de consumo, renda e cultura da população (CEPRO, 2003). É acompanhado de
crescimento populacional, pois muitas pessoas passam a buscar a infraestrutura da cidade. Mas a
urbanização é, consequentemente, o crescimento populacional sem um planejamento urbano é
responsável pelo surgimento de múltiplos problemas sociais como, por exemplo, criminalidade,
desemprego, poluição, destruição do meio ambiente e surgimento de sub-habitações. (CEPRO,
2003). O rápido crescimento das populações urbanas, também submete graves pressões aos recursos
naturais, em especial aos recursos hídricos pela sua susceptibilidade.
A problemática das enchentes, alagamento, desmoronamento e falta de água que acontecem
sazonalmente propicia a situação de calamidade pública recorrente, pois as residências e moradias
não obedecem a um padrão de habitabilidade, sendo construídas com materiais impróprios e, de
maneira emergencial, para dar abrigo precário a quem não tem condição de pagar um aluguel ou
construir moradia digna. O rio não possui qualquer obra de contenção ou controle de cheias, apesar
de ter a bacia hidrográfica extensa passando por terras.
O modelo de civilização geradora da crise ambiental e dos recursos hídricos pela qual
passamos é o resultado da relação desmistificada e utilitarista do homem com a natureza, que teve
na Europa pós-medieval seus precursores, e se difundiu posteriormente para o mundo colonizado, o
qual comparava os sistemas vivos a simples máquinas biológicas, análogos a um relógio, sendo
possível conhecê-los completamente pela análise das suas partes, numa visão profundamente
reducionista e incapaz de alcançar a matriz sistêmica na qual toda a natureza está inserida. Essa
forma equivocada de abordagem permitiu a barbárie na relação do homem com o meio ambiente
natural e a consequente exploração desenfreada dos recursos naturais e hídrico, culminando na
moderna sociedade de consumo de acordo com Pelizzoli (1999).
Os principais impactos ambientais presentes são o desmatamento das matas ciliares e de
várzeas, queimadas, deposição de esgotos domésticos, hospitalares e industriais, poluição,
utilização de agrotóxicos em áreas próximas as suas margens, assoreamento e soterramento,
principalmente das nascentes. O desmatamento das matas ciliares resulta no assoreamento do rio,
pois, a mata ciliar tem por principal função proteger o solo contra erosões, a ausência desta deixa o
solo desprotegido, ficando sujeito a erosões. Com a chuva, a terra é desgastada, indo para o rio, o
qual fica assoreado, tendendo a ficar cada vez mais raso.
As queimadas são uma antiga prática agropastoril ou florestal que utiliza o fogo de forma
controlada ou descontrolada para viabilizar a agricultura ou renovar as pastagens. E a área de estudo
vem sofrendo com intensas queimadas causadas pela pecuária e o agronegócio desordenado da soja
entre outras monoculturas, que também se utiliza de agrotóxicos, que estimulam a cada dia o seu
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desaparecimento. O uso de agrotóxicos ou pesticidas não se restringe apenas as nascentes e
afluentes dos rios; mas ao longo de todo seu percurso.
A deposição de esgotos domésticos, hospitalares e industriais quando não são coletados em
redes ou adequadamente tratados nas estações de tratamento, ficando expostos ou lançados em
estado bruto nos cursos da água, podem gerar uma série de problemas. Ao ser lançados sem
tratamento nos cursos da água, uma característica marcante dos esgotos, sejam domésticos ou de
outro tipo, é o consumo de oxigênio da água desses mananciais, causando prejuízos aos peixes e
elevando o custo do tratamento da água para consumo.
A área da Lagoa estudada apresenta um índice de poluição elevado quando se comparado ao
seu parque natural, pois este é pequeno. Sua situação é preocupante diante da deterioração do
mesmo ao longo dos anos. Já se encontra locais com pontos críticos onde existem vários
lançamentos de galerias fluviais, pelas quais diversos dejetos são lançados na lagoa sem nenhum
tipo de tratamento.
CONCLUSÃO
Os possíveis elementos de caráter regional que podem ter modificado o clima dessa área são
o mau uso dos ecossistemas e dos solos, entre outros como:
A falta de abandono; o desmatamento no entorno da lagoa; Incidências de altos focos de
queimadas para realização de plantio de monocultura;
Retirada de madeiras para realização de calvão;
Assoreamento dos rios e da lagoa causadas pela erosão;
Uso inadequado da lamina d´água armazenado da lagoa na irrigação e de agrotóxico em seu
entorno e de área de lazer inadequada;
Uso inadequado de pastoreio e retirada da vegetação nativa para implante de pastagem;
As ações humanas estão dependentemente interligadas com os aspectos ambientais no uso
do solo, na agropecuária, os quais comprovadamente poluem o recurso hídrico local e regional;
O desmatamento da vegetação nativa e a implantação da monocultura vêm contribuindo
para os elevados índices de desertificação, assoreamento dos rios, riachos, lagos, lagoas, córregos a
contaminação das águas dos poços e cacimbas por meio agrotóxicos;
O meio ambiente está sobrecarregado pelas atividades antrópicas e não consegue mais
desempenhar sua função depuradora. Ao se fazer uma análise da degradação dos recursos naturais
diante do processo de urbanização, conclui-se que a falta de saneamento nas cidades tem gerado um
quadro de degradação do meio ambiente urbano sem precedentes, sendo os recursos hídricos um
dos elementos da natureza mais atingidos;
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O crescimento populacional desordenado, especialmente próximo aos recursos hídricos, tem
graves consequências, com grandes prejuízos sociais e ambientais, o que suscita a necessidade de
um gerenciamento dessas áreas.
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RESUMO
A vulnerabilidade socioambiental tornou-se uma realidade perceptível nas grandes metrópoles,
devido principalmente a explosão demográfica existente, corroborando de certa forma para a
inserção de indivíduos/comunidades em áreas de riscos. O presente estudo pretende identificar os
padrões de vulnerabilidade físico-ambiental da comunidade São Rafael no município de João
Pessoa, através do uso de geotecnologias como o software Qgis versão 2.18 e dados extraídos
através do site TOPODATA - Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil. Todo o procedimento
foi realizado com a utilização dos softwares livres, desde a entrada dos dados e tratamento foi
possível obter os produtos gerados dessa análise espacial. A identificação da relação da comunidade
com o risco e vulnerabilidade físico-ambiental, está ligado as condições topográficas da área, como
altimetria e declividade. Sendo assim, é possível compreender os processos que condicionam a
comunidade a riscos físicos, devido a sua localização é existência de uma série de processos como
erosão, escoamento superficial e assoreamento do rio Jaguaribe, que traz sérios problemas a
comunidade.
Palavras-Chave: Geotecnologia. Declividade. Vulnerabilidade físico-ambiental
ABSTRACT
Socio-environmental vulnerability has become a perceptible reality in large metropolises, mainly
due to the existing demographic explosion, corroborating to some extent the insertion of individuals
/ communities in risk areas. The present study aims to identify the patterns of physical and
environmental vulnerability of the São Rafael community in the city of João Pessoa, through the use
of geotechnologies such as Qgis software version 2.18 and data extracted through the website
TOPODATA - Geomorphometric Database of Brazil. The entire procedure was performed with the
use of free software, since the input of the data and treatment it was possible to obtain the products
generated from this spatial analysis. The identification of the relationship of the community with the
physical and environmental risk and vulnerability is linked to the topographic conditions of the
area, such as altimetry and slope. Thus, it is possible to understand the processes that condition the
community to physical risks, due to their location and existence of a series of processes such as
erosion, runoff and silting of the Jaguaribe River, which brings serious problems to the community.
Keywords: Geotechnology. Declivity. Vulnerability physical-environmental.
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INTRODUÇÃO
A vulnerabilidade socioambiental tornou-se uma realidade perceptível nas grandes
metrópoles, devido principalmente a explosão demográfica existente, colaborando de certa forma
para a inserção de populações em áreas de riscos. Devido a esse crescimento populacional, diversos
indivíduos se agruparam em regiões onde se concentram áreas de preservação natural, e como
resultado desse processo, diversos ecossistemas foram fragmentados ao longo da história (SPÖRL;
ROSS, 2004).
O processo de urbanização se caracterizou como um dos principais responsáveis pelo
crescimento dos impactos ambientais, contribuindo, por conseguinte, para a consolidação da
vulnerabilidade. Dessa forma, esses problemas causam diversos conflitos sociais devido
principalmente à falta de recursos e da má distribuição de renda, causando assim uma fragmentação
social. Diante disso, a sociedade vivencia problemas graves, manifestados em forma de exclusão e
injustiça social, necessitando de ferramentas para soluções dos problemas enfrentados
(MENDONÇA, 2004).
No que concerne a análise da vulnerabilidade, Layrargues (2009) ressalta que essa
problemática se condiciona ao fato de que uns indivíduos são mais vulneráveis que outros. O que
certamente define essa diferença de grau de vulnerabilidade, indubitavelmente, é a desigualdade
social. Em suma “pobreza não pode ser definida de forma única, mas ela se evidência quando parte
da população não é capaz de gerar renda suficiente para ter acesso sustentável aos recursos básicos
que garantam uma qualidade de vida digna” (GOMES; PEREIRA, 2005).
Em virtude disso, é notável que a vulnerabilidade vem sendo resultado das transformações
antrópicas ocasionadas com a ocupação dessas áreas e da exclusão social eminente. Ou seja, é
difícil separar a vulnerabilidade dos riscos derivados do processo de antropização, pois ambos
caminham lado a lado. A definição de risco ela pode parecer bastante simples, porém, com
significado representativo.
O risco por si só, representa uma situação de exposição ao perigo. Esses indivíduos
agrupados nessas comunidades se colocam em situações de risco constantemente, seja por eventos
de causas naturais ou por condições de vida do local. A sociedade consumista atual, vivencia uma
crise ambiental já difundida em todos os setores econômicos, quanto na disponibilidade de recursos.
Em suma, “pode se estabelecer um paralelismo entre o avanço da exploração dos recursos naturais
com o cada vez mais complexo desenvolvimento tecnológico, cientifico e econômico das
sociedades humanas” (ROSS, 1994).
Sabemos que o processo de urbanização foi o fator potencial para a disseminação da
vulnerabilidade no espaço urbano. Dessa forma, a vulnerabilidade socioambiental pode ser definida
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como sendo uma sobreposição espacial, entre grupos populacionais pobres excluídos da sociedade e
que vivem em áreas de risco e/ou degradação ambiental (CARTIER et al. 2009).
A análise da vulnerabilidade tornou-se tema de muitos estudiosos. Entretanto, existem
ferramentas que nos permitem postular e até mesmo comprovar problemas existentes em áreas de
riscos que requerem atenção do poder público. O geoprocessamento pode ser definido como sendo
um conjunto de ferramentas que permitem a análise espacial. Para uma análise de vulnerabilidade
de áreas de riscos, a disposição de Modelos Digitais de Elevação - MDE, e Sistemas de Informações
Geográficas - SIG’s são ferramentas fundamentais, nos quais, podem definir cenários que
necessitem de aparato do poder público para tomada de decisão e modulação do cenário existente
(RESENDE; ROSA, 2015).
O uso de geotecnologias em estudos de análise espacial tem função primordial tornar a visão
do gestor público mais crítica para as áreas que necessitam de intervenção e ações de melhoria
contínua. Com isso, estudos com o uso de geotecnologias na análise de áreas de riscos, tornaram-se
fundamentais para determinar o grau de vulnerabilidade de áreas em condições de riscos,
principalmente as inseridas nesses locais impróprios a vida, pelo fato de auxiliar a identificar esses
problemas e mediar soluções.
Contudo, vale salientar que a gestão dos recursos naturais e a gestão pública, ganharam uma
ferramenta chave para avaliação ambiental nas últimas décadas. As geotecnologias, com o uso de
SIG’s, permitem que possam traçar soluções e buscar saídas para a crise ambiental existente, tendo
em vista que funciona como um mecanismo de apoio a tomada de decisão.
Sendo assim, o trabalho busca identificar através do uso do geoprocessamento, quais os
problemas físicos que tornam a comunidade vulnerável as condições existentes de habitação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A área de estudo se limita a comunidade São Rafael, situada no município de João Pessoa,
PB, onde está norteada por áreas de preservação ambiental, e as margens da Br 230 com grande
parte da comunidade ribeirinha (Figura 1). A topografia da área, e tema de interesse para as análises
e compreensão dos processos oriundos da urbanização.
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Figura 1. Localização da área de estudo.

Fonte: (Autores, 2018).

Devido ao crescimento populacional da cidade de João Pessoa, PB, nas últimas décadas, a
cidade está dentro do panorama de urbanização que circundava as grandes cidades brasileiras. A
comunidade São Rafael por volta da década de 70 surgiu com a ocupação de uma área que está em
um raio de proteção ambiental, onde dezenas de famílias se instalaram a margem do rio Jaguaribe,
dando início a consolidação da comunidade (ALVES, et al; 2009).
Essa realidade que surge como uma forma de ocupação de locais impróprios dentro da
cidade ocorre em virtude da má distribuição de moradias associado ao crescimento é expansão
populacional. No ponto de vista socioeconômico, reflete um panorama em que famílias advindas de
outras regiões circunvizinhas, buscam a capital para melhoria de vida, em que a maioria das vezes
acaba não conseguindo o objetivo traçado e não tem outra alternativa a não ser buscar um meio de
sobreviver e um local para morar (VERAS, et al; 1987).
A comunidade desde a sua ocupação passou por diversas transformações, hoje possui
unidade de saúde da família-USF, escolas, comércios, e é uma das poucas comunidades do Brasil
que possui um banco comunitário, na qual supre muitas das vezes as necessidades dos moradores. A
sua localização física, converge para área na qual existe um declive, situada entre os bairros da
Torre e Castelo Branco, a comunidade recebe grande parte dos impactos por estar centralizada entre
os bairros adjacentes, e por suas características físicas contribuírem para os problemas ambientais
como alagamentos e enchentes.
Outro ponto importante da área de estudo refere-se ao rio Jaguaribe, no qual o rio desde a
inserção da comunidade no local, sua composição e estrutura que antes possuíam condições ótimas,
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deram lugar a uma estrutura comprometida e sem vida, se tornando um local de acumulo de lixo e
deposição de esgotos provenientes das casas inseridas em seu entorno. Problema como o
assoreamento e poluição surgiu concomitantemente com o crescimento da comunidade,
ocasionando a perda das características naturais da bacia do Jaguaribe.
A bacia do Jaguaribe nasce no bairro Esplanada e percorre uma extensão de cerca de 20 Km
desembocando no rio Paraíba. A maioria dos bairros na qual o rio está seguindo seu curso fluvial
sofre com as ações antrópicas decorrentes do processo de urbanização e da má gestão dos recursos
hídricos. O rio Jaguaribe está totalmente estagnado, sem perspectiva nenhuma de mudança,
recebendo os dejetos provenientes de uma cidade sem saneamento adequado, o rio Jaguaribe,
tornou-se sinônimo de poluição.
Dados e processamento
Para realização do estudo, foi realizada uma análise topográfica da área de interesse na
comunidade São Rafael localizada em João Pessoa, Paraíba. Os dados iniciais coletados foram
disponibilizados através do site TOPODATA - Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil em
que os produtos rasterizados altitude e declividade utilizados no trabalho, estão disponíveis no site:
www.dsr.inpe.br/topodata/, todo processamento e resultados foram obtidos a partir de softwares
livres como o Qgis versão 2.18 e o Google Earth Pro.
Os valores da declividade foram obtidos através da Equação1.
(

)

(1)

Em que: d (%)= declividade de terreno (%), DN = representa a altura do nível superior em
relação ao nível atual e DH = distância horizontal da rampa entre os dois níveis.
A análise da fragilidade ambiental foi realizada através da metodologia de Ross (1994) no
qual definiu um modelo que classificou a susceptibilidade ambiental em uma hierarquia para análise
do resultado como: estável, baixo risco, médio risco, risco moderado, alto risco.
Tabela 1. Vulnerabilidade para as classes de declividade.
Classes de declividade (%)

Risco de Vulnerabilidade

<3

Estável

3 –6

Baixo risco

6 – 12

Médio risco

12 – 20

Risco moderado

> 20
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No que diz respeito a análise da área de estudo, o levantamento de campo foi realizado e
consequentemente a coleta das coordenadas foram realizadas com o uso do GPS e pontos
estratégicos na área de estudo. Nesse contexto, a obtenção desses dados além de nos trazer uma
visão ampla dos aspectos físico-ambientais da área, pode preceder demais estudos, servindo de base
para as demais análises, e tomada de decisão, como caracterizado no trabalho de (SAMPAIO;
SOPCHAKI, 2017).
Foram realizadas visitas no local para conhecimento real da área e entendimento do processo
de vulnerabilidade que a comunidade está inserida. Após conhecer a comunidade foram realizadas
pesquisas de referências teóricas sobre a vulnerabilidade socioambiental em áreas urbanas e
também sobre o uso de geotecnologias na interpretação desses processos antrópicos, para poder ter
um entendimento maior sobre a problemática.
Todo o procedimento foi realizado com a utilização dos softwares livres, desde a entrada dos
dados e tratamento foi possível obter os produtos gerados dessa análise espacial, teve como
produtos mapas temáticos correlacionados com o objetivo do trabalho, foram gerados mapas
temáticos de altitude, declividade e vulnerabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise espacial
A partir das análises realizadas, foi possível identificar os padrões de vulnerabilidade
conforme a metodologia Ross (1994) onde a maior parte do estudo está relacionada com o risco da
vulnerabilidade ligado as condições topográficas da área de interesse. A partir da Figura 2, observase que altitudes mais elevadas são representadas com as cores mais escuras, tais padrões são
predominantes nas bordas das áreas de estudos de (bairros). As áreas mais baixas com a tonalidade
mais clara se inserem nos domínios da comunidade do São Rafael a qual se encontra na calha de
convergência do escoamento superficial da bacia de drenagem do Rio Jaguaribe.
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Figura 2. Altimetria da área de estudo.

Fonte: (Autores, 2018).

De acordo com a Figura 3, verifica-se que a área com maior vulnerabilidade da física (risco
moderado) por sua considerável declividade, está inserida dentro dos limites de ocupação da
comunidade do São Rafael, o que demonstra a ocupação irregular da área caracterizando sua
susceptibilidade a processos acarretados como o escoamento superficial e deslizamentos. De acordo
com Ross (1994), o estudo características topográficas permite que tenhamos uma visão mais
detalhada da fragilidade ambiental. Avaliar essa fragilidade ambiental nos remete a uma posição de
apoio ao poder público para um planejamento adequado.
A vulnerabilidade representada mostra que grande parte da área está em estado de
desequilíbrio e exposta a riscos devido ao relevo local, portanto, uma pequena proporção da
comunidade se encontra em áreas estáveis. Diante dessa caracterização, Medeiros e Melo (2001),
relaciona que a inserção populacional nessas áreas de riscos, proporcionam sérios danos ao meio,
como os processos erosivos de áreas mais inclinadas e assoreamento dos recursos hídricos.
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Figura 3. Distribuição espacial da vulnerabilidade da declividade em destaque a comunidade São Rafael.

Fonte: (Autores, 2018).

A área de estudo apresenta uma susceptibilidade a impactos físicos-ambientais com relação
a declividade de acordo com a classificação proposta por Ross (1994) são áreas que possuem uma
maior inclinação de rampa. A vulnerabilidade associada ao declive deriva do grau de inclinação da
rampa, áreas com menor inclinação de rampa apresentam maior estabilidade. Porém, declives
acentuados indicam alto risco e sua fragilidade a impactos físicos-ambientais. De acordo com Paes
e Manzione (2011) é possível identificar que a interferência do relevo da área contribui fortemente
para os mecanismos erosivos em virtude da declividade local. Desse modo, as áreas com essa
dinâmica de maior declividade, apresentam um maior potencial de escoamento superficial e
consequente capacidade erosiva.
Como proposto por Zanatta, Lupinacci e Boin (2017), estudos com esses cenários sofrem
modificações ao longo tempo, dessa forma, é possível quantificar e avaliar o grau de
desenvolvimento das formas erosivas, com a complexidade das interferências antrópicas na área de
estudo.
De acordo com a Figura 4, foi traçado um perfil de elevação da área de estudo através do
software livre Qgis versão 2.18, na qual foi capaz de identificar o grau de elevação da área. O perfil
topográfico foi traçado verticalmente na comunidade, através da mensuração espacial em virtude de
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sua instalação em uma área que apresenta padrões de fragilidade ambiental, o perímetro de
percepção topográfica foi realizado dos bairros Castelo Branco e Torre, no qual ambos os bairros
estão dentro dos limites da área de estudo.
O perfil topográfico altimétrico nos mostra que à medida que nos aproximamos do centro da
comunidade, ocorre uma variação em metros resultante da topografia da área. Verifica-se a partir do
deslocamento linear do trecho entre 600 metros e 1000 metros, ocorreu uma variação significativa,
uma redução de 35 para 0 metros de altitude, ou seja, a taxa de decaimento foi de 8,75 metros de
altitude para cada 100 metros de deslocamento horizontal.
Figura 4. Segmento representativo na área de estudo.

Fonte: (Autores, 2018).

Outro ponto mostra que entre 800 metros e 1000 metros, existe outra variação significativa
de cerca de 20 metros, dessa forma a taxa de decaimento dessa área já e bem representativa de 10
metros para cada 100 metros do deslocamento horizontal. Essa parte mais baixa corresponde a área
próxima à bacia hidrográfica do Jaguaribe que recebe todos os impactos decorrentes da ocupação
irregular, como mostra a Figura 5.
Figura 5. Perfil altimétrico do segmento representativo na área de estudo.

Fonte: (Autores, 2018).

Na Figura 6, é possível verificar que a área possui variação no grau inclinação de rampa em
diferentes pontos dentro da comunidade. Em que à medida que ocorre o deslocamento em metros é
visível essa inclinação, setores da comunidade com maior percentual de declividade são as áreas
próximas ao curso do rio Jaguaribe. A variação de deslocamento de 600 metros até 800 metros
apresenta um aumento na inclinação de cerca de 8%, e o deslocamento de 1200 a 1400 metros a
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inclinação decai de 20% para 0%, ou seja, contribuindo para vários problemas físicos-ambientais na
área de estudo.
Figura 6. Perfil de declividade (%) do segmento representativo na área de estudo.

Fonte: (Autores, 2018).

Pontos onde a inclinação da rampa chega a 20% apresentam maior exposição à processos
erosivos, indicando maior intensificação principalmente devido a retirada da vegetação local. De
acordo com Souza et al. (2007), a susceptibilidade a deslizamentos, representam grande parte dos
problemas de urbanização, áreas com maior grau de declividade ficam vulneráveis a processos de
erosão e, por conseguinte, deslizamentos, como representadas na Figura 6.
A visualização desse processo de ocupação irregular é vista nas grandes cidades brasileiras,
o que permite a elaboração de estudos que visem subsidiar a análise de um novo processo de
urbanização (urbanização dispersa) que se caracteriza pela ocorrência de pequenos núcleos
afastados do tecido urbano contínuo e contribuir com as políticas públicas (ALVES, et al; 2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível observar a partir dos resultados que a vulnerabilidade ambiental da área em
estudo está relacionada intrinsecamente com a declividade. Os resultados gerados através dos
mapas permitiu uma percepção maior da fragilidade do ambiente, possibilitando o uso desses
produtos gerados como ferramenta de apoio a tomada de decisão pelo poder público.
Contudo, a área de estudo apresenta uma maior disposição dentro da classificação
metodológica aplicada de risco moderado, devido as porções com índice de inclinação se encontram
no entorno da comunidade e com grande influência na parte central, devido sua inserção próxima ao
rio Jaguaribe, o que torna o ambiente fragilizado. Dessa forma, foi possível compreender os
processos que condicionam a comunidade a riscos físicos-ambientais, e assim foi observado um
padrão de declividade acentuada, que desencadeia uma série de processos como erosão, escoamento
superficial e assoreamento do rio Jaguaribe, o que traz sérios problemas a comunidade.
Dessa forma, a análise altimétrica permitiu compreender como está disposta a comunidade e
quais os pontos dentro da comunidade apresentam maiores índices de impactos físicos derivados do
processo de ocupação irregular.
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RESUMO
A falta de planejamento ambiental no uso da terra acarreta a degradação do meio ambiente,
ocasionando vários impactos ambientais como a supressão da cobertura vegetal, principalmente nas
áreas próximas aos recursos hídricos. O objetivo do presente estudo foi analisar a distribuição
espacial da cobertura vegetal e as formas de uso da terra na sub-bacia hidrográfica do Riacho
Manimbu que integra e drena água para o interior da APA da Barra do Rio Mamanguape. Foi
utilizada imagem do sensor OLI abordo do satélite Landsat 8 do ano de 2016 aliadas as técnicas de
classificação supervisionada para a identificação de 7 classes de cobertura e uso da terra. O cultivo
foi a classe dominante na área e a classe mata como a de menor representatividade. Muitos
impactos ambientais decorrentes do desmatamento e consequente fragmentação da vegetação
afetam a fauna e a flora, alteram o fluxo de água doce que chega ao estuário e ocasionam a
migração da nascente são causados, principalmente, pela monocultura canavieira extensiva. Assim,
recomenda-se a inclusão das nascentes da sub-bacia do riacho Manimbu dentro dos limites da APA
ou minimamente ações mais efetivas do poder público na fiscalização das Área de Preservação
Permanente (APP).
Palavras-chaves: Unidade de conservação, Sensoriamento remoto, Impactos ambientais.
ABSTRACT
The lack of environmental planning in land use leads to the degradation of the environment, causing
several environmental impacts such as the suppression of vegetation cover, especially in areas close
to water resources. The objective of the present study was to analyze the spatial distribution of
vegetation cover and land use forms in the sub-basin of the Manimbu Riacho that integrates and
drains water into the APA of the Barra do Rio Mamanguape. An OLI sensor image on the Landsat 8
satellite of the year 2016 was used, together with the supervised classification techniques for the
identification of 7 classes of land cover and land use. Cultivation was the dominant class in the area
and the class kills as the least representative. Many environmental impacts resulting from
deforestation and consequent vegetation fragmentation affect fauna and flora, alter the flow of fresh
water that reaches the estuary and cause migration from the source are mainly caused by extensive
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sugar cane monoculture. Thus, it is recommended to include the springs of the Manimbu sub-basin
within the limits of the APA or minimally more effective actions of the public power in the
inspection of the Permanent Preservation Area (APP).
Keywords: Conservation unit, Remote sensing, Environmental impacts.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos a paisagem natural da Mata Atlântica vem sofrendo mudanças,
resultantes da intervenção humana e principalmente do mau uso da terra causando o desmatamento
da vegetação nativa. A Mata Atlântica é uma floresta pluvial, sendo um dos 25 hotposts mundiais
abrangendo grande diversidade, mesmo com grande parte da vegetação desmatada a Mata Atlântica
abrange cerca de 8.000 espécies (TABARELLI et al, 2005). O Programa Nacional do Álcool
(PROÁLCOOL) pode ser denominado como o maior impulsionador do desmatamento em diversas
regiões para o plantio de cana-de-açúcar.
Com a retirada da cobertura vegetal ocorrem diversos impactos ambientais, como a erosão, o
assoreamento e perda da biodiversidade.
A cobertura vegetal, portanto, tem papel relevante por atenuar os impactos das gotas de
chuva e diminuir a velocidade do escoamento superficial. Sua eficiência em reduzir as
perdas de solo por erosão pode ser atribuída, principalmente, à proteção da superfície do
solo proporcionada pelas plantas, impedindo o impacto direto das gotas de chuva sobre a
superfície, diminuindo a desagregação do solo e resultando em baixa concentração de
sedimentos do escoamento superficial (run off) (SILVA et al, 2009, p.449).

Para entender a situação de uma área a bacia hidrográfica é a unidade espacial mais
indicada. A Bacia Hidrográfica é importante para o meio social, econômico e ambiental, utilizando
o uso da água para saneamento básico, para produção de energia, dessedentação, irrigações e
preservação da fauna e da flora. “Todas as áreas urbanas, industriais, agrícolas ou de preservação
fazem parte de alguma bacia hidrográfica” (PORTO e PORTO, 2008, p.45).
Para Santana (2003, p.27) “o termo bacia hidrográfica refere-se a uma compartimentação
geográfica natural delimitada por divisores de água. Esse compartimento é drenado
superficialmente por um curso d’água principal e seus afluentes”. A sub-bacia é uma subdivisão que
fica ligada diretamente ao rio principal, que são formadas por várias microbacias, os divisores de
água são grandes elevações do relevo, como montanhas, morros e planaltos essas elevações são
usadas para delimitar uma bacia.
É preciso ter um planejamento para que o elemento água e o recurso hídrico seja usado de
forma correta para que ele não se esgote e não seja contaminado.
A utilização do conceito de BH como unidade de estudo e gerenciamento, direcionada à
conservação dos recursos naturais, deve estar agregada ao conceito desenvolvimento
sustentável, na perspectiva de atingir três metas básicas: (a) o desenvolvimento econômico;
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(b) a equidade social, econômica e ambiental, e (c) a sustentabilidade ambiental (PIRES;
SANTOS; PRETTE, 2002, p. 20).

Com o crescimento das populações e o uso intenso do solo, ocorre o aumento dos impactos
ambientais causados nas bacias hidrográficas, para que ocorra um equilíbrio é preciso saber
gerenciar o uso da água das bacias, harmonizar o meio social, econômico e ambiental garantindo
que não falte água e desenvolvimento para esses meios, (LEAL, 2012).
Segundo Ross e Prette (1998) em uma unidade de planejamento a bacia hidrográfica não se
resume a um recurso natural (a água), engloba todos os principais componentes da natureza como o
relevo, solos, subsolo, flora e fauna, seja do ponto de vista ambiental, social e/ou econômica.
Com o uso das Geotecnologias é possível identificar tais impactos, e realizar análises do uso
e cobertura da terra. Segundo Medeiros (2016, p.17) “tais características podem ser especializadas
por meio das geotecnologias (Sensoriamento Remoto, SIG - Sistema de Informações Geográficas,
GPS -Sistema de Posicionamento Global) e o Geoprocessamento que auxiliam na análise dos dados,
possibilitando uma integração dos elementos presentes na paisagem”.
Sensoriamento remoto é uma tecnologia que possibilita a obtenção de imagens e dados da
superfície terrestre a uma distância remota, através da captação de energia refletida ou enviada pela
superfície (FLORENZANO, 2007).
A energia refletida pelos objetos da superfície terrestre é enviada aos sensores em forma de
ondas eletromagnéticas. Os objetos interagem de maneira diferenciada com a energia
eletromagnética, devido as suas diferentes características físico-química e biológica. De acordo com
Moraes (p.15, 2002) “o comportamento espectral de um objeto pode ser definido como sendo o
conjunto dos valores sucessivos da reflectância do objeto ao longo do espectro eletromagnético,
também conhecido como assinatura espectral do objeto”.
Uma técnica muito utilizada para se obter informação da vegetação de uma imagem orbital é
a classificação supervisionada. É utilizada quando o pesquisador já tem um certo conhecimento da
área em que se está trabalhando. “A classificação supervisionada repousa em um conhecimento
prévio do analista sobre a localização espacial de algumas amostras das classes de interesse”
(NOVO, 2010, p.316).
Para ter uma melhor precisão na classificação são utilizados alguns métodos, como o do
Paralelepípedo, Máxima Verossimilhança (MAX-VER) e a Distância Mínima. O método de
Distância Mínima, usado no presente estudo, trabalha com o valor de um pixel classificado pelo
valor do pixel mais próximo a ele.
Esse método trabalhará, portanto, no sentido de atribuir a cada pixel da imagem um
determinado valor, conforme a classe mais próxima dele. Assim minimizam-se
problemas como os de pixels que possuem respostas espectrais provenientes de
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duas classes diferentes, por exemplo, diferentes tipos de vegetação, lavouras, etc
(FITZ, 2008, p.134).

Devido à falta de planejamento as paisagens naturais necessitam de proteção, assim foram
criadas de acordo com a Lei 9.985/2000 as Unidades de Conservação (UCs) com o objetivo de
proteger a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. A Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio
Mamanguape (APA do Mamanguape), é uma Unidade de Conservação de uso sustentável que tem
como objetivos: proteger o complexo estuarino do do rio Mamanguape, proteger o peixe-boi
marinho (Trichechus manatus manatus) e outras espécies ameaçadas de extinção, garantir a
conservação de expressivos remanescente de manguezal, Mata Atlântica e recursos hídricos
existentes, melhorar a qualidade de vida das populações residentes e fomentar o turismo ecológico.
De acordo com Medeiros (2016) apesar da APA ser uma Unidade de Conservação que protege o
meio ambiente, o homem pode interferir por ser uma Área de Proteção de Uso Sustentável, desta
forma, podem ocorrer usos de forma desordenada, que provocam degradação, as quais intensificam
a fragilidades do ambiente.
A delimitação da APA da Barra do Rio Mamanguape não inclui as nascentes do riacho
Manimbu, como também grande parte do seu leito e sua vegetação adjacente, desta forma, não há
uma ação efetiva de preservação da cobertura vegetal nas áreas de APP (margens do rio e
nascentes), afetando assim o fluxo de água doce para o estuário do rio Mamanguape (rio principal
do complexo estuarino).
Nessa região, a monocultura da cana-de-açúcar é responsável pelo manejo inadequado da
terra, o que reduz a cobertura vegetal acarretando consequências como, erosões, perda de
biodiversidade e assoreamento, que afetam diretamente o equilíbrio do riacho Manimbu. O objetivo
da pesquisa é analisar a distribuição espacial da cobertura vegetal e das formas de uso da terra na
sub-bacia hidrográfica do Riacho Manimbu que integra e drena água para o interior da APA da
Barra do Rio Mamanguape.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada na sub-bacia hidrográfica do riacho Manimbu (figura 1), com
extensão territorial de 1.421 hectares, inserida parcialmente em uma Unidade de Conservação (UC)
de uso sustentável, a Área de Proteção Ambiental (APA) da Barra do Rio Mamanguape, criada em
10 de setembro de 1993, pelo Decreto Federal No 924. Está localizada na mesorregião da Mata
Paraibana e na microrregião do Litoral Norte do Estado da Paraíba, a cerca de 80km de distância da
capital João Pessoa.
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Figura 1. Localização da Sub-bacia do riacho Manimbu, Rio Tinto-PB, Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores, Data: 2018.

Para a delimitação da sub-bacia, foi utilizada a carta topográfica do ano de 1974,
(folha SB-25-Y-A-VI-3-NO), com escala 1:25.000, ela foi delimitada de forma manual tendo como
orientação as curvas de nível e os pontos cotados, em seguida o limite da sub-bacia foi digitalizado.
A imagem utilizada foi capturada em 25 de novembro de 2016 pelo sensor OLI abordo do
satélite Landsat-8 com resolução espacial de 30x30 metros, adquiridas no site da United States
Geological Survey (USGS). A imagem foi escolhida pelo baixo percentual ou ausência de nuvens,
assim “o período seco é o melhor para se trabalhar nessa área. A estação seca vai de setembro a
fevereiro com o mês de novembro sendo o ápice com 20 mm de precipitação” (ARAÚJO et al,
2016, p.35). A imagem adquirida já veio georreferenciada, sendo necessário apenas alterar a
projeção para o Hemisfério Sul. Foi realizado o empilhamento das seguintes bandas (1, 2, 3, 4, 5 e
7). Foi utilizado o software SIG (Sistema de Informações Geográfica) Qgis versão 18.1, um SIG
com licença gratuita. Com esse software foi feita a composição das imagens.
Utilizando a composição vermelho, verde e azul, nas bandas 6, 5 e 4 para se ter mais
proximidade com a cor natural.
A classificação supervisionada foi feita a partir da coleta de amostras das classes de
cobertura e uso na imagem de satélite com base no conhecimento prévio adquirido no
reconhecimento da área em campo. As amostras foram: água, mangue, solo exposto, cana queimada
e mata atlântica. Foi utilizado o algoritmo de classificação da distância mínima, um método bastante
eficaz em divisão de classes com valores parecidos, principalmente classes como cultivo, mata e
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1161

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
mangue, tendo menores chances de haver confusão destas classes. Com a classificação pronta foi
criada uma tabela de atributos para a quantificação das classes.
O Quadro 1 destaca algumas amostras na composição falsa cor presentes na área de estudo.
Quadro 1: Amostras retiradas do Landsat 8 em composição falsa-cor, Landsat 8 (R6G5B4).
COMPOSIÇÃO
COLORIDA

OBJETO

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Mata

Cor: verde
Textura: rugosa
Forma: irregular

Mangue

Cor: verde-lima
Textura: rugosa
Forma: irregular

Cultivo

Cor: verde-escuro
Textura: rugosa
Forma: regular

Solo exposto
(área urbana e área
desmatada)

Cor: rosa
Textura: lisa
Forma: regular

Água
(lagos, rios e áreas
alagadas)

Cor: azul
Textura: lisa
Forma: irregula

Fonte: Baseado em Florenzano (2011, p. 62).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A sub-bacia do riacho Manimbu tem uma área total de 1.421 hectares onde foram
identificadas 7 classes no mapa temático de uso e cobertura (Figura.2): mata, mangue, água, solo
exposto, cultivo, cana queimada, nuvem e sombra de nuvem.
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Figura.2: Cobertura e uso da terra na Sub-bacia do Riacho Manimbu em 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.
Tabela 1: Quantificação da cobertura e uso da terra da Sub-bacia do Riacho Manimbu,
Rio Tinto, PB, Brasil.
Ano

2016

Classes

Área (ha)

(%)

Água

91

6,40%

Mata

59

4,15%

Mangue

340

23,93%

Solo exposto

248

17,45%

Cultivo

471

33,15%

Cana queimada

196

13,79%

Nuvem

16

1,13%

Sombra

-

-

TOTAL

1.421

100%

Fonte: Elaborado pelos autores, Data: 2018.

A classe predominante é a de Cultivo, ocupando 471ha a segunda maior classe é a de
Mangue que registrou uma área de 104 ha, a classe Água ocupa uma área de 91 ha e a classe Mata
apenas 59 ha (Figura 2).
O solo exposto teve um percentual de 17,45%, a cana queimada teve uma porcentagem de
13,79% e nuvem representou 1,73% (Tabela 1).
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Dentro dos limites da APA a distribuição da vegetação é maior mesmo ocorrendo o avanço
do cultivo para dentro dos limites. Na parte externa aos limites da APA resta apenas fragmentos de
mata e percebe-se a ausência total das áreas de APP.
Através das atividades de campo foram identificados alguns problemas, que contribuíram
para o desmatamento, como a monocultura canavieira, cultivo de macaxeira, banana, coco, feijão e
plantação de capim (pasto) (Figura 3) isso afetou diretamente a nascente do Riacho Manimbu que
devidos aos processos erosivos e ao assoreamento o ponto surgimento na superfície migrou 1,07 km
para a jusante. O desequilíbrio hidrológico causado afeta significativa a vazão do rio diminuindo a
quantidade de água doce que chega ao estuário. No local da nascente original foram observadas
tubulações para captação da água que é utilizada para irrigar o cultivo de cana-de-açúcar (Figura 4 e
5).
Figura 3: Pastagem localizada na sub-bacia do riacho Manimbu, Rio Tinto, Paraíba, Brasil.
Coordenadas: 281885/9246495.

Foto: Mônica Aquino, Data: 06/07/2018
Figura 4: Tubulações no local original da nascente do riacho Manimbu, Rio Tinto, Paraíba, Brasil.
Coordenadas: 282176/9244445.

Foto: Mônica Aquino, Data: 09/04/2018.
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Figura 5: Nascente atual do riacho Manimbu, que migrou 1,073 km para a jusante, Rio Tinto, Paraíba, Brasil.
Coordenadas: 282328/9245497

Foto: Mônica Aquino, Data:12/03/2018

Com o uso da classificação supervisionada todas as classes foram identificadas
corretamente, assim como no trabalho de Lima (2016, p.77) que foi usada a mesma metodologia, “o
método da Classificação Supervisionada para o mapeamento da cobertura vegetal na área de estudo
mostrou-se eficiente e satisfez perfeitamente as perspectivas do trabalho”. Com esse método foi
possível observar a grande degradação da área, que teve o cultivo como classe predominante em
todos os anos, isso devido a criação do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) que foi o
maior responsável pelo desmatamento causando a substituição da vegetação original pela cana-deaçúcar gerando degradação ambiental. Segundo Santos et al (2007) o PROÁLCOOL foi
responsável pela ocupação do solo de forma desordenada, ocorrendo a diminuição da cobertura
vegetal original, sendo ele o maior responsável pelos impactos ambientais causados pela
agroindústria canavieira.
No que se refere ao desmatamento, causas e consequências, objeto de estudo desta
pesquisa, o controle do poder pode estar relacionado ao “saber” a partir do controle de
como e do que se divulga sobre o assunto. O saber aqui significa os conhecimentos sobre o
tema, como, por exemplo, as causas e as consequências do desflorestamento, que é,
inicialmente, um problema ambiental, mas que pode ser também um problema social,
político e econômico (RIBEIRO, 2014, p.26).

A sub-bacia do riacho Manimbu apresenta um quadro crítico de degradação que semelhante
ao trabalho de Costa (2017) ao estudar a sub-bacia vizinha do rio Velho e Açu, o cultivo de canade-açúcar é o maior responsável pelo desmatamento das matas ciliares e assoreamento da nascente.
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Com o desmatamento da vegetação o solo ficou desprotegido o que acarretou em erosões e o
assoreamento da nascente da sub-bacia do riacho Manimbu. Camargo de Lima (2013) afirma que a
exposição do solo pela falta de cobertura vegetal é o que desencadeia o processo de erosão.
A vegetação é importante para manter a biodiversidade, e para que não ocorra problemas
como de erosões e assoreamento de nascentes, é preciso ter um certo conhecimento para que possa
ser feito o uso da terra sem ter grandes impactos ao meio ambiente.
A vegetação é um importante indicador geoambiental, pois sofre influência dos fatores
climáticos, edafológicos e bióticos. Exerce importante papel na estabilização dos
geoambientes, visto que protegem o solo dos processos erosivos, facilita a distribuição,
infiltração e acumulo das águas pluviais e influência nas condições climáticas do ambiente
(ALMEIDA 2012, p. 366).

Com a perda da vegetação e assoreamento por conta do grande avanço da monocultura
canavieira a nascente migrou 1,073 km para a jusante, grande impacto causado pelo uso
desordenado. Para Fellipe (2009) a intervenção do homem como a de substituições de matas nas
margens das nascentes reduz o fluxo de água e acarreta no desaparecimento da nascente e migração
para a jusante.
CONCLUSÃO
O método de classificação supervisionada se mostrou eficaz, pois atendeu o objetivo da
pesquisa, separando corretamente todas as classes, o que possibilitou analisar a cobertura e o uso da
terra. A classe predominante na sub-bacia do riacho Manimbu foi o cultivo com ênfase para
monocultura canavieira, substituindo a vegetação nativa, tendo como consequência a degradação do
meio ambiente resultando em erosões, assoreamento e a migração da nascente.
A Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape (APA-BRM), encontra-se com
as nascentes e as Áreas de Preservação Permanente - APPs dos riachos contribuintes do estuário
fora dos seus limites, com isso os impactos indiretos (fora da APA) podem ter um efeito direto
dentro da APA, como a migração da nascente e redução da vazão e aporte de água doce para
estuário.
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RESUMO
O processo de substituição de áreas de mata nativa por áreas com diferentes sistemas de uso,
quando associado ao manejo inadequado destas, tem ocasionado a degradação dos solos, assim
como alterações na emissão de gases causadores de efeito estufa para atmosfera. O presente
trabalho teve por objetivo avaliar o estoque de carbono orgânico (Est C) do solo sob diferentes
sistemas de uso no Brejo Paraibano. As áreas experimentais estão localizadas na Fazenda
Experimental Chã de Jardim, do CCA/UFPB, no município de Areia, PB. O experimento consistiu
da retirada de 5 amostras simples de solo em áreas sob diferentes sistemas de uso (mata, controle,
milho e pousio), nas profundidades de 0 – 10 e 10 – 20 cm. Foi determinado o estoque de carbono
do solo, a partir da densidade do solo e carbono orgânico total. Diante dos resultados os maiores
valores de Est C do solo, para os diferentes sistemas de uso, foram encontrados na camada de 0 – 10
cm. A área de mata apresentou valores superiores aos demais sistema de uso do solo, independente
das profundidades estudadas. Estes dados evidenciam os efeitos negativos que o desmatamento
pode promover no estoque de carbono do solo, assim como, demonstram a importância da
manutenção das áreas de mata para compensar as taxas de emissões de C advindas dos demais
sistemas de produção.
Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Manejo; Mata Nativa.
ABSTRACT
The substitution of the natural florest with different systems of use, when associated with the
erosion process, has caused soil degradation, with change in emissions of greenhouse gases to the
atmosphere. The aim of this work was evaluating the soil organic carbon stock (Est C) (in soil with
different land uses in the Brejo Paraibano). As the experimental areas are located at the Chã de
Jardim Experimental Farm, of the CCA / UFPB, in the city of Areia, PB. The experiment consisted
in the removal of 5 simple soil samples in different systems of use (forest, control, corn and fallow),
in the depths of 0 - 10 and 10 - 20 cm. The carbon stock of the soil was determined from the soil
density and total organic carbon. Dade of the largest soil Est C results, for the different systems of
use, were found in the 0 - 10 cm layer. The forest of areas is the major of levels of soil of the
individual soil, in relation to the other system of soil use, independent of the studied depths. These
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data demonstrate the importance of maintaining the work areas to compensate for the issues arising
from the other production systems.
Keywords: Climate Changes; Management; Native Forest.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o processo de substituição de matas por áreas de culturas anuais tem se
intensificado, a cobertura vegetal original de grande parte do território brasileiro está passando por
modificações com a implantação de atividades agropecuárias, e tem-se como consequência, a
aceleração dos processos de degradação do solo, o aumento da emissão de gases de efeito estufa
(GEE) e o consequente aquecimento global, quando da não utilização de práticas de manejo
adequado (FREITAS et al., 2018).
Neste contexto, o solo é um recurso natural responsável pela produção agrícola e pela
manutenção da qualidade do meio ambiente (SHARMA et al., 2005). Porém, quando manejados
inadequadamente, o carbono orgânico pode ser mineralizado e transferido para a atmosfera na
forma de CO2 (FREITAS et al., 2018).
Têm aumentado os estudos pelo carbono orgânico do solo, diante das atuais evidências da
contribuição do CO2 atmosférico para o aquecimento global, por ser um dos principais
compartimentos do ciclo terrestre deste elemento (BALDOTTO et al., 2010; CARVALHO et al.,
2010; DENARDIN et al., 2014). A maior parte do carbono orgânico fixado pelas plantas é
capturada na fotossíntese, retornando para a atmosfera na forma de CO2, por meio da decomposição
dos resíduos vegetais (STEVENSON, 1994; SPOSITO, 2008).
Alguns sistemas agrícolas ou condições de manejos adotados podem mitigar a emissão de
GEE para a atmosfera. A maximização do sequestro de C no solo e na vegetação fazem parte das
principais estratégias para mitigar a emissão de GEE resultantes de atividades antrópicas
(CARVALHO et al., 2010). Praticas conservacionistas tais como, adubação verde, rotação de
culturas, plantio direto, consórcio, tem introduzido mudanças importantes na dinâmica do carbono
no solo e tem favorecido seu sequestro (CARBONELL-BOJOLLO et al., 2011).
A matéria orgânica do solo (MOS) é um indicador sensível de alterações do solo,
decorrentes do seu uso e ocupação (BALDOTTO et al., 2015), sendo o mais comumente utilizado
na qualidade do solo (CONCEIÇÃO et al., 2005), responsável pelas funções essenciais de
sustentabilidade, especialmente em solo altamente degradado (SANTOS et al., 2014) e por atuar em
processos que melhoram as funções dele (GREGORICH et al., 1994). O estoque, as formas de
carbono orgânico e as características químicas do solo estão estreitamente relacionados e variam de
acordo com as práticas de manejo (CERRI et al., 2003; LAL, 2004; CARVALHO et al., 2010;
BALDOTTO et al., 2010).
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Muitos trabalhos mostram diminuição nos estoques de C do solo após a substituição de áreas
nativas para cultivos agrícolas (BAYER; MIELNICZUK, 1999; RESCK et al., 2000). De acordo
com Dias (2010), uma das principais razões da diminuição dos estoques de carbono no solo após a
implantação de espécies cultivadas é que a biomassa produzida nos sistemas agrícolas (sementes,
frutos e parte da palhada) é removida e exportada para comercialização ou utilização em outro
lugar.
Dentro desse contexto, os diferentes sistemas de manejo e uso do solo podem afetar
diretamente o seu teor de carbono orgânico, e este, por sua vez, pode ser usado como um indicador
de qualidade dos solos. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o estoque de
carbono orgânico do solo sob diferentes sistemas de uso no Brejo Paraibano.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi conduzido, no período de abril de 2017 a maio de 2018, no Laboratório de
Biotecnologia do Solo do Departamento de Solos e Engenharia Rural (DSER) pertencente ao
Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no município de
Areia, PB, utilizando amostras de um Latossolo Amarelo distrófico submetido a diferentes sistemas
de uso.
As áreas experimentais estão localizadas na Fazenda Experimental Chã de Jardim, do
CCA/UFPB, no município de Areia, PB (Figura 1), estas apresentam relevo plano (< 3%) e bem
drenado. O clima da região é definido como subtipo climático As’ que corresponde ao clima
tropical sub-úmido (quente úmido, com chuvas de outono-inverno) (Koppen e Geiger, 1936).
Figura 1– Localização geográfica das áreas experimentais MATA, MILHO, CONTROLE E POUSIO,.
Areia - PB, 2018.

Fonte: Google Earth, 2018.

O experimento consistiu da retirada de amostras simples de solo em áreas sob diferentes
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sistemas de uso, cujo histórico está descrito na Tabela 1.
Tabela 1– Histórico de utilização das áreas submetidas a diferentes sistemas de uso do solo.
Sistema de Uso

Símbolo

Histórico de Utilização da Área

Mata Nativa

MATA

Mata de Pau Ferro, está localizada a 5 km a oeste da cidade de
Areia (PB). Formada por uma floresta de Mata Atlântica de altitude,
composta por aproximadamente 309 espécies de Angiospermas, das
quais as famílias com maior número de espécies são Rubiaceae,
Malvaceae, Asteraceae, Convolvulaceae, Solanaceae e Fabaceae

Milho Controle

CONTR

Milho adubado

MILHO

Área de Pousio

POUS

Milho (AG 1051), cultivado nos meses de abril a agosto desde o
ano de 2013, sem adubação. A cada ano após a colheita foi toda
palhada remanescente foi depositada na superfície do solo.
Milho (AG 1051) cultivado nos meses de abril a agosto desde o ano
de 2013 com 10 tratamentos em sistema de plantio direto (SPD). Os
tratamentos foram dispostos conforme a matriz Plan Puebla III
(Alvarez. V, 1985), que consistiu da combinação de cinco doses de
N, na forma de uréia (5; 30; 50; 70 e 95 kg ha-1) e cinco doses de K
na forma de cloreto de potássio (4; 24; 40; 56 e 76 kg ha -1). A cada
ano após a colheita toda palhada remanescente foi depositada na
superfície do solo.
Área desmatada. A vegetação é composta predominantemente por
gramíneas da espécie Brachiaria decumbens, eventualmente
submetida a pastoreio de gado bovino.

Elaboração Mary Anne B. de Carvalho (2018).

Em abril de 2017 foram coletadas com trado holandês, nos quatros sistemas de uso do solo,
cinco amostras simples de solo, nas profundidades de 0 – 10 e 10 – 20 cm para determinação do
carbono orgânico total (COT). Nas mesmas profundidades foi feito a coleta das amostras
indeformadas, para determinação da densidade do solo (Ds), utilizando anel volumétrico acoplado
ao trado Uhland. As determinações seguiram a metodologia preconizada pela Embrapa, (1997).
O estoque de carbono (Est C) do solo, foi calculado em massa equivalente do solo. Com
base no teor do carbono determinou-se o estoque de carbono na profundidade estudada, através da
expressão (FERNANDES; FERNANDES 2008):
Est C = (COT x Ds x e)/10

equação 1

Onde:
Est C = estoque de C orgânico em determinada profundidade (Mg ha-1)
COT = teor de C orgânico total na profundidade amostrada (g kg-1)
Ds = densidade do solo (kg cm-3),
e = espessura da camada considerada (cm).
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As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software SAEG versão 9.1 (Saeg,
2007), procedendo-se o desdobramento das interações, segundo sua significância pelo teste F.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os sistemas de uso do solo analisados, os maiores estoques de C no solo,
foram encontrados na camada de 0 – 10 cm, decrescendo em profundidade (10 – 20 cm) (Figura 2).
Este resultado demonstra a maior influência dos resíduos vegetais deixados em superfície pelas
diferentes coberturas vegetais.
No geral, o solo da área de MATA foi considerado referência independente das
profundidades (0 – 10 e 10 – 20 cm), com valores dos estoques de C superiores em relação aos
demais sistemas de uso do solo estudados, indicando a relevância da manutenção destas áreas de
mata para compensar as emissões de C para atmosfera advindas da mineralização do C orgânico do
solo dos demais sistemas de produção.
Segundo Barros et al. (2013), esses valores justificam-se pelo maior aporte de material
orgânico na superfície do solo, proveniente da queda de folhas, galhos e da casca de árvores, na
mata nativa. Resultados semelhantes foram obtidos por Freitas et al. (2018), trabalhando com
diferentes sistemas de uso, demonstraram que a mata nativa possui um potencial de estoque de
carbono mais elevado do que de áreas sob cultivos.
Verifica-se, ainda, redução no estoque de C no solo de 8,97 Mg ha-1 no CONTR e de 9,57
Mg ha-1 no POUS na profundidade de 0 – 10 cm; e de 7,62 Mg ha-1 no CONTR e de 11,19 Mg ha-1
no POUS na profundidade de 10 – 20 cm. Esses dados evidenciam os efeitos negativos que o
manejo, comumente utilizado por produtores menos esclarecidos, pode promover na qualidade do
solo, além de outros prejuízos ambientais, econômicos e sociais.
A menor redução no estoque de C no solo, na profundidade de 0 – 10 cm, observado no
sistema MILHO demonstra, claramente, que as práticas adotadas no plantio direto propiciam a
preservação da matéria orgânica do solo em espaço relativamente curto de tempo, especialmente
nas primeiras camadas do solo.
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Figura 2– Estoque de carbono (Est C) (Mg ha-1) no solo sob diferentes sistemas de uso, nas
profundidades de 0 – 10 e 10 – 20 cm, (médias seguidas de mesma letra, na mesma profundidade,
não diferem estatisticamente- Tukey P< 0,05).
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Elaboração Mary Anne B. de Carvalho (2018).

Cavalcante et al. (2006) avaliando estoques de carbono para diferentes sistema de uso e
manejo, observaram que para todas as condições estudadas, as quantidades e estoque de carbono
foram menores do que o da área nativa tomada como referência. Este fato foi atribuído à maior
atividade microbiana proporcionada pelo revolvimento dos solos sob manejo. Quando o solo é
submetido ao cultivo convencional, o revolvimento contribui para acelerar a oxidação do carbono
orgânico pelos microrganismos heterotróficos. Resultados similares foram relatados por Tirloni et
al. (2012), Batista et al. (2013) e Gazolla et al. (2015), que encontraram maiores índices de carbono
orgânico total (COT) em áreas de vegetação nativa em comparação com as áreas de integração
lavoura pecuária em sistema de plantio direto.
Diversos autores enfatizam que a manutenção da matéria orgânica do solo, na camada mais
superficial, é um ponto bastante positivo em relação à dinâmica do C no sistema solo ao longo do
tempo (RANGEL et al., 2007; SILVA et al., 2015; CERRI et al., 2017). Para eles, aliado ao não
revolvimento do solo, o cultivo de culturas perenes e o manejo orgânico são de grande importância
na preservação da integridade da estrutura do solo e, consequentemente, na manutenção do estoque
de C.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando a área de mata nativa como referência, verificam-se perdas de carbono no solo da
área de CONTR, do MILHO e do POUS, na ordem de 18,20; 15,22 e 19,42 % respectivamente, na
profundidade de 0 – 10 cm e de 16,02; 16,74 e 23,54 % na área de CONTR, do MILHO e do POUS
respectivamente, na profundidade de 10 – 20 cm.
No Brasil, as principais fontes de GEE para a atmosfera são decorrentes das mudanças no
uso da terra, agricultura e pecuária. Porém, o aumento da concentração de GEE na atmosfera pode
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influenciar a produção agrícola mundial, devido, a agricultura e a pecuária serem atividades
altamente dependentes de variáveis climáticas.
Entretanto, no setor agropecuário, o uso e manejo adequado do solo e da vegetação deve ter
como premissa básica a utilização de métodos com o mínimo revolvimento do solo, como o sistema
de plantio direto que podem resultar em aumento nos estoques de C no solo, na vegetação, bem
como atuar na redução da emissão de GEE para a atmosfera e, consequentemente, resultar na
atenuação do aquecimento global.
A suspensão da vegetação nativa através de práticas agropecuárias reduz o estoque de
carbono. Logo, deve-se preservar as vegetações nativas remanescentes, bem como realizar
reflorestamento, pois nesses ambientes estão as maiores quantidades de C sequestrados no sistema
solo-planta.
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RESUMO
O litoral da Barra dos Coqueiros encontra-se em intenso processo de urbanização nas últimas
décadas. O estudo dessa área teve como objetivo analisar as mudanças em curto prazo através dos
geoindicadores de erosão e progradação da sua linha de costa. Para isso, foi realizado um
levantamento bibliográfico, análise de geoindicadores em campo e a elaboração de mapa de
geoindicadores nos dois períodos de análise, inverno e verão. No primeiro campo realizado,
constatou-se 9 pontos em estabilidade, 3 pontos em erosão severa, e 20 pontos em erosão. No
segundo campo realizado, foram constatados 8 pontos em erosão, 1 em erosão severa e os outros 23
em progradação ou equilíbrio. Em função da ocupação humana desordenada próxima a linha de
costa, as atividades humanas no local tornam determinados pontos da praia em situação de risco e
vulnerabilidade. Diante disso, a análise dos geoindicadores identificados na linha de costa da Barra
dos Coqueiros é importante e seus dados podem ser utilizados para que se faça um melhor
planejamento e elaboração estratégias de mitigação, tendo em vista que principalmente no período
de inverno os geoindicadores de erosão severa e erosão ficam extremamente evidentes, colocando a
praia em situação de risco.
Palavras-chave: Praia; geoindicadores; risco; vulnerabilidade.
ABSTRACT
The coast of Barra dos Coqueiros is in an intense urbanization process in the last decades. The study
of this area had as objective to analyze the changes in short term through the geoindicators of
erosion and the development of its coastline. For this, a bibliographical survey was carried out,
analysis of geoindicators in the field and the elaboration of map of geoindicators in the two periods
of analysis, winter and summer. In the first field, there were 9 points in stability, 3 points in severe
erosion, and 20 points in erosion. In the second field, eight erosion points were observed, one in
severe erosion and the other 23 in progradation or equilibrium. Due to the disorderly human
occupation near the coastline, the human activities in the area make certain points of the beach in a
situation of risk and vulnerability. Therefore, the analysis of the geoindicators identified in the coast
line of Barra dos Coqueiros is important and its data can be used to make a better planning and
elaboration of mitigation strategies, considering that mainly in the winter period erosion
geoindicators severe erosion and erosion are extremely evident, putting the beach at risk.
Keywords: Beach; geoindicators; risk; vulnerability.
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INTRODUÇÃO
O Brasil caracteriza-se por possuir uma extensa zona costeira na qual há um enorme
dinamismo dos elementos que a compõe. As constantes modificações da linha de costa dependem
de fatores climáticos, energia de ondas, correntes de marés, inclinação do fundo marinho e, em
outra escala de observação, das variações relativas do balaço entre o nível do mar global e o aporte
de sedimentos (SILVA, 2014). Essas mudanças que ocorrem na linha de costa fazem parte da
dinâmica litorânea natural que ocorre em diferentes intervalos de tempo, porém, também podem ser
associadas a ações antrópicas através de alterações no meio ambiente para adaptação do homem de
acordo com seus interesses.
Existem alguns estudos relacionados a alterações da linha de costa de longo, médio e curto
prazo. Em longo prazo, tem-se o estudo da evolução paleográfica (DOMINGUEZ E
BITENCOURT, 1996). Em médio prazo, existe a análise multitemporal da linha de costa
(STIVE et al., 2002) e ao curto prazo, o uso de geoindicadores de erosão e acumulação
(BUSH et al., 1999). (GAVAZZA, 2014, 1)

No litoral do Brasil, de modo geral, os segmentos litorâneos apresentam predomínio do
processo de erosão costeira sob o processo de progradação da linha de costa, onde a erosão é mais
frequente nas praias (MUEHE, 2006). A erosão, sendo um fenômeno natural, pode provocar danos
econômicos e sociais devido a propriedades instaladas em áreas costeiras muito próximas à linha de
costa.
Diante desta situação, por meio de geoindicadores, que podem ser uma feição
geomorfológica ou não que indique um processo geológico como, por exemplo, erosão ou
acumulação de sedimentos na linha de costa, é possível elaborar novas técnicas ou utilizar
metodologias já efetuadas para buscar resultados que mostrem a alteração de uma determinada área
devido à erosão ou progradação, como também pode-se utilizar de imagens aéreas (fotografias
aéreas e imagens de satélite), dados climatológicos dentre outros para realizar este estudo
(FRANÇA &VILLA, 2011) e assim contribuir para uma melhor gestão da zona costeira. O seu
estudo pode ser aplicado em qualquer ambiente, desde que se tenha um conhecimento prévio dos
problemas que nele ocorrem (BUSH et al., 1999).
Alguns autores elaboraram metodologias para analisar os geoindicadores, como Berger
(1998), que realizou alguns estudos através de observações das mudanças ambientais e desenvolveu
27 principais geoindicadores que podem ser modificados para a realidade de cada ambiente.
Ramos et al. (2008) agrupou os 27 geoindicadores listados por Berger (1998) em nove
grupos: Zonas Áridas e Semiáridas, Criosfera, Riscos Naturais, Zonas Costeiras e Marinhas, entre
outras, sendo que no grupo Zonas Costeiras e Marinhas está inserido o geoindicadores de Posição
da Linha de Costa.
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Devido à alta dinâmica e variabilidade da linha de costa, que pode ocorrer em curto espaço
de tempo, os geoindicadores mais adequados para sua análise são os de avaliação de curto prazo. E
os geoindicadores de erosão costeira listados englobam erosão severa, erosão, acumulação ou
estabilidade (BUSH, et al. 1999).
Oliveira et al. (2006) no Atlas de Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro, produzido pelo
Ministério do Meio Ambiente, mostra que 57% da costa sergipana encontra-se em equilíbrio, 21%
em processo de erosão, 20% exibem elevada variabilidade e 2% em progradação. A categoria de
“elevada variabilidade” está associada às desembocaduras fluviais, com fases alternadas de
progradação e erosão de linha de costa.
Neste cenário encontra-se o município da Barra dos Coqueiros, com 32 km de extensão de
faixa litorânea onde estão localizadas as praias de Atalaia Nova, Costa e Jatobá. Tratando-se de uma
área em crescente urbanização desde o século XX por meio da construção de canais de
comunicação entre a capital e o município. Posteriormente projetos como o PRODETUR/NE II que
visava à ampliação da malha viária no litoral, esse projeto buscou dar continuidade a projetos
anteriores através de desenvolvimento sustentável e ampliar o caráter turístico da costa sem
interferir na qualidade de vida das comunidades locais, criando um espaço favorável a novos
investimentos.
Em 2006 com a construção da Ponte Construtora João Alves região se torna um importante
setor de interesse para o Estado, logo é iniciada a promoção do litoral como novo destino turístico e
bastante viável para a implantação de um mercado turístico e imobiliário, atraindo o
desenvolvimento destes setores (Santos et al, 2013).
Os espaços costeiros foram recaracterizados com a chegada das edificações, toda sua
estrutura foi e vem sendo modificada afim de se adequar ao novo volume populacional e a essas
obras que obedecem a organização urbana (Correia dos Santos & Carvalho Vilar, 2012). Essas
alterações comprometeram o equilíbrio ambiental que compõe o litoral, manguezais, restingas e
dunas.
Nesse sentido, por se tratar de áreas com crescente especulação imobiliária e ocupação
desordenada sobre a zona costeira, este trabalho tem o objetivo analisar os geoindicadores dos
processos de erosão e progradação da linha de costa do município de Barra dos Coqueiros a
metodologia de BUSH et. al. (1999), com ênfase no trecho entre as praias de Atalaia Nova e da
Costa, bem como classificar as áreas em vulnerabilidade e risco a erosão e analisar a dinâmica dos
processos marinhos e sedimentar.
Para alcançar o objetivo proposto, foram realizados levantamento bibliográfico, trabalho de
campo, em que o primeiro foi no inverno e o segundo no verão, sendo utilizadas as mesmas
metodologias nos dois campos para que assim, pudesse ser feito uma comparação dos
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geoindicadores encontrados. Dessa forma, os trabalhos de campo consistiram na análise da área de
estudo, observando a dinâmica da costa, impactos na área devido ao uso e ocupação das terras e
coleta de informações. Também, o recolhimento de amostras para análise granulométrica e
obtenção das coordenadas pelo GPS (Global Position System). Foram feitas a cada 1km de linha de
costa, uma avaliação da área e do seu entorno (Figura 01), coletando as seguintes informações:
descrição do ponto de amostragem; feições naturais, culturais e nível de urbanização da zona de
pós-praia; características gerais, feições naturais e encalhes na região de face de praia; parâmetros
oceanográficos

e

de

antepraia.

Os

geoindicadores

de

erosão

severa,

erosão,

progradação/estabilidade do segmento da linha de costa foram registrados seguindo a tabela
adaptada de BUSH et al. (1999).
Os trechos em progradação e em estabilidade foram tratados de forma separada, sendo os
geoindicadores de estabilidade aqueles que não são nem de erosão, nem de progradação. Ademais,
foi utilizado o Sistema de Modelagem Costeira (SMC- Brasil), que consiste em uma ferramenta que
combina uma base de dados para o estudo da zona costeira. O sistema integra uma série de dados de
modelos numéricos que são estruturados em duas ferramentas principais: o SMC – TOOLS e o
SMC. No SMC – TOOLS, é possível ter acesso às informações do banco de dados das cartas
náuticas do litoral brasileiro (imagens, dados de batimetria, dados de ondas e de nível do mar) que
se encontram no módulo IH – DATA. O programa foi utilizado para fazer uma análise estatística
dos dados de ondas a partir do IH – AMEVA. Por fim, ao final do processo, foram produzidos com
os dados obtidos tabelas e mapas temáticos que apresentassem os resultados da pesquisa.
Figura 1- Mapa de localização da área de estudo. Projeção: SIRGAS 2000.

Fonte: Dados do observatório de Sergipe, Elaboração: Danielle Cruz.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a realização das atividades de campo no inverno de 2017 e verão de 2018, decidiuse fazer a coleta e análise da linha de costa da Barra dos Coqueiros como um todo, totalizando 32
pontos de análise e incluindo a Praia de Jatobá no estudo, além das Praias de Atalaia Nova e da
Costa, como proposto inicialmente no plano do projeto. A ampliação da área de estudo veio a somar
e contribuir para uma visão mais integral do trabalho, assim como melhor entendimento de
processos oceanográficos e da dinâmica da linha de costa do município como um todo (Figura 02).
Utilizando-se dos geoindicadores para análise das praias do município Barra dos CoqueirosSE, pôde-se observar no primeiro campo realizado (inverno), que dentro dos 32 pontos de análise,
apenas 9 estavam em estabilidade e os outros 25 pontos estavam divididos entre erosão severa e
erosão. Além disso, também foi realizada a classificação do tipo de praia em cada ponto analisado,
onde sua maioria se mostrou do tipo dissipativo e os outros em intermediário, ou seja, toda a linha
de costa da Barra dos Coqueiros, naquele momento, se apresentou com baixa declividade da face de
praia, variando entre 0 a 3,5 graus e a largura da face de praia extensa, variando de 20 a 150 metros.
Feições naturais e nível de urbanização também foram analisados para a classificação da situação da
praia, em que 6 pontos se mostraram em risco, 17 em vulnerabilidade e 9 pontos em estabilidade.
Já no segundo campo realizado (verão), dos 32 pontos analisados, apenas 8 pontos estavam
em erosão, 1 em erosão severa e os outros 23 estavam entre estabilidade e progradação. Quanto a
classificação do tipo de praia neste período, mostrou-se do tipo dissipativo e intermediário,
consequentemente apresentando também baixa declividade da face de praia, variando entre 1 a 4
graus e a largura de faixa extensa, variando de 16 a 142 metros. Nível de urbanização e feições
naturais também foram analisados para a classificação da situação da praia, sendo 1 ponto em risco,
7 em vulnerabilidade e 24 em estabilidade.
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Figura 02- Mapa dos geoindicadores dos períodos de verão e inverno.

Fonte: Dados coletados em campo, Elaboração: Danielle Cruz.

A partir das duas visitas de campo que foram realizadas, foram analisados dados e imagens
de todos os pontos visitados da linha de costa da Barra dos Coqueiros. Desta forma, foi possível
observar que, apesar das diferentes estações, alguns pontos estavam morfologicamente parecidos
nos diferentes períodos analisados. Em contrapartida, outros pontos se mostraram extremamente
diferentes em sua morfologia de uma estação para outra. Para ter uma melhor noção e compreensão
de como se deu, em alguns pontos, umas grandes diferenças morfológicas nos diferentes períodos
analisados foram feitos mosaicos com fotos tiradas em campo comparando as principais mudanças
notadas, bem como as principais semelhanças.
O mosaico de fotos da figura 03 mostra os pontos 4 (A e B) e 32 (C e D) nos períodos de
verão e inverno, sendo as imagens de inverno classificadas em erosão. No período de verão
percebeu-se que o ponto 4, anteriormente em erosão, agora encontra-se em progradação. Já o ponto
32, manteve a classificação de erosão principalmente por se tratar do ponto mais próximo da
desembocadura do rio Japaratuba e consequentemente apresentar ausência de praia na maré alta.
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Figura 03: Fotos tiradas no período de inverno classificadas em erosão e fotos tiradas nos
mesmos pontos no período de verão. A e B (ponto 4) e C e D (ponto 32).

Fonte: arquivo da autora.

O mosaico de fotos da figura 04 é composto por imagens à esquerda do período de inverno,
onde os pontos 2, 12 e 6 foram alguns dos pontos classificados em erosão severa. Já no período de
verão, percebe-se que pelo menos dois dos três pontos estão visivelmente modificados. O ponto 2
no período de inverno possui uma grande e extensa escarpa erosiva, com mais de 2 metros de altura,
enquanto que no verão se percebe a presença de uma pequena escarpa e este mesmo ponto no verão
foi classificado em apenas erosão. O ponto 12, no inverno, mostrou-se em erosão severa pelos
coqueiros caídos, raízes expostas e escarpa erosiva ativa, porém, no verão, foi percebido que houve
um acúmulo de sedimentos na base da escarpa e as raízes estão menos expostas, sendo classificado
somente em erosão. Em relação ao ponto 6, não houve nenhuma mudança visível, sendo o mesmo
ponto classificado em erosão severa nos dois períodos de análise e classificado em situação de risco.
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Figura 04: Fotos tiradas no período de inverno classificadas em erosão severa e fotos tiradas nos mesmos
pontos no período de verão. A e B (ponto 2). C e D (ponto 12) e E e F (ponto 6).

Fonte: Arquivo da autora.

O mosaico de fotos da figura 05 trás o geoindicadores de estabilidade em todas as suas
imagens, pois tanto no verão como no inverno, os pontos 19 e 23 foram classificados em
estabilidade pela presença de praia larga e vegetação bem desenvolvida de gramínea de praia em
seu pós-praia.
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Figura 05: Fotos à esquerda tiradas no período de inverno classificadas em estabilidade e fotos à
direita tiradas no verão. A e B (ponto 19) e C e D (ponto 23).

Fonte: Arquivo da autora.

Foi utilizado o programa de Sistema de Modelagem Costeira (SMC - Brasil) para entender a
dinâmica das ondas atuantes na linha de costa nos diferentes períodos no litoral da Barra dos
Coqueiros, com os resultados verificou-se que na rosa direcional Hs do período JJA (junho, julho,
agosto), na estação de inverno (chuvosa), as ondas apresentam maiores alturas e alcance da costa,
representando alto poder erosivo sobre a face de praia e com predomínio de ondas vindas do
sudeste. Sendo assim, esta se torna uma evidência de que as escarpas erosivas encontradas no
primeiro campo, que ocorreu no fim dessa estação, são vestígios da alta dinâmica e poder erosivo de
ondas que aconteceu no período de inverno e que explica a diferença morfológica observada,
principalmente no ponto 2.
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Figura 06: Rosas dos ventos direção e altura de ondas, separados por estações do ano para a área de estudo.

Fonte: Dados do SMC-Brasil, Elaboração: Taís Kalil.

Em relação à situação da praia, vulnerabilidade e risco à erosão costeira neste trabalho
baseou-se nas definições das Nações Unidas (2004), onde conceitua-se que a vulnerabilidade é
determinada por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e ambientais que aumentam a
susceptibilidade de uma comunidade ao impacto da ocorrência de um fenômeno. Já em relação ao
fator risco, considera-se como a maior ou menor exposição das estruturas antrópicas a eventos que
possam causar danos a ocupação humana (DAL CIN & SIMEONI, 1994). O risco, portanto, deve
ser uma combinação entre o grau de vulnerabilidade e o nível da ocupação humana. Diante disto,
foram determinados os pontos em vulnerabilidade e risco a partir de dados de geoindicadores
coletados e analisados. O ponto 6, por exemplo, foi classificado em situação de risco pelo grau de
vulnerabilidade a que ele está susceptível, pela estreita face de praia com contato mais constante à
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ação da energia de ondas e pela construção de contenção que precisou ser feita para amenizar os
efeitos da erosão no resort.
CONCLUSÃO
A partir do estudo realizado, pôde-se constatar que a grande maioria dos pontos de inverno
foi classificada dentro dos parâmetros de erosão ou erosão severa, mas nenhum ponto foi
classificado dentro dos parâmetros de progradação. Já no campo de verão, em contrapartida, foi
constatado que mais da maioria dos pontos estavam em estabilidade ou progradação, revelando que
o processo de erosão severa e erosão na maioria dos seus pontos de inverno foram apenas no
período chuvoso, tendo como principais causas ação antrópica ou ação natural. As ações naturais
estão associadas com a dinâmica da maré e dos rios Sergipe e Japaratuba e as causas antrópicas
estão relacionadas com a construção do porto, atividade humana de lazer, comércios como bares e o
resort localizado atualmente sobre a linha de costa. Os pontos que se encontram em erosão tanto no
inverno como no verão são os pontos com presença de atividade antrópica.
O trabalho foi baseado na metodologia de Bush (1999), em que os pontos foram vistos em
relação à um período de curto prazo e pode-se associar a ausência de pontos em progradação no
inverno ao fato da análise ter sido realizada logo após maré de sizígia, evidenciando os fatores mais
erosivos.
As atividades antrópicas presentes na linha de costa exigem a construção de obras costeiras
como portos e marinas que alteram profundamente o equilíbrio dos processos do transporte de
sedimentos na zona litorânea. É comum encontrar nos grandes centros urbanos, praias
completamente erodidas contendo um elevado número de estruturas de engenharia pesada
perpendiculares a linha de costa como molhes, enrocamento e espigões para solucionar o problema
local da erosão, como pôde ser constatado na Praia de Atalaia Nova.
Por conta do problema na questão ambiental os órgãos governamentais municipais e
estaduais na questão ambiental que demonstra estar atrasada para os dias atuais, mesmo com a
inicialização da educação ambiental, ela é insuficiente em relação à proteção ambiental, Por conta
desse problema os órgãos governamentais municipais e estaduais devem adotar medidas como as
propostas por Muehe (2006) sobre a criação da faixa de proteção, para amenizar os efeitos dos
ataques erosivos pelas ondas.
Sendo assim, a análise dos geoindicadores identificados na linha de costa da Barra dos
Coqueiros são dados importantes que podem ser utilizados para que se faça um melhor
planejamento e elaboração estratégias de mitigação, para que assim, os riscos sejam amenizados,
tendo em vista que principalmente no período de inverno os geoindicadores de erosão severa e
erosão ficam extremamente evidentes, colocando a praia em situação de risco.
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RESUMO
O Rio Grande do Norte tem enfrentado um longo período de estiagem. As precipitações médias
anuais nos últimos anos estão atingindo níveis muito baixos para a região, acarretando maior
escassez hídrica. O reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, localizado entre os municípios de
Açu, Itajá e São Rafael, é considerado o maior do estado, sendo responsável pelo abastecimento da
maioria das cidades da região. Nas zonas ripárias de mananciais de abastecimento, a diminuição da
cobertura vegetal por diferentes classes de uso e ocupação antrópica do solo, acarretam processos
de degradação que podem comprometer o sistema de abastecimento de água. Com o objetivo de
caracterizar os diferentes usos antrópicos e identificar processos de degradação do solo da zona
ripária do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves foi realizada uma visita na qual foram
observados os baixos níveis de água devido ao período de escassez e processos de degradação do
solo devido a diversas atividades antrópicas exercidas na zona ripária e dentro da bacia hidrográfica
do reservatório, exposta devido a redução do nível de água. No momento da visita técnica, houve o
registro fotográfico e a anotação das coordenadas geográficas referentes a cada classe identificada.
Como principais processos de degradação observaram-se evidências de erosão hídrica, que pode
resultar no assoreamento do reservatório e no enriquecimento do ecossistema aquático com
nutrientes e contaminantes, contribuindo para perda de qualidade e quantidade de água a ser
ofertada a partir desse corpo hídrico.
Palavras-chave: Ecossistema ripário; Degradação Ambiental; Escassez Hídrica.
ABSTRACT
Rio Grande do Norte has been facing a long period of drought. The average annual rainfall in recent
years is reaching very low levels for the region, leading to greater water scarcity. The Armando
Ribeiro Gonçalves reservoir, located between the municipalities of Açu, Itajá and São Rafael, is
considered the largest in the state, being responsible for the supply of most of the cities in the
region. In riparian zones of supply sources, the reduction of vegetation cover by different classes of
use and anthropic occupation of the soil, lead to degradation processes that can compromise the
water supply system. In order to characterize the different anthropic uses and to identify soil
degradation processes in the riparian zone of the Armando Ribeiro Gonçalves reservoir, a visit was
made in which the low water levels were observed due to the period of scarcity and soil degradation
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processes due to several anthropic activities carried out in the riparian zone and within the
hydrographic basin of the reservoir, exposed due to the reduction of the water level. At the time of
the technical visit, there was the photographic record and the annotation of the geographical
coordinates referring to each identified class. The main degradation processes were evidences of
water erosion, which can result in sedimentation of the reservoir and enrichment of the aquatic
ecosystem with nutrients and contaminants, contributing to the loss of quality and quantity of water
to be offered from this water body.
Keywords: Riparian ecosystem; Ambiental degradation; Water shortage.

INTRODUÇÃO
Tão importante quanto a disponibilidade hídrica é a questão da qualidade da água, a qual
tem piorado de forma crescente nos últimos 50 anos (Veriato et al., 2015). Problemas relacionados
com a poluição do recurso hídrico foram observados a partir de processos crescentes de urbanização
e industrialização (Oliveira & Henkes, 2013).
Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, em seu artigo 9º, o enquadramento dos
corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa: I - assegurar às águas
qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; II - diminuir os custos de
combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes (Brasil, 2012)
A poluição das águas é fruto de um somatório de atividades humanas sem o devido controle
ambiental. Os poluentes chegam as águas superficiais e subterrâneas através de fontes pontuais ou
difusas. Quando se trata de uma fonte pontual é possível responsabilizar o agente poluidor, que
pode ser uma indústria lançando efluentes líquidos no corpo hídrico sem o devido monitoramento.
As fontes difusas apresentam características distintas, pois tem abrangência sobre extensas áreas,
incluem o escoamento superficial de áreas agrícolas, escoamento superficial urbano e eutrofização
artificial (Lima et al., 2016).
O reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves é o maior do Rio Grande do Norte e
vai receber as águas do projeto de transposição do rio São Francisco. Contudo, com a ausência de
medidas de manejo adequado do solo na zona ripária há o comprometimento da qualidade da água
(Programa água azul, 2010). As zonas ripárias são áreas de saturação hídrica da microbacia
encontradas ao longo das margens e cabeceiras da rede de drenagem. A zona ripária exerce
importante função do ponto de vista hidrológico e ecológico, contribuindo para a manutenção da
saúde ambiental e resiliência da microbacia hidrográfica (Albuquerque, 2015). Esses autores ainda
afirmam que o ecossistema ripário em sua integridade inclui a dinâmica da zona ripária, sua
vegetação e suas interações e desempenha funções relacionadas à geração do escoamento direto em
microbacias. Além do aumento da capacidade de armazenamento e da manutenção da qualidade da
água (efeito-tampão), promove estabilidade das margens dos rios, equilíbrio térmico da água e
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formação de corredores ecológicos. A ocupação desordenada do solo por atividades antrópicas com
potencial de acelerar o processo erosivo resulta em reduções de qualidade da água, o que demanda
aumento no investimento necessário no seu tratamento (Guo et al., 2013). No planejamento do uso
do solo, deve ser incorporado o estudo da atuação dos processos erosivos e à detecção das áreas
mais susceptíveis (atual e potencial), com o objetivo de regular as ações sobre as mesmas (Guo et
al., 2013). O manejo adequado do solo da zona ripária é, portanto, uma forma de diminuir os gastos
e garantir a disponibilidade de água. Para isso, a gestão de recursos hídricos deve envolver medidas
que garantam a quantidade e a qualidade da água. Considerada como o mais nobre e importante dos
usos, o abastecimento de água para consumo humano é de extrema importância, se tornando a fonte
desse estudo dos processos de degradação no solo da zona ripária do Reservatório Engenheiro
Armando Ribeiro Gonçalves. Diante do exposto, o presente trabalho tem o objetivo de caracterizar
os diferentes usos antrópicos e identificar processos de degradação do solo da zona ripária do
reservatório Armando Ribeiro Gonçalves a fim de auxiliar a gestão da área.
METODOLOGIA
A área de estudo é o Reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, localizado na bacia
hidrográfica do rio Piranhas-Açu, semiárido do Rio Grande do Norte (Figura 1). A região do
reservatório é constituída por um complexo granítico migmatítico, com características xistosas, com
pontos localizados bastante alterados (Dnocs, 2017). O maciço migmatítico granítico apresenta-se
estruturalmente pouco a medianamente fraturado, com fraturas normalmente seladas ou preenchidas
por materiais quartzo-feldspatos (Dnocs, 2017).
O tipo de solo predominante na zona ripária do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves é o
Neossolo Litólico (Embrapa, 2013) e o bioma predominante é a caatinga. A região apresenta
escassez hídrica, com alta variação anual de precipitações com valores médios de 500 mm/ano à
800 mm/ano (ANA, 2016). A área do reservatório apresenta o tipo climático BSh (Kottek et al.,
2006), caracterizado por ser quente e seco.
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Figura 1- Localização do Reservatório Engenheiro Armando Ribeiro
Gonçalves no semiárido tropical brasileiro.

Fonte: Próprios autores, 2018.
Foi realizada uma visita in loco na zona ripária do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves,
em 15 de março de 2018, nas proximidades dos municípios de Itajá e São Rafael, em que foram
registradas as informações de identificação, caracterização e avaliação das atividades desenvolvidas
nessas áreas (Quadro 1, no apêndice). Foi considerado como fonte de observação cem metros da
margem do corpo hídrico, analisando vários cenários de mudança de atividade antrópica.
Os equipamentos utilizados na visita e análises dos dados obtidos foram o GPS e a máquina
fotográfica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pôde ser observado, além da redução do nível do reservatório (Figura 2), degradação no solo
devido aos impactos gerados pela ação antrópica em suas proximidades. Existe a presença de
pecuária extensiva (Figura 3 e 4) na zona ripária do reservatório, o que pode favorecer a
eutrofização do corpo hídrico, devido ao enriquecimento da água por nutrientes aportados no solo
devido aos excretas dos animais. Os solos do semiárido são caracteristicamente solos jovens,
portanto, rasos, de textura arenosa, sem capacidade de retenção de água e nutrientes. Os nutrientes
excedentes, N e P, acrescido pela pecuária extensiva, está suscetível a ser levado pelo escoamento
superficial e até subsuperficial da água, chegando ao reservatório. Essa atividade foi observada em
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quase toda zona ripária do reservatório, influenciando até mesmo em outras atividades antrópicas
locais.
Figura 2- Vista do Reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves com destaque a
redução de seu nível de água e exposição da bacia hidrográfica do reservatório a ocupação
humana.

Fonte: Próprios autores, 2018.
Figura 3 – Vista da pecuária extensiva na zona ripária do reservatório.

Fonte: Próprios autores, 2018.
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Figura 4 - Vista da pecuária extensiva na zona ripária do reservatório.

Fonte: Próprios autores, 2018.
Outro fator de degradação visto, é o desenvolvimento de pequenas culturas na zona ripária.
Agricultores locais iniciam plantio próximos aos afluentes do reservatório aproveitando o solo ainda
úmido e retirando água para o cultivo. A adubação e o acréscimo de matéria orgânica ao solo foram
observado nas zonas de atividades de agricultura. Retirada da vegetação nativa e a queima da
mesma (Figura 5) para ser utilizada como fertilizante das margens e leito do reservatório foram
impactos negativos observados e possíveis causadores de alteração da qualidade da água do corpo
hídrico com a futura entrada de água em período chuvoso. Entre as áreas de cultivo observadas,
foram registradas área de cultivo e retirada de capim (Figura 6 e 7), cultivado na região por servir
de alimento para os animais e terrenos preparados para a agricultura (Figura 8).
Figura 5 - Retirada e queimada da vegetação nativa na
zona ripária do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves

Fonte: Próprios autores, 2018.
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Figura 6 – Vista do cultivo de capim nas margens do rio Piranhas-Açu do
reservatório Armando Ribeiro Gonçalves

Fonte: Próprios autores, 2018.
Figura 7 – Vista da retirada do capim e erosão nas margens do rio PiranhasAçu do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves

Fonte: Próprios autores, 2018.
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Figura 8 – Vista de terreno preparado de plantio de capim na
zona ripária do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves

Fonte: Próprios autores, 2018.
A influência da degradação física do solo nos aspectos qualitativos da água, é um parâmetro
a ser analisado. Impactos observados visualmente como os demonstrados nas imagens sugerem
possíveis contaminações do corpo hídrico, o que afeta a qualidade dessa água utilizada para
consumo humano. Além dos usos de pecuária e agricultura, foram observadas áreas residenciais na
zona ripária, com destinação de esgoto no leito do reservatório, atribuindo carga de matéria
orgânica, que contribui para o processo de eutrofização da água (Figura 9 e 10).
Figura 9 – Vista da área residencial na
zona ripária do reservatório

Figura 10 -Canalização de uma
residência até o leito do reservatório

Fonte: Próprios autores, 2018.

Fonte: Próprios autores, 2018.

Nas áreas residenciais, havia também atividades recreativas, onde foi possível verificar
também a presença de resíduos sólidos, a retirada da cobertura nativa do solo e a impermeabilização
do solo com o uso de concreto. Essa cimentação do solo, impermeabilizando a camada superficial
contribui para escoamento superficial, levando resíduos e contaminantes para o reservatório.
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A degradação do solo também ocorre pelas perdas erosivas decorrentes da substituição da
mata nativa por usos antrópicos como pecuária, agricultura e áreas residenciais. A erosão é um
processo que acelera a eutrofização devido a entrada de nutrientes como fósforo e nitrogênio. O
processo de erosão contribui para o assoreamento pelos sedimentos, o que reduz a capacidade de
armazenamento do reservatório. Além de acumula nutrientes em seu sedimento favorecendo a
fertilização interna, podendo comprometer a qualidade da água da bacia.
Percorrendo a zona ripária do reservatório foi possível observar então, diversas áreas com
atividades distintas, com indícios de processos de degradação do solo (Quadro 1), que influencia
diretamente na qualidade da água na qual utilizada para abastecimento posteriormente.
Quadro 1 : Características das áreas do reservatório Eng. Armando Ribeiro
Gonçalves e a localização dessas áreas em UTM
ÁREA

ATIVIDADE

LOCALIZAÇÃO EM
UTM

PROCESSOS

1

Reservatório

0734918 / 9372926

Aporte de Nutrientes.

2

Pecuária Extensiva

0734798 / 9372482

Assoreamento de rios; Erosão;
Contaminação.

3

Pecuária Extensiva

0735579 / 9372206

Assoreamento de rios; Erosão;
Contaminação.

4

Residencial

0743270 / 9363386

Compactação; Erosão.

5

Capim

0743228 / 9363508

Esgotamento dos solos; Erosão.

6

Terreno preparado
para agricultura

0741871 / 9362106

Esgotamento dos solos; Erosão.

Fonte: Próprios autores, 2018.

Figura 10 – Localização das atividades antrópicas registradas no Quadro 1. Em evidência áreas de
amostragem do solo: (1) Reservatório; (2) Pecuária extensiva; (3) Pecuária extensiva; (3) Área
residencial; (5) Cultivo de capim; (6) Vista de terreno preparado de plantio de capim.
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Fonte: Próprios autores, 2018.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante existir o interesse por parte dos gestores públicos em desenvolver ações que
estimulem o manejo do solo de forma conservacionista e sustentável. Sugere-se o cercamento da
área de zona ripária do reservatório Eng. Armando Ribeiro Gonçalves, com a finalidade de cumprir
trinta metros para o curso d´água com menos de dez metros de largura, de acordo com a legislação
CONAMA 302/02, tendo em vista a minimização da degradação do solo e consequentemente da
perda de qualidade da água e eutrofização no reservatório, que ocorre principalmente, por meio da
pecuária extensiva.
Além disso, para evitar a degradação do solo pelas perdas erosivas, é recomendado o
replantio de plantas nativas da região ao invés de usos antrópicos como pecuária e agricultura,
evitando assim o assoreamento do reservatório. Diante disso, haverá uma melhora da qualidade da
água da bacia para abastecimento, além de influenciar no nível da água do reservatório.
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RESUMO
O principal objetivo desta pesquisa foi analisar a variabilidade da precipitação de João Pessoa-PB
para classificar os eventos extremo de chuva e investigar os riscos de desastres relacionados a essas
chuvas, Foram utilizados totais diários da precipitação, no período entre 1961 e 2015, observados
na estação climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), como também dados
horários de chuva e as ocorrências de alagamento e deslizamentos, disponibilizados pela Defesa
Civil de João Pessoa. A Técnica dos Percentis determinou a classe pluviométrica da precipitação
anual, que caracterizou os totais anuais em cinco classes: Muito Seco (MS), Seco (S), Normal (N),
Chuvoso (CH) e Muito Chuvoso (MC), enquadrando os eventos do quadrimestre nessas classes.
Essa classificação foi analisada juntamente com períodos em que se registrou a ocorrência de La
Niña (LN) e de El Niño (EN) e os resultados não evidenciaram a influência desses fenômenos sobre
a variabilidade da chuva de João Pessoa. Com o percentil 97 foram identificados 184 eventos
extremos de precipitação no quadrimestre chuvoso (total diário igual ou superior a 60 mm), os quais
82,6% ocorrem nas classes N, CH, MC, período em que sempre há deslizamentos e muitos pontos
de alagamentos.
Palavras-chave: Precipitação; Quantis; alagamentos; deslizamentos.
ABSTRACT
The main objective of this research was to analyze the rainfall variability of João Pessoa-PB to
classify the extreme events of rainfall and investigate the risks of disasters related to these rains.
Daily precipitation totals were used between 1961 and 2015, observed in meteorological station of
the National Institute of Meteorology (INMET), as well as rainfall data and the occurrence of
flooding and landslides, provided by the Civil Defense of João Pessoa. The Percentile Technique
determined the rainfall class of the annual precipitation, which characterized the annual totals in
five classes: Very Dry (VD), Dry (D), Normal (N), Rainy (R) and Very Rainy (VR), events in these
classes. This classification was analyzed together with periods in which the occurrence of La Niña
(LN) and El Niño (EN) was recorded and the results did not show the influence of these phenomena
on the rainfall variability of João Pessoa. With the 97th percentile, 184 extreme rainfall events were
identified in the rainy four-month period (daily total equal to or greater than 60 mm), 82.6% of
which occur in the N, R, VR classes, where there are always landslides and many floods.
Keywords: Precipitation; Quantis; floods; slips.
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INTRODUÇÃO
A precipitação é um dos mais importantes elementos do ciclo hidrológico e de fundamental
importância na natureza, porém também pode ser um fator causador de desastres nas grandes
cidades. Essas precipitações, quando intensas ou continuas, influenciam nos desabamentos de casas,
deslizamentos de encostas e alagamentos, o que pode levar a cidade a um processo de calamidade
pública. É conhecido que nesses casos, as chuvas intensas afetam quase toda a população urbana, e
em maiores proporções as que habitam em áreas de riscos, quase sempre sem nenhum planejamento
urbano.
O quinto relatório AR5 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC),
divulgou os principais riscos com impactos potencialmente graves relacionados ao clima, que são
resultados da interação entre desastres climáticos, vulnerabilidade e exposição dos sistemas
humanos e naturais. O relatório apontou o risco de insegurança alimentar e quebra das cadeias
produtivas de alimentos ligados ao aquecimento, secas, inundações e extremos de precipitação e
variabilidade, especialmente para as populações mais pobres em áreas urbanas e rurais (IPCC,
2014). Outra informação divulgada é que em muitas regiões, a mudança de precipitação está
alterando os sistemas hidrológicos, afetando os recursos hídricos em termos de quantidade e
qualidade.
De acordo com Marengo et al. (2009), a variabilidade climática já impõe um desafio
importante à sociedade e futuras mudanças no clima são agora inevitáveis ainda assumindo uma
rápida e eficaz implementação de políticas de mitigação. De fato, tanto o excesso de chuvas quanto
a falta delas, como os eventos extremos de precipitação, que incluem chuvas extremas e os longos
períodos de dias consecutivos secos, são os fenômenos atmosféricos mais perturbadores (Zin et al.,
2010). Logo, o estudo de eventos extremos de precipitação é necessário para aplicar medidas
preventivas de possíveis perdas.
Particularmente, a cidade de João Pessoa, capital paraibana situada no litoral leste do
Nordeste, cujo total anual de chuva é de 2145,4 mm (RAMOS et al., 2009), t sofre consequências
negativas com as chuvas intensas, os riscos e prejuízos ocorrem principalmente no outono e
inverno, meses com maiores intensidades mensais de chuva (Anjos et al., 2006).
É sabido que o esforço para minimizar as consequências das chuvas fortes em área urbana
requer uma abordagem multifatorial que envolve, desde a implantação de políticas públicas para o
uso e a ocupação do solo urbano, até um conhecimento mais profundo do regime pluviométrico e
das circulações atmosféricas que o condicionam. Assim, é indispensável mapear as possíveis áreas
de risco da cidade, sujeita a inundações, deslizamento de encostas e desabamentos de moradias,
além de conhecer as características das precipitações em vários pontos da cidade, a fim de coibir os
efeitos das chuvas e evitar transtornos para a população.
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Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a variabilidade temporal da precipitação
pluviométrica anual, quadrimestral e mensal e diária em João Pessoa, identificando o quadrimestre
chuvoso e sua contribuição em termos de precipitação, bem como investigar os riscos de desastres
relacionados a chuvas quanto a sua intensidade no tempo, na cidade de João Pessoa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nessa pesquisa foram utilizados totais diários de precipitação observados na estação
climatológica principal do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em João Pessoa (7°7'S,
34°53'W, 5m), no período de 1961 a 2015. Os dados foram usados para identificar variações diárias,
sazonais e interanuais da chuva em João Pessoa. Foi calculado o Total Anual da Chuva e a sua
Média Climatológica; a Total Mensal de Chuva (xi) e a Média Mensal Climatológica (µi); o Desvio
Padrão Mensal e o Desvio Padronizado de Precipitação Mensal (DPPij) e o número de dias com
chuva. Através da Técnica do Percentil foram classificados os eventos extremos de precipitação e a
classificação pluviométrica da precipitação do quadrimestre chuvoso da série, da cidade de João
Pessoa.
Também foram utilizados dados horários de chuva observados na estação climatológica
automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em João Pessoa (7°08'S, 34°51'W,
44m) para investigar influencias locais, na chuva de João pessoa, período 2007-2015. Já os dados
referentes às ocorrências de deslizamentos e alagamentos, registrados pela Defesa Civil de João
Pessoa, compreendem o período de 2012-2015.
Técnica dos Quantis
Para caracterizar a frequência e a intensidade dos eventos extremos de chuva em João
Pessoa, utilizou-se o método do percentil, aplicado aos dados diários de chuva. O percentil emprega
a técnica dos Quantis, que teve aplicações ampliadas a partir do pioneiro e importante estudo dessa
técnica, o de PINKAYAN (1966) que a usou para avaliar a ocorrência de anos secos e chuvosos
sobre extensas áreas continentais sobre os Estados Unidos.
A Técnica baseia-se na distribuição da frequência acumulada, sendo que a aproximação da
função densidade de probabilidade que descreve o fenômeno é tanto melhor quanto maior for o
número de observações disponíveis. Os intervalos de cada percentil representam as probabilidades
ou frequências esperadas para cada um dos eventos que podem ocorrer na sequência da série
temporal de uma variável X. A Técnica dos Quantis é uma metodologia que consiste estritamente
na distribuição em ordenamento crescente de uma série amostral contínua, para a qual se atribui
uma probabilidade p, univocamente para cada valor amostral (XAVIER, 1999; XAVIER et al.,
2002).
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Assim, a série temporal será organizada na ordem crescente que é então dividida em n
partes. Se dividirmos a série em três partes, por exemplo, teremos os quantis de 25%, 50% e 75%,
como mostra o quadro abaixo. Se a divisão for em 99 partes corresponde ao percentil, assumindo a
probabilidade de 1% para cada ordem. O índice n, portanto, representa o tamanho da amostra.
Quadro 1 – Intervalos de classe para categorização da precipitação
Classes de Precipitação
Muito Seco

“MS”

quando xi ≤ P0,15

Seco

“S”

quando P0,15 < xi ≤ P0,35

Normal

“N”

quando P0,35 < xi < P0,65

Chuvoso

“C”

quando P0,65 ≤ xi < P0,85

Muito chuvoso

“MC”

quando xi ≥ P0,85

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Classificação dos Eventos Extremos de Chuva
Ao analisar a série de dados diários, observou-se que a frequência do número de dias com
chuva de toda a série (1961-2015) é de 8763 dias, o quadrimestre chuvoso contabilizou 3984 dias; o
valor máximo do número de dias com chuva no quadrimestre ocorreu no ano de 1964 e 1994 (102
dias) e o mínimo em 1968 (26 dias). Na análise dos dados diários, o método do percentil (P 0,97),
aplicado ao dados diários efetivamente com chuva, que permitiu identificar um total de 184 eventos
extremos de precipitação, com um total diário igual ou maior do que 60 mm no meses de abril a
julho. O número máximo de eventos extremos ocorre no nas Classes N, C e MC, totalizando 152
eventos o que corresponde a quase 82,6% dos casos.
Classificação da Precipitação Anual e dos Eventos Extremos de Chuva Diária
Através do uso da Técnica do Quantil (Percentis) foi determinada a classe pluviométrica da
precipitação anual da cidade de João Pessoa, que caracterizou os totais anuais em cinco classes:
como Muito Seco (MS), Seco (S), Normal (N), Chuvoso (CH) e Muito Chuvoso (MC). Essa mesma
técnica foi usada para definir o limiar do evento extremo de chuva, da cidade de João Pessoa.
Essa classificação da precipitação anual e dos eventos extremos foi apresentada na Tabela 1,
juntamente com os anos que evidenciam as ocorrências de El Niño e La Niña em cada classe. Já na
figura 1, foi feita a ilustração tanto dos anos, quanto dos mínimos e máximos pluviométricos anuais
de cada classe.
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Tabela 1. Classe da precipitação correspondente a cada ano do período 1961-2015: Registros dos anos
com ocorrência dos fenômenos El Niño e La Niña (Fonte: Adaptado de CPTEC/INPE); Frequência
percentual dos anos em cada classe e a frequência dos dias com eventos extremos de chuvas diárias no
quadrimestre chuvoso.

Classe da
Precipitação

Frequência
percentual
dos anos
17%

Muito Seco
“MS”
19,1%
Seco “S”
27,7%
Normal “N”

Chuvoso
“C”

21,3%

Muito
chuvoso
“MC”

14,9%

TOTAL

100%

Anos com

Anos com

El Ñino

La Ñina

1968 1998
*1983 2006
1993 2010

*1983
1999
2001

1963
1992
*1976 *1995
199
1997

*1976

*1965 2002
2003
1966
2005
1977
1987 *2007
*1988
1969
1990
1978
2004
1986
*1970 1994
*1973 2009

*1965
*1988
1989
*2007

Frequência
dos Eventos
Extremos
7 eventos

2012
2014
2015

*1995

1974
1984
1996
1964
*1970
*1973

Anos sem
El Ñino e
La Ñina

1961
1967
2013

2008

25 eventos

48 eventos

2011
50 eventos

1985
2000

47 Anos

54 eventos
184 eventos

* Ano com a ocorrência de El Niño e La Niña
Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Para o estudo utilizou-se 47 anos do período de 1961-2015, uma vez que foram excluídos 8
anos (1962,1971,1972,1975,1976,1979,1981,1982) por ausência de dados e dados incompletos. Na
distribuição anual da precipitação para o período dos 47 anos em estudo, juntamente com a
classificação da precipitação, observa-se que os menores índices de precipitação estão nos anos
1968, 1983, 1993,1998, 1999, 2001, 2006 e 2010, os quais foram classificados como Muito Seco
(MS), com valores menores ou igual ao P0,15(1.331,4 mm). Embora, 1999 e 2001 estejam no
intervalo de classe dos anos Muito Seco (MS), foram períodos em que se registrou a ocorrência de
La Niña (LN) de intensidade moderada. Por outro lado, nos demais anos dessa classe, têm-se
registros de eventos de El Niño (EN), que variam de intensidade moderada a forte. Apesar de
classificados com diminuição nos totais de chuva, esses anos MS apresentaram um total de 7
eventos extremos de chuva no quadrimestre.
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Figura 1- Distribuição do total anual da precipitação e a sua Classificação obtida pelo método
dos percentis, no período 1961-2015 da Estação Climatológica do INMET em João Pessoa/PB:
Precipitação (linha azul), Percentil0,15 (linha cinza contínua), Percentil0,35 (linha cinza tracejado),
Percentil0,65 (linha preta tracejada) e Percentil0,85 (linha preta continua).
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Em contraste aos períodos muito secos, os anos 1964, 1970, 1973, 1985, 1994, 2000 e 2009
foram classificados como Muito Chuvoso (MC), pois apresentaram valor maior ou igual ao
P0,85(2.397,93 mm). Os valores máximos da chuva anual estão nos anos de 1964 (com 3.888,4 mm)
e em 1985 (com 3085,6 mm), onde ocorreram 17 eventos extremos no quadrimestre nesses dois
anos (Figura 1). É importante ressaltar que no ano de 1964 choveu quase o dobro do valor anual
(2145,3 mm) esperado, observado por Ramos et al (2009). Esse máximo de chuva do ano de 1964
também foi observado no litoral leste do Nordeste do Brasil, como destacado por Lima (1991). O
episódio de La Niña com intensidade moderada registrado nesse ano pode ter contribuído para esse
valor elevado. Dentre os sete (07) anos dessa classe, em cinco deles registrou-se o fenômeno LN,
sendo1970 e 1973 considerado como ano de La Niña e El Niño. Na figura 2, é possível observar a
variabilidade da precipitação anual do quadrimestre chuvoso em João Pessoa, o ano de 1964 teve a
maior precipitação anual no quadrimestre (1950,8 mm), e o ano que registrou a menor precipitação
foi 1998 (299,4 mm).
El Niño e La Niña têm sido associados à precipitação da Região Nordeste, entretanto esses
resultados não evidenciam a influência desses fenômenos sobre a variabilidade da chuva de João
Pessoa. Porém, alguns estudos já confirmaram que a variabilidade da precipitação, no litoral leste
no NE, tem relação com os fenômenos estudados, quando o EM ou o LN ocorre simultaneamente
com o Dipolo do Oceano Atlântico (ANDREOLI e KAYANO, 2007; MOURA et al., 2009).
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Figura 2- Distribuição do total anual de precipitação e média climatológica do
quadrimestre chuvoso do período 1961-2015 da estação de João Pessoa / PB.
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Classificação da Variabilidade Mensal
Na Figura 3, os máximos das médias mensais são observados nos meses de abril (293,8mm),
maio (287,7mm), junho (358,1mm) e julho (313,5 mm). O quadrimestre chuvoso representa quase
64% do total anual esperado, sendo o mês de junho o máximo de precipitação mensal. Os valores
das médias mensais de precipitação do período em estudo são bem próximos da normal
climatológica.
Ressalta-se que no mês de junho a média climatológica supera a normal climatológica em 12
mm. Alguns autores também identificaram os meses de abril a julho como o quadrimestre chuvoso
de regiões localizadas no litoral leste do Nordeste (BARRETO e MEDEIROS, 2013; BARRETO et
al., 2008; RAO et al., 1993).
Figura 3- Distribuição mensal da normal climatológica da precipitação (1961-1990) e da precipitação
média e desvio padrão (DP) do período 1961-2015 para João Pessoa, ressaltando o quadrimestre chuvoso.

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.
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O quadrimestre chuvoso também apresenta o número máximo de eventos extremos de
chuva, num total de 184 eventos. O número máximo de eventos foi no ano de 1973 com 10 casos,
seguido pelos anos 1985, 1990, 1994 e 2009, todos com oito eventos (Figura 4). Esses cinco anos
citados, foram classificados como Chuvoso e Muito Chuvoso.
Na Figura 4, dentre os 47 anos de estudo, 12 deles (1962, 1971, 1972, 1975, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 2001, 2006 e 2010) não registraram nenhum caso de evento extremo. No período
estudo (1969-2015) o mês que mais ocorreu eventos extremos foi Junho, o qual registrou 50 casos
de precipitação acima de 60 mm, evidencia-se o dia 18 de junho de 1986 que contabilizou uma
precipitação de 194 mm, a maior precipitação diária no quadrimestre chuvoso em período de
estudo, seguido do mês de Abril que contabilizou 48 casos de eventos extremos.
Figura 4- Frequência mensal do número de eventos extremos de chuva no período em
estudo (1961-2015) no quadrimestre chuvoso (AMJJ) (em João Pessoa).
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Impactos Associados às Chuvas de João Pessoa
Segundo o Órgão da Defesa Civil de João Pessoa, nos últimos anos a capital reduziu de 35
para 27 áreas consideradas de riscos e com a implantação do Programa João Pessoa em Ação
também vem reduzindo o número de ocorrências de desastres na cidade (Tabela 2). Porém, essas
ocorrências são preocupantes quando associados aos extremos de precipitação.
Tabela 2. Ocorrência de desastres sujeitas a riscos para a população no
período de 2005 a 2017 na cidade de João Pessoa - PB.
LEVANTAMENTO DE OCORRÊNCIAS
Ref. Ano 2005 a 2017
Ano

Alagamento

Deslizamento

Desabamento

Rachaduras

Incêndio

Muro

Árvores

2006

120

60

110

200

5

10

5

2007

100

65

120

210

5

12

4
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2008

94

60

110

200

5

10

5

2009

110

62

136

252

10

19

8

2010

81

59

110

189

11

10

7

2011
2012

97
107

60
56

120
123

190
197

9
5

8
14

5
2

2013

73

36

82

233

3

15

4

2014

51

18

55

183

2

21

17

2015
2016

80
84

23
26

56
13

213
184

9
10

17
28

48
38

2017

76

18

12

154

5

25

57

Fonte: Defesa Civil de João Pessoa-PB

Daí é importante evidenciar alguns impactos associados à intensidade dessas chuvas. Como
exemplo, os 36 deslizamentos de barreiras e os 73 pontos de alagamentos, observados em 2013,
conforme Figura 5. O critério de escolha de 2013 foi por este ano estar inserido na Classe Normal
da distribuição da chuva; consistência nas informações dos dados de ocorrências fornecidos pela
defesa Civil e série de dados horários completa.
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2
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Frequência

Figura 5- Frequência de ocorrência de Deslizamentos e Pontos de Alagamentos
registrados no período de 2006 a 2015 em João Pessoa-PB.

Nº de Eventos

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Dentre as 36 ocorrências de deslizamentos em 2013 destacam-se os 14 casos que ocorreram
no dia 04/09/2013. Nesse mês de setembro os acumulados mensais (287,5mm) excederam a média
histórica em mais de 229%, com destaque para os 159 mm registrados no dia 04, associados à
propagação de um distúrbio no escoamento de leste (Climanalise, 2013).
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Figura 6. Variação da precipitação diária (mm) e a frequência de deslizamentos registrados em João Pessoa
em 2013, com destaque para o maior índice pluviométrico o maior número de deslizamentos no dia no dia
04/09/2013 (símbolo vermelho).
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na análise da variabilidade anual a Técnica dos Quantis caracterizou os totais anuais em
cinco classes: como Muito Seco (MS), Seco (S), Normal (N), Chuvoso (CH) e Muito Chuvoso
(MC), que foram analisadas juntamente com períodos em que se registrou a ocorrência de La Niña
(LN) e de El Niño (EN) e os resultados não evidenciaram a influência desses fenômenos sobre a
variabilidade da chuva de João Pessoa.
Na variabilidade mensal destacam-se os meses de abril a julho onde ocorrem: os picos
máximos das médias mensais de precipitação (quadrimestre chuvoso), a frequência máxima do
número de dias com chuvas e o número máximo de eventos extremos. A técnica do percentil
classificou como eventos extremos os totais diários maiores do que o percentil p = 97 identificou
184 nos meses de abril a julho e ainda observou-se que 82,6% ocorrem nas classes N, CH, MC,
período em que sempre há deslizamentos e muitos pontos de alagamentos. Entretanto, mesmo
desconsiderando os valores extremos, quando esta chuva ocorre por dias seguidos, também a riscos
de desastres.
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RESUMO
O meio ambiente vem sofrendo com o desmatamento. O desmatamento é considerado um dos
maiores problemas ambientais. A preocupação com o que vem acontecendo com o meio ambiente é
um ponto muito relevante nos dias atuais, pois percebe-se que a fauna e a flora vêm perdendo
alguns potenciais que podem causar catástrofes como a acentuação de inundações entre outras, além
de facilitar a extinção de espécies vegetais e animais. Há necessidade de preservação do meio
ambiente, e, para que isso se torne possível tem-se que procurar meios que ajudam na recomposição
das áreas degradadas como a produção de mudas de angico que possibilitem tal procedimento. A
mudas de angico possuem qualidades ótimas para serem utilizadas em programas de
reflorestamento e possíveis de serem usadas em outras atividades socioeconômicas. O levantamento
de informações sobre as mudas de angico vão dar maior suporte para o conhecimento da espécie
como também o seu uso para reflorestamento ou outras atividades. O objetivo deste trabalho foi
produzir mudas de Anadenanthera peregrina (L.) sem uso de hormônios facilitadores de
crescimento/desenvolvimento e avaliar o índice de germinação, índice de pega, número de folhas,
altura da plântula e diâmetro do colo dando ênfase a possíveis usos da espécie nas mais variadas
atividades sustentáveis e econômicas.
Palavras-chave:Meio ambiente; Desenvolvimento de Mudas; Produção.
ABSTRACT
The environment has been suffering with the deforestation. Deforestation is considered one of the
major environmental problems. The concern with what has been happening with the environment is
a very relevant point in the present day, since it is perceived that fauna and flora have been losing
some potential that can cause catastrophes like the accentuation of floods among others, besides
facilitating the extinction of plant and animal species. There is a need for preservation of the
environment, and for this to become possible one must look for means that help in the
recomposition of degraded areas such as the production of Angico seedlings that enable such a
procedure. The angico seedlings have excellent qualities to be used in reforestation programs and
possible to be used in other socioeconomic activities. The survey of information on angico saplings
will give greater support to the knowledge of the species as well as its use for reforestation or other
activities. The objective of this work was to produce seedlings of Anadenanthera peregrina (L.)
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without the use of growth / development facilitating hormones and to evaluate the germination
index, handle index, leaf number, seedling height and diameter of the colon with emphasis on
possible uses of the species in the most varied sustainable and economic activities.
Keywords: Environment; Seedling Development; Production.

INTRODUÇÃO
O Angico (Anadenanthera peregrina) é uma leguminosa arbórea que pertence à família
Mimosaceae e que tem uma importância econômica e é bastante utilizada em plantios
conservacionistas (Lorenzi, 1992). A espécie Anadenanthera peregrina vegeta em matas
semidecíduas e na transição para o cerrado, sendo a sua madeira muito pesada, dura e de textura
média, com ocorrência natural desde o estado do Tocantins até o estado do Rio de Janeiro
(LORENZI, 1998).
De acordo com Catiusia (2016), a espécie Anadenanthera peregrina é uma árvore de grande
porte nativa das regiões amazônicas a América do Sul, sendo encontrada em uma área extensa que
abrange vários países. Talvez por essa grande extensão de habitat, a espécie pode ser considerada
uma das principais plantas enteógenas com histórico de uso por populações sul-americanas. É uma
espécie muito conhecida e utilizada por muitas tribos diferentes, portanto, diversos nomes populares
são conferidos à espécie como Cohoba, Hataj, Kahobba, Niopo, Paricá, Yopo, Villca.

Há a

necessidade de se fazer pesquisas sobre esta espécie para dar suporte em termos de informação. Pois
a mesma, como já foi falado, pode ser usada em de diversas maneiras.
Os angicos possuem alburno pardo rosado, cerne pardo-avermelhado, podendo revelar
tonalidade amarelada uniforme, castanho-rosado podendo tornar-se escuro (SANTORI, 2012).
Apresenta superfície pouco lustrosa e lisa, sabor levemente adstringente, madeira pesada, elástica,
dura e bastante durável (REITZ; KLEIN, REIS, 1983).
A semente de angico possui um período de viabilidade. O período de viabilidade da semente
é de seis meses, quando armazenada em condições de ambiente (FONSECA FILHO,1977), mas de
acordo com SILVA & MORAES (1986), este tempo pode ser aumentado para dez meses quando
armazenada em câmara fria ou quando mantida em geladeira (CÂNDIDO, 1974).
A época de maturação dos frutos e sementes de A. peregrina na região da Chapada dos
Guimarães coincide com o final da estação seca, quando diversas espécies do Cerrado estão com
poucas folhas (COSTA et al., 2003).
Mediante as diversas atividades que podem ser feitas com o angico e segundo Afonso
(2008), nos últimos dezesseis (16) anos, ao analisar as produções de casca de angico nos estados
brasileiros, constatou que mais de 96% da produção é proveniente de estados do Nordeste, sendo a
Bahia responsável por metade da produção nacional. Afonso (2008) ainda afirma que os dados do
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não há como distinguir as espécies das quais
vem sendo feita a extração, entretanto, a grande presença nos estados nordestinos evidencia a
produção do angico-vermelho, ocorrente no semiárido.
As mudas de angico podem ser utilizadas em programas de reflorestamento, porém devem
ser avaliados alguns pontos que ajudam a entender qualidades morfológicas citadas no objetivo
deste trabalho. Vale salientar que existem vários outros parâmetro que podem colaborar ainda mais
para que se entendam a qualidade das mudas produzidas. De acordo com Nobrega et. al. (2008),
para o sucesso de programas de reflorestamento, plantios conservacionistas e revegetação de áreas
degradadas, uma das etapas iniciais é a produção de mudas com qualidade morfofisiológica.
O objetivo deste trabalho foi produzir mudas de Anadenanthera peregrina (L.) sem uso de
hormônios facilitadores de crescimento/desenvolvimento e avaliar o índice de germinação, índice
de pega, número de folhas, altura da plântula e diâmetro do colo dando ênfase a possíveis usos da
espécie nas mais variadas atividades econômicas e sustentáveis.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências
Agrárias, Campus II, no Departamento de Fitotecnia, próximo ao Laboratório de Ecologia Vegetal,
no dia 15 de março de 2018, onde foi feito a semeadura de sementes de angico (Anadenanthera
peregrina) coletadas numa planta matriz próxima do viveiro e secas naturalmente, expostas ao sol.
Na área de viveiro, utilizou-se 500 sementes de angico (Anadenanthera peregrina).
Pegamos uma bandeja com areia lavada e semeamos 100 sementes para observar o índice de
germinação. Ao lado da bandeja semeamos mais 400 sementes para fazermos repicagem e
transplantio. Fizemos observações diárias até a germinação das sementes. O tempo da germinação
foi de quatro dias. Fizemos a repicagem e transplantio após dez dias de germinadas com o auxílio
de uma pá de jardinagem e uma vareta de madeira. Transplantamos 100 mudas para sacos de
polietileno e fizemos a rega diária uma vez por dia.
Neste trabalho foi avaliado o índice de germinação, índice de pega, tamanho da plântula,
número de folhas e diâmetro do colo da plântula sem uso de hormônios que ajudariam a ter o
desenvolvimento para as variáveis em estudo.
Para sabermos o índice de germinação utilizamos a seguinte fórmula:

onde:
IG = Índice de Germinação;
NSSG = Número de Sementes Semeadas Germinadas.
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No índice de pega utilizamos a fórmula a seguir:

onde:
IP = Índice de Pega;
NSSG = Número de Mudas Transplantadas Vivas.
No que tange tamanho de plântula utilizamos uma régua graduada em centímetros (cm) e
fizemos a coleta de dados quinzenalmente de posse dos dados fizemos uma média aritmética dos
tamanhos.
Para o número de folhas foram feitas contagens quinzenalmente e, também, fizemos uma
média aritmética.
A respeito do diâmetro do colo utilizamos um paquímetro digital, fazendo o levantamento
de dados quinzenalmente, e depois, foi-se feito uma média aritmética.
Figura 1 - (a) Árvore Matriz. (b) mudas transplantadas após os 15 dias.
(c) Sementes de angico semeadas e início de germinação.

Fonte: Silva, 2018.

Os dados referentes ao tamanho, número de folha e diâmetro do colo foram levantados
durante duas avaliações. A primeira avaliação foi feita no dia 19/04/2018 e a segunda no dia
03/05/2018.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as avaliações feitas nas mudas de angico, foi possível levantar os dados
abaixo.
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Figura 2 - TP - tamanho da plântula (cm); NF - número de folhas e DC - diâmetro do colo (mm).

Fonte: Silva, 2018.

Na Figura 2 mostram-se as médias do desenvolvimento das mudas de angico. Em relação
aos tamanhos das plântulas a média no dia 19 de abril de 2018 foi de 3,00 cm e no dia 03 de maio
do mesmo ano foi de 3,35 cm.
Ainda de acordo com a Figura 2 o número de folhas médio nos dias de avaliação
supracitados, foi de 1,00 e 1,81, respectivamente.
O diâmetro do colo médio nos dois dias de avalição foi de 0,76 mm e 0,77 mm, nos dias
19/04/2018 e 03/05/18 respectivamente.
Tabela 1. Dados obtidos após dois meses de avaliação da espécie Anadenanthera peregrina.
Variáveis
(%)
Média
IG

37

-

IP

95

-

TMP (cm)

-

3,18

NMF

-

1,405

DMC (mm)
0,765
IG (Índice de Germinação); IP (Índice de Pega); TMP (Tamanho Médio das
Plântulas); NMF (Número Médio de Folhas) e DMC (Diâmetro Médio do Colo).
Fonte: Silva, 2018.

A Tabela 1 mostra a média da média dos dados levantados e mostrados na Figura 2.
Os dados levantados que estão na Tabela 1 não passaram ou tiveram adição de nenhum fator
que viesse contribuir com a germinação ou qualquer outra variável, como por exemplo, o uso de
hormônios. A germinação foi baixa e em relação ao índice de germinação analisado neste trabalho,
PINHO, (2010) utilizou em seu trabalho metodologias para avaliar o Índice de Velocidade de
Germinação (IVG). Ele observou que as sementes mantidas em potencial de -0,4 MPa apresentaram
o maior valor (90%).
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O índice de pega após o transplantio foi bem alto onde 95% das mudas sobreviveram. O
tamanho médio geral das plantas é de 3,18 cm, o número médio geral é de 1,405 e o diâmetro do
colo médio geral é de 0,765 mm. Os valores poderiam ter sido maiores caso adicionasse algum tipo
de hormônio de crescimento/ desenvolvimento, como é o caso do trabalho supracitado de PINHO,
(2010). De acordo com NEGREIROS e PEREZ (2004), fatores relacionados intrinsecamente com
as sementes, como diferenças entre espécies, nível de vigor, teor de umidade, condições da plantamãe e local de produção das sementes, são importantes na horada avaliação do desenvolvimento das
plântulas e que vão diferenciar os resultados.
Os dados acima coletados Figura 2 e Tabela 1 ampliam os conhecimentos sobre alguns
parâmetros de qualidade de mudas de angico, além de dar suporte para uso de hormônios ou outro
incrementos como composto de lixo que contribuam para crescimento e desenvolvimento das
mesmas. Nobrega et. al. (2008), concluíram em seu trabalho que o uso de composto de lixo:
Neossolo ocasionou aumento na altura, relação massa seca de parte aérea por massa seca de raiz e
no índice de qualidade de Dickson nasmudas de angico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível produzir mudas de angico Anadenanthera peregrina (L.)sem o uso de hormônios,
porém as mesmas podem alcançar maior êxito caso haja a implementação de hormônios.
A resistência ao transplantio por ser muito alta e a taxa de germinação baixa, considera o uso
de sementeiras, uma prática essencial para diminuir custos de produção, uma vez que podem ser
desperdiçado mão-de-obra e insumos, ao modo que se a germinação for diretamente no saco de
polietileno ou tubete.
As mudas de angico neste trabalho mostraram que tem germinação baixa o que leva a
afirmar que o uso de hormônios de germinação é aceitável para tal prática.
Os angicos podem ser utilizados nas mais diversas atividades inclusive para reflorestamento,
econômica, social, entre outras. Os dados levantados aumentam o maior acervo de informações para
a produção das mudas de angico.
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RESUMO
A destinação dos resíduos sólidos é um dos grandes problemas ambientais ainda nos tempos atuais,
os danos pela má destinação desses materiais são inúmeros e além do impacto no ambiente, existe
também danos aos humanos, devido a contaminação da água e do solo por metais pesados.
Objetivou-se avaliar o nível de contaminação por metais pesados em uma área de lixão a céu aberto
no município de Alagoa Nova – PB. Foram coletadas amostras de solo na área de lixão em
diferentes pontos e profundidades, as amostras coletadas foram transportadas para o Laboratório de
Fertilidade do CCA/UFPB para posterior determinação dos teores de Cádmio (Cd), Chumbo (Pb),
Níquel (Ni) e Cromo (Cr). Dos metais pesados avaliados, apenas o Cádmio apresentou valores
superiores aos teores naturais para a região e o Estado, os demais (Pb, Ni e Cr) apresentaram
valores inferiores às médias do Estado, sendo que para o Cromo o teor é inferior ao limite de
detecção. Nenhum dos elementos avaliados encontrou-se em níveis de conservação ou investigação
conforme os limites descritos pelo CONAMA.
Palavras-chave: Contaminação do Solo, Resíduos Sólidos, Danos Ambientais
ABSTRACT
The destination of solid waste is currentluy one of the major environmental problems, the damages
caused by the wrong destination of these materials are numerous and besides the impact on the
environment, there is also damage to humans due to contamination of water and soil by heavy
metals. The objective of this study was to evaluate the level of contamination by heavy metals in an
open dump area in the city of Alagoa Nova - PB. Soil samples were collected on the dump área in
diferente locations and depths and transported to the Fertility Laboratory of the CCA / UFPB for
further determination of Cadmium (Cd), Lead (Pb), Nickel (Ni) and Chromium (Cr). By the
evaluation of heavy metals, only Cadmium presented values higher than the natural levels for the
region and the State, the others (Pb, Ni and Cr) were found in lower levels than what found in the
State averages, whereas for Chromium the content was below the limit of detection. None of the
evaluated elements was found in levels of conservation or investigation according to the limits
described by CONAMA.
Keywords: Soil Contamination, Solid Waste, Environmental Damage
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INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios da humanidade é a crise ambiental vivenciada no mundo. O
aumento populacional e o uso predatória dos recursos ambientais estão intensificando o
aquecimento global, devido ao efeito estufa e a degradação das florestas e rios. Porém, não se trata
apenas de um problema que envolve o contexto ecológico, pois nele inclui também o contexto
social. O contexto ecológico e social é indissociável, porém, em vários momentos são tratados de
forma isoladas (MARCHI, 2015).
Um dos maiores desafios da sociedade moderna é a administração e controle da qualidade
ambiental. Nas últimas décadas, houve um maior crescimento tecnológico e demográfico mundial,
seguida da intensificação das atividades industriais e agrícolas, assim como, o extrativismo mineral
e a urbanização. Essas atividades intensificaram os níveis de contaminantes ambientais,
principalmente no solo (PAYE et al., 2010).
Segundo Schott Filho et al. (2017), é necessário buscar medidas que diminuam os impactos
causados pela destinação inadequada dos resíduos. Uma das metas mais complexas é a colaboração
efetiva da sociedade em relação a destinar adequadamente os resíduos sólidos, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS) tem como um dos seus objetivos a diminuição na geração desses
resíduos.
Os danos ambientais causados pela deposição inadequada dos resíduos sólidos são
inúmeros, tanto para o ser humano, quanto para o meio ambiente. A decomposição do mesmo,
causa contaminação do solo e da água, principalmente pela presença de metais pesados, ou seja,
elementos químicos que apresentam peso atômico relativamente altos. Segundo Preston et al.
(2014), é essencial conhecer os teores naturais de metais pesados nos solos, para o monitoramento
de áreas com suspeita de contaminação.
É um problema recorrente a contaminação dos solos pela presença de metais pesados. A
qualidade do solo vem sendo uma preocupação cada vez maior, por este motivo, é necessário adotar
Valores de Referência de Qualidade (VRQs) para metais pesados, como primeira iniciativa para as
ações de monitoramento ambiental (ALMEIDA JÚNIOR, 2014)
Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o nível de contaminação por
metais pesados em um solo de um lixão a céu aberto, situado no município de Alagoa Nova- PB.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O município de Alagoa Nova – PB está localizado na mesorregião do Agreste e na
Microrregião do Brejo Paraibano, a 148,6 km de João Pessoa, situada a 07°14’15”de Latitude Sul e
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de 35°45’30” de Longitude Oeste (Figura 1), ocupando uma área de 122 km² (SILVA, 2013). De
acordo com o IBGE (2017), apresenta uma população de 20.689 habitantes.
Figura 1. Mapa de localização da Cidade de Alagoa Nova – PB.

Fonte: adaptado pelos autores, 2018.

Para a realização do trabalho foram coletadas amostras de solo de uma área de lixão a céu
aberto na zona rural do município de Alagoa Nova. As amostras de solo foram coletadas em pontos
representativos da área, coletando no mesmo ponto a três diferentes profundidades, 0-15 cm; 15-30
cm e 30-45 cm. As amostras coletadas foram devidamente identificadas, colocadas em sacos
plásticos e transportadas para o Laboratório de Fertilidade do Centro de Ciência Agrárias da
Universidade Federal da Paraíba.
As amostras de solo foram destorroadas e acondicionadas na sala de secagem, passando um
período de 48 horas para a secagem ao ar, sem exposição ao sol, após isso foram peneiradas
utilizando a peneira de 2,0 mm, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA). A extração dos metais
Pb, Cr, Cd e Ni foi realizada conforme metodologia da EMBRAPA (1999), onde foram utilizados
0,5 g das amostras de solo mais 20 ml de HCl a 2 mol L-1, essa solução foi mantida em fervura
bloco digestor aberto por 5 minutos, após esse período as amostras foram resfriadas, filtradas e
retiradas as alíquotas que foram transferidas para balão volumétrico de 100 ml, e então o volume foi
completado com água destilada. A determinação dos teores dos metais foi feita a partir de leitura
em espectrofotômetro de absorção atômica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas últimas décadas os problemas ambientais tiveram maiores visibilidades e espaço para
discussões em todos países. No Brasil, a lei 12.305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, busca realizar uma política integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos. No entanto,
muitas cidades do Brasil ainda continuam destinando esses resíduos para “lixões”. A cidade de
Alagoa Nova-PB está incluída nesse cenário. Segundo Silva (2013), os gestores municipais têm
conhecimento sobre a lei 12.305, mas ainda não colou a mesma em prática.
Na Figura 2, demostra a forma inadequada que é destinado os resíduos sólidos do município
de Alagoa Nova-PB. Essa forma de descarte causa sérios problemas ambientais a curto e longo
prazo, principalmente pelo fato de alguns tipos de resíduos conterem metais pesados que podem
contaminar o solo. Segundo Muñoz (2002), os metais pesados podem ser incorporados ao solo por
diferentes vias, sendo elas fixação, liberação ou transporte. Os mesmos podem ser retidos no solo,
dissolvidos em solução ou fixados por processos de adsorção, complexação e precipitação. Esses
metais podem ser absorvidos pelas plantas, assim, entrar na cadeia trófica, além de volatilizar para a
atmosfera ou contaminar as águas subterrâneas e superficiais.
Figura 2: Destinação final dos resíduos sólidos gerados no município de Alagoa Nova-PB.

Fonte: SILVA (2013).

Na Tabela 1, são demostrados os teores de metais pesados dos solos do estado da Paraíba.
Proposta por Almeida Júnior (2014), no qual afirma que de forma geral no estado da Paraíba, os
teores naturais de metais pesados encontrados são relativamente baixos, quando comparados com os
solos de outros países e estados da federação. Esse valor confirma a hipótese, que a pobreza de
metais pesados nos solos da Paraíba está relacionada ao material de origem.
O contexto geológico da Paraíba, tem uma formação predominantemente de rochas
cristalinas pré-cambrianas, correspondendo a 80% do território, com constituição predominante de
gnaisses, associadas a micaxisto e granitos. O restante é constituído por manto de sedimentos
Terciários e Quaternários (CPRM, 2002).
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Tabela 1: Teores naturais de metais pesados dos solos do Estado da Paraíba.

Cd

Mesorregiões

Cr

Ni

Pb

...............................................mg kg-1..........................................................
Litoral (n=16)

0,05

8,84

2,07

4,52

Agreste (n=30)

0,07

31,86

12,07

8,68

Borborema
(n=17)

0,05

23,01

9,79

5,90

Sertão (n=31)

0,07

37,32

18,93

10,63

Média

0,06

28,14

12,22

8,11

Mediana

0,04

15,56

4,39

7,10

Mínimo

<LD

0,36

0,14

0,74

Máximo

0,84

266,08

156,73

33,00

Desvio Padrão

0,12

38,31

22,79

5,46

Fonte: Adaptado de Almeida Júnior (2014).

Na Tabela 2, estão apresentados os valores de referência de qualidade (VRQ), valores de
prevenção (VP) e investigação (VI) para os metais pesados de acordo com o CONAMA (2009),
adaptado por Almeida Júnior (2014). De acordo com CETESB 2001, os metais pesados de interesse
ambiental, que ocorre de forma natural no solo, servem de valores de referência de qualidade,
podendo ser estabelecidos em função das suas concentrações naturais, considerando a variação das
propriedades do solo.
O CONAMA (2009), define que os Valor de Prevenção (VP), significa o valor limite de
metal no solo, sem que haja comprometimento das funções principais do mesmo. O Valor de
Investigação (VI) são valores que indica um potencial risco à saúde humana e ao desenvolvimento
dos diversos organismos vivos.
Tabela 2: Valores de referência de qualidade (VRQ) para metais pesados em solos do estado da
Paraíba e valores de prevenção (VP) e investigação (VI) regulamentados pelo CONAMA (2009).

Metais pesados

n(1)

n(2)

P(75)

P(90)

VP

VI

Cd (mg kg-1)

87

7

0,06

0,08

1,3

3

-1

89

5

28,81

48,35

75

150

-1

83

11

9,12

14,44

30

70

-1

91

3

10,01

14,62

72

180

Cr (mg kg )
Ni (mg kg )
Pb (mg kg )

n(1) = número de amostras utilizadas para obter os VRQs; n(2) = número de dados anômalos retiradas a
partir do boxplot ; P(75)= VRQ estabelecido a partir do percentil 75; P(90)= VRQ estabelecido a partir
do percentil 90.
Fonte: Adaptado de Almeida Júnior (2014).

Na Tabela 3, estão os teores dos diferentes metais pesados analisados em diferentes camadas
do solo de uma área de lixão, do qual localiza-se na cidade de Alagoa Nova. Os valores de Cádmio
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1227

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
(Cd) foram significativamente diferentes entre as camadas de 0-15; 15-30 e 30-45 cm de
profundidade, correspondendo respectivamente a 0,2000 mg kg-1; 0,2167 mg kg-1 e 0,2100 mg kg-1.
Comparando como os teores naturais de metais pesados proposto por Almeida Júnior (2014),
apresentado na Tabela 1, que corresponde ao teor de 0, 07 mg kg-1 para a mesorregião agreste da
Paraíba, onde está situada a cidade de Alogoa Nova-PB, sendo que a média desse elemento no
estado é de 0,06 mg kg-1. Segundo Almeida Júnior (2014), os baixos teores naturais médios de
Cádmio (Cd 0,06 mg kg-1), é devido aos vários valores abaixo do limite de detecção, sendo que ele
constatou que no município de Juru foi encontrado o teor máximo para o Cádmio (Cd 0,84 mg kg 1

), sendo que o solo é formado por rochas cristalinas (granito, migmatito, quartzito, xisto, calcário

cristalino e filito). De acordo com o CONAMA (2009), o valor de preservação e o valor de
investigação para o teor de Cádmio (Cd) no solo, é respectivamente de 1,3 mg kg-1 e 3 mg kg-1.
Como podemos observar, o teor de Cádmio (Cd) no solo onde localiza-se o “lixão”,
encontra maior que a média do estado e da mesorregião em que está inserida a cidade de Alogoa
Nova-PB, mesmo o elemento ter demostrando significativamente diferentes entre as camadas, o
mesmo está abaixo do valor de preservação e o valor de investigação. No entanto, e importante
aprofundar os estudos nessa área, para descobrir o motivo do valor encontrado, se o mesmo é
causado por condições naturais ou antrópicas, uma vez que o material de origem desse solo é pobre
em metais pesados, desta forma, pode estar ocorrendo a contaminação do solo pela deposição de
resíduos sólidos, que são destinados de forma inadequada no local.
Várias atividades antrópicas vêm ocasionando danos ambientais, dos quais emitem
compostos químicos que iram para o ar, água e solo, de acordo com a concentração pode ser
prejudicial, tanto para o meio ambiente, quanto para o ser humano. Dentre essas atividades,
podemos citar a disposição de resíduos sólidos (RODRIGUES, 2003).
Analisando os teores de níquel (Ni) na Tabela 3, podemos perceber que não houve diferença
significativa entre as diferentes camadas, sendo que os teores foram respectivamente 0,0167 mg
kg1, 0,0467 mg kg-1. e 0,0100 mg kg-1. Comparando com os valores da Tabela 1, os mesmos então a
baixo do teor natural, onde a média é de 12,22 mg kg-1para os solos paraibanos, e de 12,07 mg kg-1
para a mesorregião agreste. O valor de preservação e o valor de investigação para o teor de níquel
(Ni) no solo, é respectivamente de 30 mg kg-1 e 70 mg kg-1 (CONAMA, 2009).
Para os valores de Chumbo (Pb) apresentados na Tabela 3, também não houve diferença
significativa entre as diferentes camadas, desta forma, foram encontrados os seguintes valores
0,9167 mg kg-1, 0,9100 mg kg-1 e 1,3267 mg kg-1. Comparando com os valores da Tabela 1,
podemos perceber que estar a abaixo dos teores naturais de Chumbo (Pb) no solo, pois de acordo
com Almeida Júnior (2014). Os teores de deste elemento apresenta uma ampla faixa de variação
entorno de 0,74-33 mg kg-1, com valores médios de 8,11 mg kg-1 nos solos paraibanos, e para a
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mesorregião agreste é de 8, 68 mg kg-1. As maiores medias de chumbo (Pb) entre as diferentes
mesorregiões do estado apresentaram a seguinte sequência: Sertão > Agreste > Borborema >
Litoral, respectivamente com 10,63 mg kg-1, 8,68 mg kg-1, 5,90 mg kg-1 e 4,52 mg kg-1. Porém,
segundo CONAMA (2009), o valor de preservação e o valor de investigação para o teor de Chumbo
(Pb) no solo, é respectivamente de 72 mg kg-1 e 180 mg kg-1.
Tabela 3. Teores de Cádmio (Cd), Níquel (Ni), Chumbo (Pb) e Cromo (Cr) em diferentes
camadas* de solo de área de lixão, Alagoa Nova – PB, 2018.

Camada
cm

Cd

Ni

Pb

Cr

..............................................mg kg-1.................................................

0 – 15

0,2000b

0,0167ª

0,9167a

<LDa

15 - 30

0,2167a

0,0467ª

0,9100a

<LDa

30 – 45

0,2100ab

0,0100ª

1,3267a

<LDa

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. LD = Limite de detecção.
Fonte: Adaptado pelos autores de Almeida Júnior (2014), 2018.

Os tores Cromo (Cr) estão a baixo do limite de detecção, por esse motivo não foi obtido
nenhum valor ente as diferentes camadas, de acordo com a Tabela 3, os solos paraibanos têm em
médio 28,14 mg kg-1e a mesorregião agreste 31,86 mg kg-1. O valor de preservação e o valor de
investigação para o teor de Cromo (Cr) no solo, é respectivamente de 75 mg kg-1 e 150 mg kg-1
(CONAMA, 2009).
Segundo Almeida Júnior (2014), nos solos da Paraíba a abundância natural dos metais
pesado apresenta a seguinte ordem decrescente: Fe > Mn > Ba > Cr > Zn > Ni > Cu > Pb > Co > Sb
> Cd > Ag > Mo. Mesmo o Cromo estando na quarta posição, nessa área o mesmo encontra-se a
baixo do nível de detecção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao avaliar o nível de contaminação dos seguintes metais pesados Cádmio (Cd), Níquel (Ni),
Chumbo (Pb) e Cromo (Cr), apenas o Cd apresentou diferença significativa entre as diferentes
camadas, sendo o teor maior que a média encontrada nos solos paraibanos. No entanto, todos os
elementos estão abaixo do valor de preservação e o valor de investigação definidos pelo CONAMA.
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RESUMO
O plantio de mudas é predominantemente utilizado para restauração de áreas tropicais degradadas e
apesar dos estudos científicos apontarem a capacidade da Mata Atlântica de se regenerar, a
preservação das áreas remanescentes deve ser garantida pela população que habita em seu entorno,
bem como pelo poder público. Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que a Mata
Atlântica possua cerca de 20.000 espécies vegetais nativas, das quais, 8.000 são endêmicas no
Brasil. Neste contexto, este estudo teve por objetivo avaliar a germinação e o estabelecimento de
espécies vegetais nativas a partir do plantio direto de mudas da Mata Atlântica em áreas degradadas
do município de Murici/AL. Para a produção das mudas foram utilizadas sementes de 8 espécies
distintas: pau-ferro (Casalpinia leiostachya); pau-brasil (Caesalpinia echinata); caju (Anacardium
occidentale); canafístula (Peltophorum dubium); ipê-amarelo (Tabebuia Alba); ingá (Inga),
mulungú (Erythrina mulungu) e pata-de-vaca (Bauhinia forficata). Foram determinados os
seguintes parâmetros: teste de germinação em terra preta e esterco bovino (3:1); incidência de
fungos associados às sementes; seleção das áreas degradadas para o plantio das mudas; taxa de
mortalidade e acompanhamento dos indivíduos transplantados. Os resultados do teste de
germinação foram coerentes com os de emergência de plântulas, realizado em condições de viveiro.
Todas as espécies semeadas apresentaram em geral taxa de germinação superior a 50 %, com
exceção das sementes de ipê amarelo. As mudas transplantadas revelaram uma boa adaptação as
áreas degradadas durante os 3 meses de acompanhamento, mantendo a altura, diâmetro de caule,
número de folhas estáveis. No local em que este estudo foi realizado constatamos que o plantio de
mudas da Mata Atlântica, em especial de ingá, canafístula e mulungú, pode ser considerado uma
boa opção para a recuperação de áreas degradadas, frente aos resultados satisfatórios observados na
pesquisa e o custo reduzido para a sua execução.
Palavras-chave: Mata Atlântica; Plantio de Mudas; Germinação.
ABSTRACT
Planting of seedlings is predominantly used for restoration of degraded tropical areas and although
scientific studies point to the Atlantic Forest's ability to regenerate, the preservation of the
remaining areas must be guaranteed by the population living in its surroundings, as well as by the
public power. Although reduced and very fragmented, it is estimated that the Atlantic Forest has
about 20,000 native plant species, of which 8,000 are endemic in Brazil. In this context, this study
aimed to evaluate the germination and establishment of native plant species from no - tillage of
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Atlantic Forest seedlings in degraded areas of the municipality of Murici / AL. Seeds of 8 different
species were used to produce the seedlings: pau-ferro (Casalpinia leiostachya); pau-brasil
(Caesalpinia echinata); caju (Anacardium occidentale); canafístula (Peltophorum dubium); ipêamarelo (Tabebuia Alba); ingá (Inga), mulungú (Erythrina mulungu) e pata-de-vaca (Bauhinia
forficata). The following parameters were determined: black soil germination test and bovine
manure (3: 1); incidence of fungi associated with seeds; selection of degraded areas for planting
seedlings; mortality rate and follow-up of transplanted individuals. The results of the germination
test were consistent with those of seedling emergence, performed under nursery conditions. All
seeded species presented a germination rate of more than 50 %, with the exception of yellow ipê
seeds. The transplanted seedlings showed a good adaptation to the degraded areas during the 3
months of follow - up, maintaining the height, stem diameter and number of leaves stable. In the
place where this study was carried out, we verified that the planting of Atlantic Forest seedlings,
especially ingá, canafístula and mulungú, can be considered as a good option for the recovery of
degraded areas, in view of the satisfactory results observed in the research and the cost for its.
Keywords: Atlantic forest; Seedling Planting; Germination.

INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo e também a
segunda mais ameaçada de extinção. Quase 70 % da população brasileira mora em seu domínio. Por
isso, viver na Mata Atlântica é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade
(Constituição Federal de 1988, Art. 225; 4º).
Considerada Patrimônio Nacional pela Constituição Federal Brasileira, a Mata Atlântica é
composta por um conjunto de tipos de vegetação, que inclui as faixas litorâneas do Atlântico - com
seus manguezais e restingas, florestas de baixada, de tabuleiro e de encosta da Serra do Mar florestas interioranas, as matas de araucárias, os campos de altitude e os encraves florestais no
Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste (Rede de Organizações Não Governamentais da Mata
Atlântica – RMA, 2008).
A conservação da Mata Atlântica é uma ação prioritária, tanto para a preservação da
diversidade biológica, diante da sua riqueza de espécies aliada a significativos níveis de endemismo
e ao elevado grau de degradação em seus ambientes, como para possibilitar a manutenção de áreas
com qualidade ambiental mínima, para que as populações inseridas em seus ambientes possam
usufruir, de forma sustentável (IBAMA, 2006).
O percentual de remanescentes de florestas bem conservadas, é de apenas 7,26%, e segundo
o último levantamento de 2008 da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). Esses dados mostram que a fragmentação da Mata Atlântica é um
processo extremamente crítico, que ameaça a manutenção de sua biodiversidade. Por conta disso, é
considerada a segunda eco-região mais ameaçada de extinção no mundo (Lei no 11.428 de 2006).
A Estação Ecológica Murici, criada em 2001, abrange uma área de aproximadamente 6.
116,43 há, localizada na região noroeste do Estado de Alagoas, localizada aproximadamente 15 km
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da cidade de Murici, que está aproximadamente 50km de Maceió. A reserva de Mata Atlântica do
município de Murici possui uma vegetação diversificada, onde podemos encontrar várias espécies
com valor comercial, como: murici (Byrsonina crassifólia), gameleira (Ficus insípida), Munguba
(Pachira aquática), pau-folha (Aspidosperma sp), cupiúba (Goupia glabra), ipê amarelo (Tabebuia
chrysotricha), imbiriba (Eschwellera blanchetiana), louro (Laurus nobilis), sucupira (Pterodon
emarginatus), barbatimão (Stryphnodendro adstringens), entre outros (IBAMA, 2006). Em
contraste, o desmatamento observado em matas nativas reflete-se no aumento das áreas de florestas
secundárias ou plantações comerciais.
Nessa perspectiva, uma das alternativas para conservação dos vestígios de mata nativa é o
emprego do plantio direto de mudas. Para a produção de mudas se faz necessário o estudo da
germinação que é um fenômeno biológico que pode ser considerado pelos botânicos como a
retomada do crescimento do embrião, com o subsequente rompimento do tegumento pela radícula.
Entretanto, para os tecnólogos de sementes, a germinação é definida como a emergência e
desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, manifestando a sua capacidade para dar
origem a uma plântula normal, sob condições ambientais favoráveis (NASSIF et al., 1998;
CARVALHO & NAKAGAWA, 2000).
A semente é o resultado da fecundação do ovulo e sua principal função é dar origem a uma
nova planta, ou seja, garantir a perpetuação da espécie (NOGUEIRA 2008). Para a obtenção de
mudas o ideal é se ter dados sobre as qualidades das sementes, bem como das condições ótimas de
temperamento e substrato. Em relação a germinação, vários fatores podem influenciar os processos
germinativos, sendo a água, o oxigênio, a temperatura e eventualmente a luz, considerados como
fatores externos ou ambientais. Dentre os principais fatores internos ou intrínsecos relacionado as
sementes, encontra-se a viabilidade, a longevidade, o grau de maturidade, a dormência, a sanidade e
o genótipo. (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000; MARCOS FILHO, 2005).
Apesar do aumento da demanda de conhecimento sobre cultivo e manejo de espécies nativas
florestais, devido à crescente necessidade de projetos de restauração e manejo de áreas degradadas,
há carência de estudos a respeito, embora tenha havido importantes avanços nas últimas décadas
(SILVA, 2011). Assim, por se tratar de uma demanda mundial (a semente como fonte de alimento),
o incentivo a pesquisa em tecnologia de sementes é marcante, predominando a execução de projetos
dirigidos aos métodos para a avaliação do vigor e de suas relações com o desempenho das sementes
e para a identificação das causas determinantes desse comportamento, principalmente quando se
trata da situação da semente no campo.
No entanto, a produção de mudas visando a preservação da Mata Atlântica não desperta
amplo interesse devido à falta de financiamento pelas agências de fomento. Diante do exposto, o
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objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação e o estabelecimento de mudas nativas de Mata
Atlântica em áreas degradadas do município de Murici/AL.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O experimento foi conduzido nas dependências do Instituto Federal de Alagoas, Campus
Murici, situado no Cj. Pedro Tenório Raposo, BR 104, Km 57, s/n, Murici, Estado de Alagoas.
Para a produção das mudas foram utilizadas sementes das seguintes espécies: pau-ferro (Casalpinia
leiostachya); pau-brasil (Caesalpinia echinata); caju (Anacardium occidentale); canafístula
(Peltophorum dubium); ipê-amarelo (Tabebuia Alba); ingá (Inga), mulungú (Erythrina mulungu) e
pata-de-vaca (Bauhinia forficata), obtidas através de sites especializados.
A semeadura foi realizada em recipiente de polietileno de 10 x 20 cm, contendo como
substrato terra preta adubada com esterco bovino na proporção de 3 terra preta :1 esterco, sendo
distribuída 1 semente por recipiente, perfazendo um total de 10 sementes por espécie analisada, com
três repetições cada, mantida em condições de sombrite 70 %. As contagens das sementes
germinadas foram realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a instalação do teste, seguindo os critérios
estabelecidos em Brasil (1992), e aos três meses após a emergência, as mudas foram levadas para a
condição de pleno sol para aclimatação.
Para o plantio das mudas obtidas foram selecionadas as espécies em função de sua
ocorrência nas matas do município de Murici/AL e escolha dos proprietários das áreas rurais
selecionadas para o plantio. Foram selecionadas 3 propriedades rurais (sítios: Pacas 1, Pacas 2 e
Carnafunaum) para o transplante das mudas que ocorreu após um mês de aclimatação. Todos os
indivíduos transplantados foram marcados e identificados com plaquetas numeradas.
Foram realizados 3 censos mensais (30, 60 e 90 dias) após o transplante das mudas para o
acompanhamento do desenvolvimento inicial das espécies introduzidas. Para avaliar a adaptação
dos indivíduos plantados, foram determinadas a altura e o diâmetro da base, com o auxílio de uma
fita métrica, e o número de folhas. As médias dos parâmetros analisados foram comparadas através
do teste de Tukey, a 5%, utilizando o software PAST versão 3.2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados referentes a taxa de germinação das sementes em substrato de terra preta e
esterco bovino (3:1), estão descritos na tabela 1. Todas as espécies apresentaram tempo de
germinação e altura inicial similar. Com exceção das sementes de ipê amarelo, os dados sugerem
que as condições em que o teste de germinação foi conduzido, foram satisfatórias para a germinação
das sementes. Embora, segundo Scalon et al., (2001) para que uma germinação seja considerada boa
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em testes de germinação deve apresentar percentuais acima de 60 %. Nesta perspectiva, apenas as
sementes da espécie de mulungu apresentaram tais índices.
Tabela 1 - Taxa de germinação das sementes de diferentes espécies em substrato contendo terra preta e
esterco bovino (3:1), com três repetições cada, mantida em condições de sombrite 70 %.

Nome popular

Taxa de germinação por repetição

Média ± desvio padrão

Caju

60 %

50 %

50 %

a

Canafístula

50 %

50 %

70 %

a

Ingá

60 %

60 %

70 %

a

Ipê amarelo

40 %

30 %

20 %

b

Mulungú

70 %

70 %

70 %

a

Pau brasil

60 %

50 %

50 %

a

Pau ferro

60 %

60 %

60 %

a

Pata de vaca

60 %

70 %

60 %

a

53 % ± 0,057
57 % ± 0,115
63 % ± 0,057
30 % ± 0,100

70 % ± 1,360
53 % ± 0,057
60 % ± 0,000
63 % ± 0,057

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna são estatisticamente iguais, pelo teste de Tukey, à 5 %
de probabilidade.
Fonte: autores, 2018.

Conhecer o percentual de germinação de diferentes espécies é importante devido a grande
demanda atual por sementes nativas para a composição da mata atlântica, pois em muitas regiões do
Brasil não é possível encontrar uma variedade de espécies suﬁcientes para atender às necessidades
de programas regionais de recuperação, que tenham como objetivo a recomposição da
biodiversidade especíﬁca para determinadas regiões (ALMEIDA, 2016).
Ao analisar o crescimento do diâmetro do caule, altura e número de folhas no censo
realizado com 30, 60 e 90 dias após a realização do transplante não foi observada a mortalidade de
nenhuma das espécies introduzidas (Tabelas 2, 3 e 4). Em relação ao crescimento em diâmetro, as
espécies não apresentaram diâmetro final significativamente superior ao diâmetro inicial durante o
período de avaliação. Isto também se refletiu para a altura e o de número de folhas, com taxa de
crescimento mensal média de 1 cm por mês durante os três meses de estudo no campo.
Tabela 2 - Acompanhamento do desenvolvimento das espécies transplantadas na
propriedade rural sítio pacas 1, localizado no município de Murici / AL.
Nome Popular
Parâmetros*
Altura
Diâmetro do caule
Número de folhas
30 dias
90 dias
30 dias
90 dias
30 dias 90 dias
Caju
25 cm ± 1 cm 28 cm ± 1 cm
4 cm ± 1 cm 5 cm ± 1 cm
9±1
12 ± 1
Canafístula
Ingá
Ipê Amarelo
Mulungú
Pau Brasil
Pau Ferro
Pata de Vaca

21 cm ± 1 cm
17 cm ± 1 cm
23 cm ± 1 cm
22 cm ± 1 cm
28 cm ± 1 cm
26 cm ± 1 cm
11 cm ± 1 cm
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22 cm ± 1 cm
19 cm ± 1 cm
26 cm ± 1 cm
24 cm ± 1 cm
31 cm ± 1 cm
28 cm ± 1 cm
14 cm ± 1 cm

2 cm ± 1 cm
2,5 cm ± 1 cm
3 cm ± 1 cm
4 cm ± 1 cm
2 cm ± 1 cm
2 cm ± 1 cm
1,5 cm ± 1 cm

2 cm ± 1 cm
3 cm ± 1 cm
4 cm ± 1 cm
4 cm ± 1 cm
3 cm ± 1 cm
2 cm ± 1 cm
2 cm ± 1 cm

3±1
7±1
6±1
5±1
3±1
5±1
5±1

5±1
11 ± 1
7±1
7±1
5±1
6±1
7±1
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*Dados referentes as médias dos parâmetros obtidos nos censos realizados com 30 e 90 dias após o
transplante de 5 mudas de cada espécie descrita.
Fonte: autores, 2018.
Tabela 3 - Acompanhamento do desenvolvimento das espécies transplantadas na
propriedade rural sítio pacas 2, localizado no município de Murici / AL.
Nome Popular
Parâmetros*
Altura
Diâmetro do caule
Número de folhas
30 dias
90 dias
30 dias
90 dias
30 dias 90 dias
Caju
25 cm ± 1 cm 27 cm ± 1 cm
4 cm ± 1 cm 5 cm ± 1 cm
10 ± 1
13 ± 1
Canafístula

23 cm ± 1 cm 25 cm ± 1 cm

2 cm ± 1 cm

3 cm ± 1 cm

4±1

7±1

Pau Ferro
28 cm ± 1 cm 30 cm ± 1 cm
2 cm ± 1 cm 2 cm ± 1 cm
5±1
6±1
* Dados referentes as médias dos parâmetros obtidos nos censos realizados com 30 e 90 dias após o
transplante de 5 mudas de cada espécie descrita.
Fonte: autores, 2018.
Tabela 4 - Acompanhamento do desenvolvimento das espécies transplantadas na
propriedade rural sítio carnafunaum, localizado no município de Murici / AL.
Nome Popular
Parâmetros*
Altura
Diâmetro do caule
Número de folhas
30 dias
90 dias
30 dias
90 dias
30 dias 90 dias
Ingá
16 cm ± 1 cm 17 cm ± 1cm
1,5 cm ± 1 cm 2 cm ± 1 cm
4±1
6±1
Mulungú
12 cm ± 1 cm 14 cm ± 1 cm
2 cm ± 1 cm 3 cm ± 1 cm
5±1
7±1
Pata de vaca
11 cm ± 1 cm 13 cm ± 1 cm 1,5 cm ± 1 cm 2 cm ± 1 cm
4±1
6±1
* Dados referentes as médias dos parâmetros obtidos nos censos realizados com 30 e 90 dias após o
transplante de 5 mudas de cada espécie descrita.
Fonte: autores, 2018.

Ao longo do experimento de campo que compreendeu os meses de maio a julho, as espécies
avaliadas não apresentaram queda no número médio de folhas (Figura 1). As variações verificadas
em função da altura e diâmetro do caule comparando as diferentes espécies utilizadas neste estudo é
explicado por Moraes Neto e colaboradores (2000), que descrevem em seu estudo que o
desenvolvimento de mudas de espécies arbóreas, apresentam diferenças significativas de
comportamento em decorrência dos diferentes níveis de luminosidade e idade de cada plântula.
Figura 1 - Visita realizada a propriedade rural sítio pacas 1 para o
acompanhamento do desenvolvimento das mudas transplantas.
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Fonte: autores, 2018.

As espécies mulungu, pata de vaca e ingá revelaram os melhores resultados no campo,
apresentando maior índice de desenvolvimento em comparação com as demais que apresentaram
um desenvolvimento regular nas áreas escolhidas para o plantio. Diante da necessidade da
introdução dessas espécies na Mata Atlântica, uma vez que, a falta delas em áreas de domínio
natural induz a um nível de degradação e redução da biodiversidade, estes resultados demonstram
que é possível trabalhar a consciência ambiental de pequenos produtores rurais incentivando ao
plantio de mudas nativas florestais, bem como a utilização de sistemas agroflorestais como prática
agrícola sustentável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos parâmetros analisados, os resultados mostraram a importância desse estudo
em contribuição para a preservação da Mata Atlântica, com a germinação de espécies nativas no
substrato composto por terra preta e esterco bovino, na proporção 3:1. No local em que este estudo
foi realizado constatamos que o plantio de mudas da Mata Atlântica, em especial de ingá,
canafístula e mulungú, pode ser considerado uma boa opção para a recuperação de áreas
degradadas, frente aos resultados satisfatórios observados na pesquisa e o custo reduzido para a sua
execução.
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RESUMO
A poluição do solo por metais pesados é uma das preocupações ambientais mais proeminentes.
Como vários processos de solo mobilizam os mesmos elementos maiores e traços no solo, outros
marcadores devem ser identificados para avaliar o enriquecimento de metais pesados em solos. Este
estudo tem como objetivo considerar o uso de elementos terras raras (ETRs) leves como elementos
conservativos para o cálculo do fator de enriquecimento de metais pesados em solos desenvolvidos
de granitos ao longo de uma climosequência da zona tropical à semiárida. O estudo foi realizado na
Província de Borborema, no nordeste do Brasil. As amostras de solo foram totalmente digeridas e
os ETRs leves foram determinados por espectroscopia de emissão óptica (ICP-OES).
Independentemente da influência do clima na distribuição dos elementos ao longo dos perfis de
solo, todos os ETRs leves foram eficientes para serem utilizados como elementos conservativos no
cálculo do fator de enriquecimento (FE) de metais pesados em solos. No entanto, sob climas mais
secos, o uso de Ce, La, Nd e Pr parece ser mais indicado do que Sm e Eu. O FE foi uma ferramenta
útil para observar assinaturas de enriquecimento de metais pesados em solos derivados de granitos
em ambientes tropicais. Claramente, o enriquecimento de V aumentou da zona seca para a zona
úmida, enquanto que um padrão de enriquecimento oposto foi observado para o Pb. Leve
enriquecimento dos outros metais pesados também foi observado no perfil de solo sob zona úmida,
com exceção do Cd que apresentou maior depleção em todas as zonas climáticas. Os maiores
valores de FE de metais pesados em solos da zona úmida são explicados principalmente pelos
maiores teores de argila e carbono orgânico total, que originam solos com maior CTC, apresentando
maior capacidade de adsorver e acumular metais pesados.
Palavras-chave: fator de enriquecimento, elemento conservativo, rochas graníticas, elementos
traços.
ABSTRACT
Soil pollution by heavy metals is one of the most prominent environmental concerns. As several
soil processes mobilize the same major and trace elements in soil, other tracers should be identified
to evaluate the enrichment of heavy metals in soils. This study aims at considering the use of
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LREEs as conservative elements to calculate the enrichment factor of heavy metals in soils
developed from granites across a climosequence from tropical to semiarid zone. The study was
carried out in Borborema Province, NE Brazil. Soil samples were totally digested and the LREEs
were determined by ICP-OES. Irrespective of the climate influence on LREEs distribution in the
soil profiles, all of them proved to be efficient to be used as conservative elements to calculate the
EF of heavy metals in soils. However, under drier climates, the use of Ce, La, Nd and Pr seems to
be more indicated than Sm and Eu. EF was a useful tool to observe enrichment signatures of soils
derived from granites under tropical settings. Clearly, V enrichment increasing from dry to the
humid zone while opposite enrichment pattern was observed for Pb. Slight enrichment of the other
heavy metals was also observed in soil profile under humid zone, except for Cd that showed the
highest depletion across the environmental gradient. These greater EF values of heavy metals under
humid zone are mostly explained by the higher clay and TOC contents, which originate soils with
larger CEC, thus, presenting greater capacity of adsorbing and accumulate heavy metals.
Keywords: Enrichment factor; conservative element; granites; trace elements.

INTRODUÇÃO
A poluição do solo por metais pesados tem sido um problema ambiental urgente em todo o
mundo (ALLOWAY, 1995). O acúmulo de metais pesados nos solos é afetado por diversas
variáveis ambientais, incluindo o material de origem e as propriedades do solo (HU et al., 2013). Na
última década, os fatores de enriquecimento (FE) têm sido amplamente utilizados para estudar o
enriquecimento e a depleção de metais pesados em solos (ZHANG et al., 2104; CUTILLASBARREIRO et al., 2016).
O FE considera a abundância do elemento de interesse em relação à abundância de um
elemento litogênico conservador sem fonte antropogênica significativa. Classicamente, os cientistas
do solo exploram os dados dos elementos maiores (Al, Fe, Ti) como elementos conservadores
(SHOTYK et al., 2001; ZHANG et al., 2008; YAO et al., 2013). No entanto, como vários processos
mobilizam os mesmos elementos maiores no solo, torna-se difícil quantificá-los (LAVEUF e
CORNU, 2009). Além disso, o uso do Ti como elemento imóvel durante os processos de
intemperismo tem sido questionado por vários pesquisadores (BERN et al., 2011; TRIPATHI e
RAJAMANI, 2007). Alguns autores também observaram distribuição irregular de Zr em amostras
de solo (NESBITT, 1979; NESBITT e MARKOVICS, 1997). Como resultado, outros marcadores
devem ser identificados, por exemplo, os elementos terras raras (ETRs).
Os ETRs são membros do grupo IIIB da tabela periódica e englobam 14 elementos naturais
da série dos lantanídeos (La-Lu) (LAVEUF e CORNU, 2009). Esses elementos são comumente
divididos em dois grupos: ETRs leves (La-Eu) e ETRs pesados (Gd-Lu) (HU et al., 2006; LONG et
al., 2010; SADEGHI et al., 2013).
Apesar dos ETRs serem usados como traçadores de muitos processos, tais como eventos
hidrotérmicos (LING e LIU, 2002), diagênese (PICARD et al., 2002) e pedogênese (AIDE e
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SMITH-AIDE, 2003; LAVEUF et al., 2008), nenhuma tentativa foi feita para usar os ETRs como
elementos conservativos para calcular o FE de metais pesados em solos. Levando em conta que as
ETRs leves são distribuídos uniformemente em minerais e que eles vêm principalmente do material
de origem (LAVEUF e CORNU, 2009), hipotetizamos que os ETRs leves são elementos
conservativos adequados para calcular a FE de metais pesados em solos. A maior lixiviação dos
ETRs pesados durante os processos de intemperismo (MA et al., 2002) justifica a escolha dos ETRs
leves como elementos conservativos.
O objetivo deste estudo é avaliar o uso de Ce, La, Nd, Pr, Sm e Eu como elementos
conservativos para calcular o FE de metais pesados em solos desenvolvidos de granitos ao longo de
uma climosequência da zona tropical à semiárida.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de estudo e amostragem de solo
O estudo foi realizado em Pernambuco, Nordeste do Brasil. Os perfis de solo foram
coletados sobre granitos em três zonas climáticas (úmida, sub-úmida e seca) da região tropical à
semiárida da Província Borborema. Este planalto compreende uma área de cerca de 380.000 km2
(FERREIRA et al., 1998), e é caracterizado por volumosos granitos.
A região de estudo é dividida em três zonas climáticas: a zona seca apresenta um clima
semiárido, com precipitação anual de 500 mm e temperatura média anual de 28 ºC. A zona subúmida é considerada uma transição entre a zona úmida e a seca, apresentando precipitação
relativamente pequena (600-900 mm). A zona úmida é caracterizada pelo clima tropical, com
precipitação média de 1800 mm.
Os pontos de coleta de solo foram escolhidos com base em mapas geológicos, pedológicos e
confirmação local de campo (Figura 1). Perfis de solo foram escolhidos em locais com relevo plano
ou levemente inclinados para evitar o efeito da topografia como fator predominante na formação do
solo. Os solos foram classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
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Figura 1. Localização dos granitos estudados e perfis de solo em três zonas climáticas de Pernambuco,
província de Borborema, Nordeste do Brasil

Fonte: autoria própria, 2018.

Análises de metais pesados e elementos terras raras
As amostras de solo foram secas ao ar e peneiradas (2 mm de malha), depois foram
maceradas em almofariz de ágata e passadas por uma malha de aço inoxidável de 0,075 mm (ABNT
n ° 200) para obter amostras representativas. Para a medição de metais pesados e ETRs, 1 g de solo
foi digerido em vasos de Teflon com 9 mL de HNO3, 3 mL de HF e 2 mL de HCl em forno de
micro-ondas.
Concentrações de Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, V, La, Ce, Pr, Nd, Sm e Eu foram determinadas
por espectroscopia de emissão óptica (ICP-OES). Os resultados foram verificados usando padrão
geoquímico internacional (SRM 2709). As taxas de recuperações dos elementos avaliados na
amostra de referência variam entre 80% e 100%. Esses resultados são considerados adequados e
demonstram a qualidade das medições no ICP-OES.
Fator de enriquecimento de metais pesados
O fator de enriquecimento de metais pesados em perfis de solo foi calculado de acordo com
a equação abaixo (BLASER et al., 2000):
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( )
( )
Onde: Fe = fator de enriquecimento; E = conteúdo total do elemento considerado; Z = teor
total do elemento conservativo; FE < 1 indica depleção e FE > 1 indica enriquecimento. A
normalização geoquímica foi realizada usando os ETRs leves (Ce, La, Nd, Pr, Sm e Eu) como
elementos conservativos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Distribuição de metais pesados e elementos terras raras
Perfis de solos desenvolvidos de granitos exibiram a seguinte ordem decrescente (mg kg-1):
Pb (86) > Ce (82) > La (43) > V (32) > Nd (20) = Pr (20) > Ni (18) > Zn (17) > Cr (14) > Cu (5) >
Sm (4) > Cd (2) > Eu (1) (Tabela 1). Estes resultados demonstraram a abundância de ETRs leves
em solos originados de granitos. O cério apresentou a maior concentração entre os ETRs leves. Os
valores médios de ETRs leves foram 142 mg kg-1, 218mg kg-1 e 150 mg kg-1 para as zonas seca,
sub-úmida e úmida, respectivamente. Estes dados são semelhantes às concentrações de ETRs leves
na crosta terrestre (ΣETRs leves = 152 mg kg-1) (TYLER e OLSSON, 2002), exceto para o perfil do
solo na zona sub-úmida, e estão dentro do intervalo provável de ocorrer em solos (TYLER, 2004;
HU et al., 2006; LAVEUF e CORNU, 2009).
Tabela 1. Concentração de metais pesados e elementos terras raras leves em solos derivados de granitos em
três zonas climáticas do Nordeste do Brasil.
Horizonte/
Prof. (cm)

Cd

Ni

Zn

Cu

Pb

V

Cr

La

Ce

Pr

Nd

Sm Eu

--------------------------------------- mg kg-1 -------------------------------------------Zona úmida (348 m) – (Latossolo Amarelo distrófico)

A (0-9)

1,9 17,9 29,4

4,9

77,1

46,3 16,1 27,1

53,2

13,6 13,4 2,9 0,6

A (9-20)

2,2 18,2 27,0

4,7

78,9

49,2 18,2 41,5

74,2

18,8 15,6 2,9 0,7

AB (20-37)

1,7 18,0 26,8

4,2

69,5

52,8 20,0 46,3

83,0

18,8 21,5 4,0 0,6

BA (37-50)

1,4 17,1 26,6

3,3

71,3

58,6 20,4 35,1

63,1

16,0 12,3 3,0 0,6

Bw1 (50-69)

2,0 16,8 28,4

3,6

71,4

61,1 22,9 45,6

89,2

19,7 17,9 3,5 0,7

Bw2 (69-89)

1,9 17,7 29,0 16,1

73,8

60,8 21,9 38,7

73,6

18,0 14,2 3,0 0,7

Bw3 (89-109)

2,1 18,2 24,6

3,8

71,8

60,4 23,8 45,2

85,0

19,0 19,0 3,6 0,7

Bw4 (109-147) 1,8 17,4 24,1

3,9

69,0

60,3 23,2 45,3

78,5

18,3 19,0 3,8 0,7

Bw5 (147-165) 1,6 16,3 25,1

4,2

69,4

62,1 23,4 34,0

55,9

15,3 10,0 2,2 0,7

R

4,9

46,0

19,0 19,0 37,9

75,4

17,5 15,7 3,1 0,7

2,5 18,0 15,2
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Zona sub-úmida (738 m) – (Neossolo Regolítico distrófico)
A (0-16)

2,4 19,7 13,6

4,5

94,1

19,4

AC (16-34)

2,4 19,4 14,2

3,7

85,0

24,4 11,4 71,0 129,9 32,3 37,0 7,4 0,9

CA (34-56)

2,2 16,9 16,2

4,0

76,2

24,4 11,5 59,0 116,7 24,7 32,4 6,1 0,8

C1 (56-93)

2,1 19,0 17,0

3,7

89,3

30,3 14,6 76,2 132,8 30,4 37,4 7,1 0,9

C2 (93-111)

2,1 19,0 15,4

3,8

88,0

29,9 14,4 31,7

59,2

16,1 10,9 2,7 0,6

C3 (111-136)

2,9 20,0 17,7

4,2

95,8

32,8 16,2 40,0

75,4

19,3 18,1 3,8 0,7

C4 (136-152)

2,1 20,2 16,6

4,3

91,0

33,4 16,3 37,0

70,4

17,9 15,9 3,5 0,7

C5 (152-195)

2,6 20,9 18,6

4,9

104,1 30,4 15,9 44,2

86,2

21,5 22,7 4,8 0,8

Cr (195-205)

2,9 19,1 11,2

3,8

92,3

20,9 42,9 50,5 101,1 24,5 29,6 6,2 0,9

R

2,7 17,0

5,1

52,0

6,6

9,9

9,2

82,1 165,6 34,0 46,7 9,3 1,0

15,0 45,0

70,6

18,1 16,1 4,3 0,6

Zona seca (389 m) – (Neossolo Regolítico Eutrófico)
Ap (0-5)

2,6 19,7 10,0

4,9

108,7

8,6

3,3

31,4

67,0

16,2 16,3 3,6 0,7

CA (5-17)

2,9 17,5

7,1

4,6

95,6

10,3

3,3

32,4

71,1

18,4 16,5 3,8 0,7

C1 (17-26)

3,0 19,2

8,2

4,8

103,1 12,1

4,8

37,7

80,1

21,0 19,5 4,6 0,9

C2 (26-40)

2,3 17,0

8,1

4,9

82,8

12,9

4,6

46,6

61,2

21,6 17,6 4,2 0,8

C3 (40-48)

2,6 18,0

8,0

4,8

99,6

12,5

5,5

35,1

75,6

17,4 18,3 4,5 0,7

Cr (48-59)

2,4 16,1

9,7

5,4

88,4

16,5

6,4

32,3

68,0

16,9 16,1 3,7 0,7

R

2,1 18,0 12,4 3,9 43,0 10,0 18,0 27,3
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

48,8

14,4 13,6 3,8 0,6

A concentração média de metais pesados em solos derivados de granitos variou de acordo
com as zonas climáticas (mg kg-1) na seguinte ordem: Pb (72 - 96) > V (12 - 57) > Ni (18 - 19) > Zn
(9 - 27) > Cr (5 - 21) > Cu (4 - 5) > Cd (2 - 3). Em contraste, menores variações foram observadas
entre os ETRs leves: Ce (71 - 104) > La (36 - 55) > Nd (17 - 28) > Pr (18 - 25) > Sm (3 - 6) > Eu
(0,7 - 0,8) (Tabela 1).
Os ETRs leves foram distribuídos uniformemente em todos os perfis de solo ao longo da
climosequência, atuando como um grupo coerente. Esse comportamento explica sua ampla
aplicação em estudos geoquímicos (LI et al., 2011; ORTEGA et al., 2015; CUTTILLASBARREIRO et al., 2016). Sua origem litogênica e comportamento conservador os tornam
marcadores pertinentes a serem usados para calcular o fator de enriquecimento de metais pesados
em solos.
Fator de enriquecimento de metais pesados em solos
Independentemente dos ETRs leves utilizados como elemento conservador, o fator de
enriquecimento de metais pesados nos perfis de solo foram claramente influenciados pela
climosequência (Figuras 2, 3 e 4), decrescendo na seguinte ordem: zona úmida > zona sub-úmida >
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zona seca. As maiores concentrações de FE foram observadas no perfil de solo localizado na zona
úmida (Figura 2). Todos os metais pesados exibiram valores médios de FE superiores a uma
unidade, exceto para Cd, decrescendo na ordem V > Zn > Pb > Cu > Cr > Ni > Cd. Estes resultados
podem ser explicados pelo teor mais elevado de argila e carbono orgânico, provavelmente em
resposta à capacidade dos minerais de argila e carbono orgânico em adsorver e acumular metais
pesados. A adsorção de metais pesados nos minerais de argila e carbono orgânico do solo tem sido
bem documentada (BIONDI et al., 2011; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS, 2011). Além
disso, a maior CEC nesse perfil de solo também favoreceu o enriquecimento de metais pesados.
Figura 2. Fator de enriquecimento (FE) de metais pesados em perfil de solo derivado de granito na zona
úmida do Nordeste do Brasil. Ce (a), La (b), Nd (c), Pr (d), Sm (e) e Eu (f) como elementos conservativos

Fonte: autoria própria, 2018.

O perfil do solo sob zona sub-úmida apresentou ligeiro enriquecimento de Zn e Pb (valores
médios de FE variando de 1,0 a 1,5) e forte enriquecimento V em profundidade (FE > 3). Em
contraste, depleção de Cd, Ni, Cu e Cr foram observadas (Figura 3). Os valores médios da FE nesta
zona climática diminuíram na seguinte ordem: V > Pb > Zn > Cr > Ni > Cu > Cd. Esses padrões de
enriquecimento de metais pesados foram semelhantes para todos os elementos conservativos usados
para calcular valores de FE. O comportamento químico coerente de ETRs leves (HENDERSON,
1984) e sua baixa mobilidade durante o intemperismo químico fundamentam o uso de ETRs leves
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como elementos conservativos eficientes para rastrear o enriquecimento ou depleção de metais
pesados em solos desenvolvidos a partir de granitos em ambientes tropicais.
Figura 3. Fator de enriquecimento (FE) de metais pesados em perfil de solo derivado de granito na zona subúmida do Nordeste do Brasil. Ce (a), La (b), Nd (c), Pr (d), Sm (e) e Eu (f) como elementos conservativos

Fonte: autoria própria, 2018.

Os menores valores médios de FE foram observados no perfil de solo localizado na zona
seca (Figura 4). Levando em consideração o uso de Ce, La, Nd e Pr como elementos conservativos,
apenas o enriquecimento de Pb foi observado (valores médios de FE variando de 1,6 a 1,8) (Figura
4a, b, c, d). Por outro lado, maior enriquecimento de Pb e ligeiro enriquecimento de V, Cu e Cd
foram evidenciados usando Sm e Eu como elementos conservativos (Figura 4e, f). Provavelmente,
esses resultados são explicados pelo maior raio iônico de Ce, La, Nd e Pr comparado a Sm e Eu
(Henderson, 1984). Vários autores consideram Sm e Eu como terras raras médios (CIDU et al.,
2013; HISSLER et al., 2015), devido à sua massa atômica e raio iônico intermediário (TYLER,
2004). Assim, para avaliar o fator de enriquecimento de metais pesados em solos sob climas mais
secos, a aplicação de Ce, La, Nd e Pr parece ser mais indicada que Sm e Eu.
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Figura 4. Fator de enriquecimento (EF) de metais pesados em perfil de solo derivado de granito na zona seca
do Nordeste do Brasil. Ce (a), La (b), Nd (c), Pr (d), Sm (e) e Eu (f) como elementos conservativos.

Fonte: autoria própria, 2018.

Ao longo da climosequência, assinaturas claras de enriquecimento de metais pesados foram
observadas. Por exemplo, o forte enriquecimento V aumenta da seca para a zona úmida e,
inversamente, o enriquecimento de Pb aumenta da zona úmida para a zona seca. Além disso,
pequeno enriquecimento dos outros metais pesados também foi observado, exceto para o Cd. Como
esperado, independentemente da zona climática, o Cd exibiu a maior depleção. Sua maior
mobilidade tem sido amplamente documentada pela comunidade científica (ALLOWAY, 1995;
KABATA-PENDIAS, 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo avaliou o uso de Ce, La, Nd, Pr, Sm e Eu como elementos conservativos para
calcular o fator de enriquecimento de metais pesados em solos desenvolvidos de granitos ao longo
de uma climosequência da zona tropical à semiárida. Independe da influência do clima na
distribuição de ETRs leves nos perfis de solo, todos foram eficientes para ser usados como
elementos conservativos no cálculo do FE de metais pesados em solos derivados de granitos. No
entanto, sob clima mais seco, o uso de Ce, La, Nd e Pr parece ser mais indicado do que Sm e Eu. O
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FE foi uma ferramenta útil para observar o enriquecimento de metais pesados em solos derivados de
granitos em ambientes tropicais. O enriquecimento de V aumentou da zona seca para a zona úmida,
enquanto que um padrão de enriquecimento oposto foi observado para o Pb. Leve enriquecimento
de outros metais pesados também foi observado no perfil do solo sob zona úmida, com exceção do
Cd que apresentou maior depleção em todo o gradiente ambiental.
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RESUMO
Discussão da distribuição e dimensão territorial das unidades de conservação Uc´s no Brasil,
baseados em dados oficiais do ministério do meio ambiente através do Cadastro nacional de
Unidade de Conservação. Com a análise de como isto ocorre nas 12 categorias de unidades Uc´s;
regidas pela legislação ambiental com ênfase na lei federal 9985/2000 - Sistema Nacional de
Unidades de Conservação SNUC, demonstrando que elementos como: a propriedade da terra e
regime de gestão deliberativo ou consultivo tem reflexos claros na criação destas unidades, como na
função, em seus diversos níveis de governos.
Palavras Chave: Unidade, Conservação, Legislação, SNUC, APA.
ABSTRACT
Discussion of the distribution and territorial dimension of Uc's conservation units in Brasil, based
on official data from the Ministry of the Environment through the National Register of
Conservation Unit. With the analysis of how this occurs in the 12 categories of Uc units; which are
governed by environmental legislation, with emphasis on federal law 9985/2000 - National System
of Conservation Units (SNUC), demonstrating that elements such as: land ownership and
deliberative or advisory management regime have clear reflections on the creation of these units,
levels of government.

INTRODUÇÃO
As Unidades de Conservação da Natureza representam no território Brasileiro continental
mais de 1.500.000 km² (um milhão e meio de quilômetros quadrados), dezessete por cento do País.
E na área de marinha a partir de março de 2018 contas com quase mais 1000.000 km² (um milhão
de quilômetros quadrados) No mundo, poucas nações exercem soberania em territórios equivalente
ao espaço geográfico das Unidades de Conservação no Brasil.
Este artigo reafirma que a discussão de unidades de conservação passa pelo conhecimento
básico da Legislação Ambiental Brasileira, e sendo esta ampla e complexa. Portanto consideramos
a base mínima para esta discussão seriam: Constituição Federal 1988, principalmente, art. 225; Lei
da Política Nacional de Meio Ambiente - 6938/1981; Lei de Crimes Ambientais - 9605/1998; Lei
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação 9985/2000 e Novo Código Florestal –
12651/2012.
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A proteção especial desse imenso território dentro do Espaço Brasileiro é constitucional e
sistematizada pelo SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – Uc’s, lei
nº 9.985, de 18 de julho de 2000. O SNUC estabeleceu critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação e define como unidade de conservação em seu
Artigo 2º inciso I, por:
“ I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo
Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob-regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;”

Dentro desta definição o “espaço territorial... sob regime especial de administração ” e
transformado em unidade de conservação tem usos tradicionais ou usuais, restrito, e essa situação
no Brasil não é nem pacífica ou compreendida ,o que gera além de conflitos a dificuldade de
implantação e a unidade com maior dimensão territorial no Brasil são as APA`s e com a criação
das novas unidades de conservação, essencialmente mais de 900.000 km de Apas
As Uc’s vão muito além da conservação e preservação da fauna e flora; como é
demonstrado, no Art. 4º O SNUC tem os seguintes objetivos com ênfase aos incisos VI VII e VIII,
estranhos ao senso comum:
I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no
território nacional e nas águas jurisdicionais;
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo
de desenvolvimento;
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica,
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e
monitoramento ambiental;
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em
contrato com a natureza e o turismo ecológico;
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais,
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e
economicamente.

Nos objetivos VI a VIII as características relevantes de beleza cénica; geológica,
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural e mais proteger recuperar
recursos hídricos e edáficos ampliam as características e importância da criação e manutenção de
Unidades de Conservação no Espaço Brasileiro.
A compreensão da dimensão territorial das diversas categorias de Uc’s bem com a
característica de implantação e gestão é o foco deste artigo; não pretendendo um estudo amplo, mas
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sim levantar algumas ideias e críticas baseadas em suas dimensões territoriais e implicações na
gestão das Usa no Brasil.
Como ao todo são 12 categorias de Uc’s, para melhor compreender a dinâmica da atual
prioridade na criação de unidades de conservação a ênfase da análise será nas Áreas de Proteção
Ambiental- APA’s por apresentarem a mais relevante na questão territorial.
A metodologia esta baseada na legislação vigente e nos dados do Cadastro Nacional de
Unidades de Conservação (CNUC) que é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA com
a colaboração dos Órgãos gestores federal, estaduais e municipais. Seu principal objetivo é
disponibilizar um banco de dados com informações oficiais do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação. Para este Artigo utilizou-se a última atualização de 10/07/2017.
DESENVOLVIMENTO
O SNUC está dividido em 2 ( dois tipos ) de unidades de conservação Proteção Integral -PI e
de Uso Sustentável- US e 12 (doze) categorias de unidades de conservação - UC’s; sendo 5 ( cinco)
de Proteção integral e 7 (sete) de uso como visto na tabela II.
Analisando o histórico legal de sua concepção de unidades de conservação no Brasil, Tabela
I constata-se que antes da Constituição e 1988 e muito antes da lei do SNUC/2000, bem como
analisa sua distribuição em reação as outas categorias por entes federados do Brasil. As análises têm
como a base de dados as Tabela II e III do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC)
que é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA com a colaboração dos Órgãos gestores
federal, estaduais e municipais. Seu principal objetivo é disponibilizar um banco de dados com
informações oficiais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Tabela I - Histórico da legislação das Áreas de Proteção Ambiental – APA´s
INSTRUMENTO LEGAL

REFERÊNCIA
Em 1937, foi criado o primeiro Parque Nacional brasileiro, o de
Os parques nacionais foram definidos
Itatiaia, s em 1939 foram criados também Parques Nacionais do
pelo Código Florestal de 1934
Iguaçu e o da Serra dos Órgãos.
Lei Federal 6.902 de 27/4/81
Dispõe sobre a criação das APA’s e das estações ecológicas
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
Lei Federal 6.938 de 31/8/81
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Regulamenta a Lei 6.938 , de 31/ago/1981 ref. Política Nacional
Decreto Federal 88.351 de 1/6/83
do Meio Ambiente e a Lei 6.902, de 27/04/1981, ref. a criação de
estações ecológicas e APA’s
Decreto Federal 91.305 de 3/6/85
Altera dispositivos do regulamento do CONAMA.
Resolução CONAMA 11 de 3/12/87
Declara categorias como Unidades de Conservação
Resolução CONAMA 10 de 14/12/88 Define APA e estabelece alguns critérios para zoneamento.
Lei Federal 7.803 de 18/7/89
Acrescenta parágrafo ao art.º 2º do Código Florestal.
Altera a Lei 6.938, referente à Política Nacional do Meio
Lei Federal 7.804 de 18/7/89
Ambiente, a Lei 7.735, de 22/fev/1989, a Lei 6.803, de 02/jul/1980
e a Lei 6.902, de 27/abril/1981
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Regulamenta a Lei 6.902, de 27/04/1981, referente a criação das
estações ecológicas e APA’s e a Lei 6.938, de 31/08/1981,
referente a Política Nacional do Meio Ambiente.
Dispõe normas referentes ao entorno das Unidades de
Resolução CONAMA 13 de 6/12/90
Conservação
Uniformiza critérios e procedimentos para criar Unidades de
Portaria IBAMA nº 77, de 20/9/99
Conservação.
Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição
Lei Federal 9.985 de 18/7/00
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza e dá outras providências.
Fonte: adaptado http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-conservacao/apas/apas-areas-de-protecao-ambientallegislacao-pertinente/ in: 30 de agosto 2017
Decreto Federal 99.274 de 6/6/90

A tabela I demonstra a evolução da legislação federal em relação às APA’s , como se
observa sua regulamentação é antes da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA que é
de agosto de 1981 enquanto a Lei de regulamentação de APA’s é de abril de 1981, além de sua
antiguidade para os padrões brasileiros, devemos realçar que foi a primeira tentativa de criar
unidades de conservação em propriedades privadas sem a obrigação do poder publico fazer a
desapropriação e indenização.
As Áreas de Proteção Ambiental é no mínimo polêmica. Equacionar as restrições, ou
melhor, os objetivos de criação da APA com a realidade é discutível, o que causa descrédito à
categoria. Vários autores têm dissertado a respeito e o que se percebe, em geral, é o surgimento de
muitas APA’s, e poucas são levadas à risca como quer a legislação.
A principal “VANTAGEM” da criação de uma APA é que fica desnecessária a
desapropriação e indenização das propriedades privadas, o que evita gastos públicos; a suposta
existência de um Conselho gestor, que permitiria acordos e normatização democrática, não é
realidade nas APA’s brasileiras. Para não estender um tema muito debatido na literatura pode-se
usar o exemplo do Estado de São Paulo, o mais rico e populoso do país, tem apenas duas APA’s
estaduais com planos de manejo das trinta criadas desde 1983 em seu território. O plano de manejo
é o principal documento de gestão de uma unidade de conservação.
DEFINIÇÃO DE ARÉAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA
Segundo o SNUC de 2000 é uma categoria de uso sustentável definida:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas,
e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições
para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de Proteção
Ambiental.
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§ 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas
sobre domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.
§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para
pesquisa e visitação pelo público, observadas a exigência e restrição legal.
§ 5º A Área de Produção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no
regulamento desta Lei.

As Categorias de UC's com o tipo conselho gestor, ainda não regulamentados pelo
SNUC/2000, são: Área de Proteção Ambiental – APA; Área de Relevante Interesse AmbientalARIE; Reserva de Fauna - REFAU e Reserva Particular do Patrimônio Particular - RPPN. Não
define como consultivos ou deliberativos: O SNUC não deixa claro o tipo de Conselho gestor para
as APA’s.
No entanto o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
responsável legal está trabalhando na regulamentação da categoria e, até então, a maioria das APA’s
vêm tratando seus Conselhos como Consultivos, através de Instrução Normativa 09/2014 .
Em resumo, a concentração de poder é prática da burocracia governamental e isto fica claro
principalmente quando o conselho gestor, que é o órgão máximo em uma APA, é definido por uma
portaria pelo ICMbio como consultivo, mesmo a APA contendo propriedades privadas, isso não é
princípio democrático. Os Estados como Acre e Amazonas vão contra esta portaria, as APA’s
estaduais nestes estados possuem conselhos deliberativos.
ANALISE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ÁREA COMTINENTAL, POR
TIPO/CATEGORIAS DE BIOMAS DO BRASIL.
As unidades de conservação em área continental - UC’s, quando analisadas por Biomas
Brasileiros (Tabela II), representam mais de 1,5 milhão de km²no total, sendo que dos seis (seis)
Biomas, somente o bioma Amazônia possuem mais 1,1 milhão km². Na categoria Proteção integral
o total de 530 mil km² no Brasil apenas no Bioma Amazônia responde por 430 mil km², ou seja,
quase 90 % das unidades de PI.
A tabela II demonstra-nos dois (dois) tipos de unidades de conservação: a distribuição
territorial entre proteção integral (PI) e uso sustentável (US) é muito desigual.
No primeiro tipo a Unidade de Conservação de Proteção Integral é mais efetiva na
conservação e preservação dos recursos naturais a qual se propõe proteger, pois a resposta para esta
afirmação está no fato de só admitir o uso indireto e a questão fundiária ser de propriedade pública
ou desapropriada, quando há propriedade privada, e quando não desapropriada a propriedade, o
proprietário é obrigado a assinar um termo de concordância com as restrições de uso, com a pena de
ser desapropriado. Portanto as unidades de conservação PI, tirando o Bioma Amazônia, tem
representatividade territorial bem menor nos outros biomas.
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Nas Unidades de conservação de Uso sustentável, a prevalência territorial das APA’s é
marcante sendo exceção apenas às categorias Florestas Nacional e Parques Nacionais, no Bioma
Amazônia com 273.649 km e 305.179 km são maiores em área que as APA’s. Excluindo o Bioma
Pantanal, que não possui APA; em todos os outros biomas as APA’s tem maior expressão
territorial, realçando que no Bioma Pampa, com mais de 90 por cento do total das áreas protegidas
estão em APA´s.

Mata Atlântica

Pampa

Pantanal

Área Continental

Estação Ecológica
Monumento Natural
Parque Nacional
Refúgio de Vida Silvestre
Reserva Biológica
Total PI

Cerrado

Proteção Integral (PI)

Caatinga

Tipo / Categoria

Amazônia

TABELA II - Distribuição das Unidades de Conservação em área Continental por Biomas

Área
(Km²)
107.642
0
269.549
107
52.856
430.154

Área
(Km²)
1.389
594
7.621
1.496
70
11.170

Área
(Km²)
11.435
374
50.487
2.460
81
64.838

Área
(Km²)
1.479
512
23.269
844
2.501
28.606

Área
(Km²)
321
0
392
26
105
844

Área
(Km²)
116
3
4.285
0
0
4.403

Área
(Km²)
122.380
1.483
355.603
4.935
55.614
540.016

Área
Área
Área
Área
Área
(Km²)
(Km²)
(Km²)
(Km²)
(Km²)
Floresta
312.626
542
557
356
0
Reserva Extrativista
137.730
19
883
712
0
RDS
111.089
94
686
523
0
Reserva de Fauna
0
0
0
0
0
Área de Proteção Ambiental
173.643
52.294 109.108
83.509
4.214
ARIE
446
126
87
271
0
RPPN
466
478
1.069
1.090
4
Total US
736.000
53.553 112.390
86.461
4.219
Total PI e US
1.166.154 64.723 177.228 115.067 5.063
Fonte : CNUC/MMA- www.mma.gov.br/cadastro_uc. Atualizado em : 10/07/2017

Área
(Km²)
0
0
0
0
0
0
2.488
2.488
6.891

Área
(Km²)
314.081
139.343
112.392
0
422.768
931
5.596
5.111
1.535.127

Uso Sustentável (US)

Analisando a tabela III, acima constata – se que o total territorial das Unidades de
Conservação - UC´s é de 1.585.778 km ; as APA’s correspondem 469.506 km , é disparado a Uc’s
com maior área das 12 categorias de UC´s. Quando analisamos por Esferas: Federal, Estadual e
Municipal os dados, são ainda mais gritantes.
Também na tabela III, nas Esferas Federal e Estadual o total de área das unidades tanto PI
como US, apresentam 796.503 e 766.543 respectivamente, sendo muito semelhantes, mas na Esfera
Municipal apresenta apenas 27.036 Km². Isso provavelmente porque entre os entes federados o
ente municipal é o que possui menos recurso, pois quem cria uma unidade de conservação, é
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responsável por lei 9983/ 2000, na implantação e gestão. Daí conclui-se que na esfera municipal do
total dos 27.036 Km² das 12 categorias, só na categoria APA’s tem-se 26.171 Km² em área. A
razão escolha pela qual se escolhe a APA como unidade de conservação é que não é preciso
indenizar a propriedade privada, assim ela é criada sem o custo fundiário, ou seja, a fonte das
dificuldades de eficácia desta categoria.
Na Esfera Estadual o total de Unidades PI e US de 762.747 km as APA’s correspondem a
336.940 km², é a categoria com maior área dentre as 12 categorias, comprovando a preferência do
poder público na escolha da Unidade de conservação sem os custos de desapropriação.
TABELA III - Unidades de Conservação por Esfera de Poder no Brasil Continental
Tipo / Categoria
Proteção Integral
Estação Ecológica
Reserva Biológica
Monumento Natural
Parque Nacional / Estadual / Municipal
Refúgio de Vida Silvestre
Total - Proteção Integral

Federal
N°
Área (Km²)
32
74.947
31
42.677
3
443
73
264.867
8
2.692
147
385.625

N°
61
23
29
206
41
360

Esfera
Estadual
Área (Km²)
47.596
13.447
906
94.200
2.941
159.089

Esfera
Federal
Estadual
Proteção Sustentável
N°
Área (Km²)
N°
Área (Km²)
Floresta Nacional
67
178.225
39
135.856
Reserva Extrativista
62
124.724
28
19.867
RDS
2
1.026
32
111.251
Reserva de Fauna
0
0
0
0
APA’s
33
101.731
189
339.260
ARIE
13
341
26
455
RPPN
635
4.831
209
765
Total Uso Sustentável
812
410.870
52
607.454
Total Geral PI e US
956
796.503
883
766.543
Fonte : CNUC/MMA- www.mma.gov.br/cadastro_uc. Atualizado em : 10/07/2017

N°
4
8
14
127
5
158

Municipal
Área (Km²)
10
51
136
443
161
801

N°
0
0
5
0
85
9
1
10
258

Municipal
Área (Km²)
0
0
171
0
26.171
138
0
26.480
27.281

Tipo / Categoria

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta reflexão geral não há a intensão de esgotar o assunto, apenas levantar algumas
questões e ideias.


CRIAÇÃO DE NOVAS APAS DEVEM SER REVISTAS;
Fica claro que as Áreas de Proteção Ambiental tem maior representatividade territorial nas

esferas estadual e municipal. No caso dos municípios quase a totalidade das áreas de todas as
categorias de unidades de conservação. A análise dos dados oficiais demonstra a sua grande
expressão territorial e fato que para criar APA não é necessário desapropriar, ou seja, em uma
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canetada se cria uma APA, já a implantação e a realização do plano de manejo geralmente está mais
para ficção na maioria das APA’s do Brasil.


CONSELHO DELIBERATIVO DEVE SER A REGRA;
Quando o poder público, mantém como consultivo o conselho gestor das APA’s, que sem

dúvida deveria ser deliberativo ele deixa escapar a possibilidade de sua regulamentação. Deve-se ter
consciência que, somente com um conselho deliberativo a formação de um APA deixa de ser letra
morta e torna efetiva a defesa do patrimônio ambiental brasileiro.


A SUSTENTABILIDADE COMO FOMENTO
Uma vez transformado em APA, o território adquire restrições aos usos tradicionais e isto

poderia funcionar com incentivo aos usos sustentados, exemplo destes usos seria. Empréstimo via
bancos de fomento como BNDES, para que os proprietários possam desenvolver atividades e
produtos sustentáveis, o que possibilitaria efetiva implantação destas unidades de conservação,
orientados pelo Desenvolvimento Economicamente Viável, Socialmente Justo e Ambientalmente
Sustentável.
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DINÂMICAS DA GESTÃO AMBIENTAL NOS TERRITÓRIOS COSTEIROS:
MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES NAS REVERSAS EXTRATIVISTAS MARINHAS DO
MARANHÃO

Francisco Wendell Dias COSTA
Doutorando em Geografia em FCT/UNESP - Bolsista FAPEMA
geo.fwcosta@gmail.com

RESUMO
O artigo tem objetivo analisar a dinâmica ambiental das Reservas Extrativista Marinhas de
Cururupu e do Delta do Parnaíba. Para tanto, foi traçada uma abordagem teórica-metodológica
baseada na abordagem qualitativa-descritiva e nos procedimentos metodológicos. Os resultados
evidenciaram que é relevante um processo de gestão ambiental pautado no compartilhamento de
poder de decisão e nos dispositivos legais criados para planejar e gerir os atributos físicos-naturais e
socioculturais da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu e do Delta do Parnaíba, sendo
compreendida sua dimensão e importância para a gestão do ambiente costeiro do Maranhão. A
gestão ocorre pela atuação do Conselho Deliberativo, gestão participativa e instrumentos e projetos
para potencializar o ecoturismo, com propósito de promover “desenvolvimento” das comunidades
locais na geração de serviços e renda.
Palavras-Chave: Gestão Ambiental. Plano de Manejo. Resex de Cururupu. Delta do Parnaíba.
ABSTRACT
The article aims to analyze the environmental dynamics of the Cururupu and Parnaíba Delta
Extractive Marine Reserves. For that, a theoretical-methodological approach was drawn up based
on the qualitative-descriptive approach and the methodological procedures. The results showed that
an environmental management process based on the sharing of decision-making power and the legal
provisions created to plan and manage the physical-natural and socio-cultural attributes of the
Cururupu and the Parnaíba Delta of Extractivists Reserve is relevant and importance to the
management of the coastal environment of Maranhão. The management takes place through the
deliberation of the Deliberative Council, participatory management and instruments and projects to
promote ecotourism, with the purpose of promoting "development" of local communities in the
generation of services and income.
Keywords: Environmental Management. Management Plan. Resex of Cururupu. Parnaíba Delta.

INTROUDÇÃO
A gestão ambiental dos territórios costeiros constitui uma mudança e mesmo inovação da
formulação e implementação das políticas públicas no Brasil. Para discutir sobre a problemática
levantada neste artigo foi preciso fazer uma análise epistemológica detalhada do tema da pesquisa,
o que vem sendo feito com relativo sucesso por autores dentro e fora da ciência geográfica. É muito
enfatizada sobre as políticas públicas voltadas para a proteção ambiental e melhoria da qualidade de
vida da população que vive em áreas costeiras protegidas legalmente por leis, relacionando-as com
a base sócio-histórico-cultural.
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As políticas públicas e a legislação ambiental têm contribuído para a gestão ambiental em
Unidades de Conservação Costeira e Marinhas estabelecidas com a presença de pescadores
artesanais e para o uso exclusivo das populações tradicionais que sobrevivem da extração dos
diversos tipos de pescados, sendo diferentes daqueles das primeiras reservas em áreas amazônicas e
foram criadas como possíveis medidas atenuantes para as suas problemáticas ambientais, visto que
norteiam e subsidiam as tomadas de decisão dos gestores desses espaços.
Para compreender a dinâmica da gestão das Reservas Extrativistas Marinhas a serem estudas
neste artigo, a temática possibilita a análise de vários instrumentos que englobam o gerenciamento
costeiro (Plano de Gerenciamento Nacional Costeiro - PNGC; Projeto Orla; Código de Proteção do
Meio Ambiente) e, há também, os instrumentos de gestão correspondem às Unidades de
Conservação (Plano de Manejo, Conselho Deliberativo e a Gestão Participativa), além de ações que
visam potencializar a prática do ecoturismo, com possibilidade de gerar serviços e renda para
população local nas duas áreas estudas. Portanto, são instrumentos que fazem parte das múltiplas
intervenções na gestão ambiental nas Reservas Extrativistas Marinhas do Maranhão.
O objetivo geral deste artigo é analisar a dinâmica da gestão ambiental pelas múltiplas
intervenções nas Reservas Extrativistas Marinhas do Maranhão. Para auxiliar na consecução do
objetivo geral de pesquisa, propõem-se os seguintes objetivos específicos: a) analisar a dinâmica
ambiental das Reservas Extrativista Marinhas de Cururupu e do Delta do Parnaíba e b) compreender
como os dispositivos legais e a participação popular atuam no processo de gestão ambiental.
METODOLOGIA
A orientação teórico-metodológica deste artigo é a abordagem qualitativa descritiva, pois é
relevante para a compreensão e análise histórico-espacial, aliada ao conhecimento do quadro atual,
considerando dados socioambientais, de modo a compatibilizá-los com dados disponíveis sobre a
gestão ambiental, articulando com as múltiplas intervenções nos territórios do Maranhão
(TRIVIÑOS, 1987).
Pela abordagem qualitativa descritiva é possível analisar as múltiplas intervenções da gestão
ambiental nas Reservas Extrativistas Marinha de Cururupu e do Delta do Parnaíba, pois são
Unidades de Conservação em territórios costeiros incluídas como instrumento de política de
proteção ambiental da Zona Costeira Brasileira. Assim, o enfoque qualitativo permite reconhecer e
identificar como o processo de gestão se desenvolve, para que assim seja possível desenvolvê-lo.
Para o completo da metodologia, são desenvolvidos os seguintes procedimentos
metodológicos: revisão e análise bibliográfica, além de artigos, revistas, trabalhos monográficos,
dissertações, teses, legislação ambiental, dentre outros para que possam oferecer embasamento
teórico para o desenvolvimento do artigo. Na pesquisa de gabinete foi possível identificar as
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características físico-naturais, tamanho das unidades, os municípios que estão inseridos em cada
Resex, os dados socioeconômicos, etc. A partir dessa etapa, a proposta foi compreender as múltiplas
intervenções na gestão das Reservas Extrativistas Marinhas do Maranhão.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Localização e caracterização da Resex de Cururupu e do Delta do Parnaíba
O Maranhão apresenta uma faixa da zona costeira de aproximadamente 640 km de extensão,
entre a foz dos rios Gurupi na divisa com o Pará e o rio Parnaíba limítrofe com o Piauí,
correspondendo a segunda maior faixa costeira do Brasil, onde se encontra características
ambientais diversificadas como: estuários, baías, florestal de mangues, falésias, praias arenosas,
dunas e paleodunas, planícies de marés, dentre outras, contribuindo para potencial pesqueiro,
turístico e portuário (SILVA; LIMA, 2013; EL-ROBRINI, et al. 2006).
Em virtude da riqueza físico-natural e sociocultural e com intuito de conservação e
preservação da área costeira maranhense foram criadas diversas Unidades de Conservação de várias
categorias, com destaque para as Reservas Extrativistas Marinhas de Cururupu e do Delta do
Parnaíba, conforme Figura 01.
Figura 01 - Mapa de localização das Reservas Extrativistas Marinhas de Cururupu e Delta do Parnaíba.

Fonte: IBGE (2010); ICMBio (2014), elaborado pelo autor.

O processo de criação da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu foi iniciado em 2000,
quando os moradores das comunidades de pescadores se reuniram com representantes da prefeitura
de Cururupu, para solicitar a criação de uma área com os moldes de uma Reserva Extrativista com
caráter pesqueiro. Nesse contexto, a prefeitura de Cururupu solicitou junto ao CNPT (Comissão
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Nacional de Populações Tradicionais) e ao IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e Renováveis) a elaboração de um projeto para tal pedido (COSTA, 2015).
A Resex de Cururupu foi criada pelo Decreto s/n° em 2 de junho de 2004, ocupando uma
área de aproximadamente 1.851,9332km2, abrangendo os municípios de Apicum-Açu, Bacuri,
Cururupu, Porto Rico e Serrano do Maranhão, com 13 comunidades, (Mangunça, Caçacueira, Peru,
São Lucas, Guajerutiua, Valha-me Deus, Porto Alegre, Iguará, Mirinzal, Retiro, Porto do Meio,
Bate-Vento e Lençóis, com 1500 famílias e 5 mil habitantes (BARROS et al., 2002; IBGE, 2010).
A Resex de Cururupu caracteriza-se pela presença de ilhas, baías, mangues, praias e elevada
produtividade primária, contando com aproximadamente 30 ilhas habitadas, apresentando
significativa diversidade biológica, cultural, social e paisagística, despontando como área de beleza
natural ímpar e grande potencial ecoturístico. Ocupa lugar estratégico no litoral ocidental do
Maranhão, apresentando uma concentração de cardumes de peixes, crustáceos e mariscos
(BARROS et al. 2002; COSTA, 2015).
As atividades econômicas da Resex de Cururupu são: a pesca artesanal, agricultura de
subsistência, extrativismo vegetal e pecuária extensiva. A pesca é praticada utilizando diversas artes
de pescar de modo artesanal (tarrafa, espinhel, arrasto, zangaria, curral, etc.) (COSTA, 2015).
No litoral oriental maranhense está o Delta do Parnaíba que se configura como importante
área da zona costeira brasileira, caracterizado por ser o único delta “em mar aberto” das Américas.
Formado por cinco barras (Igaraçú, Canárias, Caju, Carrapato ou Melancieira e Tutóia), a partir do
rio Parnaíba, divisor natural dos Estados do Piauí e Maranhão é composto por mais de 75 ilhas,
classificadas como ilhas de aluvião, que se formam em águas calmas (SAVAGET, 2002). O delta é
um sistema sedimentar que inclui os estuários, baías, os manguezais, as dunas móveis e fixas, praias
arenosas e lamosas, restingas, marismas e apicuns.
É uma área que está sobreposta de Unidades de Conservação, como por exemplo: Área de
Proteção Ambiental (APA) do Delta do Parnaíba, que abrange parte dos Estados do MA, PI e CE,
apresentando uma área de aproximadamente 3.031 Km2; a Reserva Particular do Patrimônio Natural
Ilha do Caju com 7.6337 km2 e a Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba (ZEE do
BAIXO PARNAÍBA, 2002).
A Resex do Delta do Parnaíba possui 2.841 famílias e 3.600 habitantes, que vivem, em sua
maioria, basicamente da pesca artesanal, da cata do caranguejo-uça, coleta do sururu, ostras e
demais mariscos, da agricultura em pequena escala, artesanato e algumas famílias sobrevivem com
o crescente turismo na região, como guias turísticos (ZEE DO BAIXO PARNAÍBA, 2002; IBGE,
2010; MATTOS, 2015).
As razões que antecederam a criação da Resex de Cururupu e do Delta do Parnaíba
conjugaram-se interesses conservacionistas e a necessidade de resolução de conflitos locais, por
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isso que é essencial um processo de gestão ambiental com base na legislação, a fim de proporcionar
a conservação e preservação das áreas, incentivar práticas de manejo sustentáveis e garantir
melhores condições de vida para a população das comunidades (MATTOS, 2015).
Esses territórios litorâneos do Maranhão possuem uma riqueza significativa em termos
ambientais, sociais e culturais que merece atenção para a aplicabilidade dos aparatos legais no
processo de gestão ambiental. Assim a definição de gestão ambiental pode ser entendida na visão de
Fogliatti, Filippo e Goudard (2004) como o conjunto de ações encaminhadas para obter uma
máxima racionalidade no processo de decisão relativo a conservação, defesa, proteção e melhoria
do meio ambiente.
Macedo (1994) tenta relacionar todos os mecanismos e instrumentos de gestão ambiental
existentes não é objetivo deste artigo, mas sim, destacar aqueles que permite fazer uma reflexão
sobre o território costeiro das Reservas Extrativistas Marinhas do Maranhão. O que permite optar
por aqueles que são possíveis de se fazer uma análise do processo de gestão ambiental das áreas
objetos deste artigo.
O estado do Maranhão conta com o Código de Proteção do Meio Ambiente publicado pela
Lei Estadual N° 5.405 de 08 de abril de 1992, que dispõe de finalidades, objetivos e normas gerais
da Política Estadual do Meio Ambiente e inclui uma seção sobre o gerenciamento costeiro do
Maranhão. Partindo desse pressuposto, Silva e Lima (2013) apontam que o Projeto Maranhão do
Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro apresenta bases para o ordenamento da uso e
ocupação da zona, a fim de melhorar a sua qualidade ambiental, indicando as seguintes ações:
Macrozoneamento Costeiro e Diagnóstico Ambiental do Litoral Maranhense; implantação do
Sistema de Informações de Gerenciamento Costeiro no Maranhão (SIGERCO/MA) e dar
divulgação, além de promover a discussão do gerenciamento costeiro com as comunidades
litorâneas e com as esferas administrativas, com objetivo de potencializar a gestão ambiental nos
territórios costeiros do Maranhão.
Além dos aparatos legais voltados para o gerenciamento costeiro, considerados primordiais
nesse processo, há também os instrumentos de gestão ambiental próprias das Unidades de
Conservação, dentre eles: Plano de Manejo, Conselho Deliberativo e a Gestão Participativa, que
somados fazem parte das múltiplas intervenções visando a gestão ambiental nas Reservas
Extrativistas Marinhas do Maranhão.
A Resex de Cururupu possui um conjunto de instituições que tentam auxiliam na gestão
ambiental, são eles: a Colônia de Pescadores, a Associações de Moradores da Reserva Extrativista
Marinha de Cururupu (AMREMC), também conhecida como Associação-Mãe e o Sindicato de
Pescadores. Todos atuando, em tese, no sentido de mobilizar, conscientizar e organizar a base dos
pescadores artesanais, buscando discutir temas de interesse da categoria.
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O Conselho Deliberativo da Resex de Cururupu foi criado para contribuir com ações
voltadas para a implantação e implementação do Plano de Manejo da Unidade de Conservação e
cumprimento dos demais objetivos da unidade. É composto por 23 Conselheiros, sendo 08
representantes de órgãos públicos e 15 membros pertencentes à sociedade civil: 1 representante de
cada comunidade, totalizando 13 membros, além da Associação dos Moradores da Reserva
Extrativista Marinha de Cururupu (AMREMC) e do Instituto GEDA (Gestão e Desenvolvimento
Ambiental). A complexidade institucional do Conselho Deliberativo da Resex de Cururupu pode se
exemplificada na Figura 02, sendo baseado no trabalho de Santos e Schiavetti (2013).
Figura 02 - Integrantes que participam do Conselho Deliberativo da Resex de Cururupu-MA.

Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

No processo de gestão ambiental da Resex do Delta do Parnaíba está o Conselho
Deliberativo36, um espaço discussões e de decisões a serem todas pelos seus membros.
Periodicamente faz reuniões com os seus representantes e os demais moradores das comunidades
para discutirem a finalização do Plano de Manejo e buscarem possíveis medidas atenuantes para os
problemas ambientais que algumas comunidades enfrentam. O Conselho Deliberativo da Reserva
Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba é composto por 21 representações, conforme Figura 03.
36

Disponível em:
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidadescoservacao/portarias/RESEX%20%20Delta%20do%20Parnaiba%20de%2021%2005%202008.pdf >. Acesso em 24 de
agosto de 2016.
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Figura 03: Conselho Deliberativo da Resex do Delta do Parnaíba

Fonte: dados da pesquisa

Ambos os Conselhos Deliberativos foram formados conforme a legislação vigente e
periodicamente faz reuniões com os seus representantes, sendo compostos por diferentes sujeitos
sociais, representantes das comunidades e dos órgãos públicos, expressando suas opiniões e
‘sentimentos’ na tentativa de gerar um cenário em tese positivo em prol de uma gestão ambiental
“eficiente”, sobretudo com a elaboração e execução do Plano de Manejo e buscarem possíveis
medidas atenuantes para os problemas ambientais que algumas comunidades enfrentam.
O Plano de Manejo é considerado como o principal instrumento de gestão das Unidades de
Conservação. A Resex de Cururupu tem seu Plano de Manejo concluído e está em vigência desde
dezembro de 2016, visando orientar todas as atividades e atenuar os impactos que ocorrem dentro
do perímetro desta reserva. Portanto, o objetivo é conciliar a conservação ambiental, respeito às
diferenças culturais e o estímulo ao desenvolvimento local é o principal desafio de gestão desta UC.
A Resex do Delta do Parnaíba ainda não possui o Plano de Manejo devidamente concluído,
entretanto possui um Instrumento Emergencial para Ordenamento dos Usos na Reserva
Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba37 criado desde 16 de outubro de 2013 na tentativa de
orientar as atividades dentro do perímetro da área de estudo, atividades como: Regras Sobre Uso da
terra; Pesca; Recurso Madeireiro (Mangue); Lixo (resíduos sólidos); Regras Específicas (Cada
Comunidade possui regras específicas).

37

Disponível em:
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2013/p_icmbio_240_2013_aprova_instrumento_em
ergencial_usos_resex_marinha_delta_do_paraíba.pdf. Acedido em 24 de agosto de 2015.
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Nesse instrumento também está explicito que os pescadores foram beneficiados pela Bolsa
Verde, instituída pela Lei Nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nº
7. 572, de 28 de setembro de 2011, com o objetivo de conservação e preservação do ambiente que
vivem, para tanto é pago uma quantia de R$ 300,00 trimestrais aos que se comprometerem a
cumprir as normas estabelecidas nesse documento legal.
Outros instrumentos também podem contribuir com a gestão ambiental da Resex de
Cururupu e do Delta do Parnaíba como àqueles que gerenciam a prática do turismo, sobretudo do
ecoturismo que vem sendo desenvolvido com a participação e envolvimento das comunidades
locais, sendo considerado uma alternativa econômica e uma ferramenta para a conservação
(COUTINHO, 2000).
No conjunto de instrumentos de gestão ambiental na Resex de Cururupu, o governo do
Maranhão lançou em 2000, o Plano de Desenvolvimento Integral do Turismo do Maranhão,
conhecido como Plano Maior que estabeleceu até 2010 o desenvolvimento sustentável do turismo
como forma atenuar a pobreza com ações que visavam a melhoria da qualidade de vida através da
geração de emprego e renda para a população local e atuar como instrumento auxiliar na gestão
ambiental (MUNIZ; FERREIRA, 2014).
No desdobramento do Plano Maior está disposto o Plano Maior de Turismo do Polo Guarás
que apresenta como estratégia consolidar o Litoral Ocidental do Maranhão, promovendo a melhora
dos indicadores socioeconômicos desses municípios, colocando Cururupu-MA como “porta de
entrada” para o Polo Turístico Floresta dos Guarás.
O Plano Maior vigente desde novembro de 2011, dividiu o estado do Maranhão em 10 (dez)
Polos Turísticos para que, no discurso, seja possível uma melhoria na qualidade de vida da
população local a partir do crescimento econômico no fluxo de capital, de acordo com
características próprias e atrativos comuns (MARANHÃO, 2011).
Segundo Maranhão (2008) os municípios do Polo da Floresta dos Guarás fazem parte da
Região de Planejamento do Litoral Ocidental e possuem como potencialidades a pesca, a cultura, a
culinária, a agricultura de subsistência, a construção naval, a pecuária, o extrativismo mineral, o
turismo e o ecoturismo e como principais demandas: elaborar e executar programas de conservação
ambiental, implementar políticas de inclusão social dos afrodescendentes, ampliar, restaurar e
conservar a malha viária, qualificar mão-de-obra para a agricultura e a pesca, criar polo industrial,
construir aterro sanitário, criar escola naval, conservar os manguezais (MUNIZ; FERREIRA, 2014).
Dentre os municípios em destaque da Região de Planejamento do Litoral Ocidental e no
Plano Maior, destaca-se o município de Cururupu como a “porta de entrada” da Resex de Cururupu
e do Polo da Floresta dos Guarás, por possuir um extenso litoral caracterizado pela existência de
ilhas, praias, extensas áreas de manguezais, etc. Assim, é contemplado com programas de
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saneamento básico, criação do centro de interpretação da natureza, melhoria de portos, limpeza
pública, na criação de áreas e no desenvolvimento de produtos de interesse ecoturístico, vigilância e
fiscalização ambiental, oficinas de treinamento ambiental, da criação de pousadas ecológicas, dentre
outras (SANTOS; TEIXEIRA, 2009, p. 235-236).
O ICMBio desenvolve o Projeto de Ecoturismo de Base Comunitária na Ilha de Lençóis
desde 2011 como uma alternativa econômica aos moradores, cuja a caraterística primordial é
desenvolver a prática ecoturística, potencializar atividades sustentáveis, assegurando o meio de vida
e a cultura das populações ali existentes. Esse projeto tem parceria com a comunidade de Lençóis e
tem sido de grande importância para a comunidade e para os turistas, através de ações voltadas à
promoção de reuniões, cursos e parcerias para melhorar o atendimento turístico, além de servir de
base para orientação e gestão do ecoturismo no local (COSTA; FURTADO, 2015).
Alvite et al. (2015) afirmam que as pessoas que se deslocam até a Ilha de Lençóis, buscam
maior contato com a natureza e com o convívio com moradores locais, a fim de completar as
belezas naturais, caminhadas, banhos ao mar ou lagoas, além da observação da fauna e aves, além
das experiências e aprendizado sobre a história e cultural da comunidade.
Diante desse contexto, surgem alguns problemas que são considerados responsáveis pelo
afastamento dos turistas para a Resex de Cururupu, tais como: dificuldade de acesso e transporte até
as comunidades, o abastecimento de água é feito por poços artesianos, falta de coleta adequada dos
resíduos sólidos, não há rede coletora de esgoto, por essa razão a população utiliza fossas sépticas
localizadas próximas aos poços d’água, o que remete à possível contaminação da água consumida.
Dessa forma, a implantação de um planejamento socioambiental somado com o Projeto de
Ecoturismo de Base Comunitária na Ilha de Lençóis, pode desenvolver a prática do ecoturismo e
potencializar a gestão ambiental na Resex de Cururupu.
Segundo o ZZE do Baixo Parnaíba (2002), o turismo é uma atividade com potencial
desenvolvimento para a Resex do Delta do Parnaíba, sendo que o fator motivacional para a prática
dessa atividade são os fatores naturais, envolvendo um cenário que mistura ambientes aquáticos
(praia, lagoa, etc.), sol e calor, dunas, propriedades rurais, dentre outras. A grande variedade de
atributos físicos-naturais e socioculturais dá à área de estudo a prática do ecoturismo (utiliza de
forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentivando sua conservação e formação de
consciência ambientalista através da interpretação do meio ambiente).
Para melhor compreensão da atividade ecoturística na Resex do Delta do Parnaíba está em
curso o Programa Estratégico de Incentivo ao Ecoturismo nas Reservas Extrativistas lançando pelo
IBAMA em 2002, que vem desenvolvendo e apoiando o ordenamento das atividades no país, com
foco nas áreas naturais protegidas. Entre os objetivos programáticos desta iniciativa está a “Carteira
de Projetos de Ecoturismo de Base Comunitária” que tem por objetivo o fomento da participação
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das comunidades moradoras nas áreas de interesse, além de salvaguardar o patrimônio natural
(MATTOS, 2015).
Para a área do Delta do Parnaíba, incluindo a Resex do Delta do Parnaíba, consideradas
áreas em potencial e prioritária para o desenvolvimento do ecoturismo no Brasil, é desenvolvido o
Projeto Polos de Ecoturismo (EMBRATUR-IEB, 2002). De acordo com o ZEE do baixo Parnaíba
(2002), o Ecoturismo é considerado como a melhor opção para que a área tenha um ciclo de
“desenvolvimento”, contribuindo na melhoria das condições de vida das comunidades.
Segundo Coriolano (2002, p. 147), os benefícios econômicos dessa atividade deixados nas
comunidades devem possibilitar a elevação do nível da qualidade de vida dos residentes, levando ao
desenvolvimento local, o qual, segundo a autora, “implica na participação nas rendas geradas no
local, a abertura às mudanças tecnológicas e a melhoria das atividades produtivas”.
Outras ações podem ser registradas no sentido de potencializar o ecoturismo na área de
estudo, entre elas estão a campanha lançada pela Empresa de Turismo do Piauí (PIENTUR) “Piauí,
quanto mais se conhece mais se gosta”; o Programa Melhores Práticas para o Ecoturismo –
MPE/FUNBIO; a implantação do Conselho Gestor local do Programa Polos de Ecoturismo;
Planejamento Turístico no Município de Araioses (MA), entre outros.
É importante ressaltar que tanto a área da Resex de Cururupu como a Resex do Delta do
Parnaíba são detentoras de atributos físicos-naturais, sociais, socioculturais é alvo de empresas
turísticas que elaboram e implementam projetos com apoio do Estado que visem a preservação do
patrimônio. Entretanto, agem desconfigurando o sentido de preservação da paisagem e patrimônio
na intenção de obter lucros, transformando seus atributos em objetos de uso e em mercadorias.
Portanto, a dinâmica da gestão nas Reservas Extrativistas Marinhas de Cururupu e do Delta
do Parnaíba perpassam pelas múltiplas intervenções, envolvendo dispositivos legais criados pelo
estado e ações das comunidades que vivem dentro dessas áreas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dinâmica do sistema de gestão ambiental em Unidades de Conservação exige das
comunidades locais uma participação intensa e sustentada nas negociações. Mas o processo de
ampliação da participação desenvolve-se geralmente em ritmo lento. Deve então, fortalecer de
forma progressiva e potencial a autonomia das populações locais, com propósitos de identificar os
problemas inerentes às suas comunidades e propor medidas atenuantes.
A conclusão e a devida efetivação do Plano de Manejo do Delta do Parnaíba, do ponto de
vista legal, deverão prever a implantação de atividades economicamente viáveis e a qualificação da
mão-de-obra em atividades produtivas capazes de gerar bens e serviços de maneira sustentável que
venham a acrescentar recursos financeiros para as famílias e salvaguardar o patrimônio natural de
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acordo com a legislação vigente. Tal como está ocorrendo na Resex de Cururupu, em que esse
documento já se encontra em vigência contribuindo para o processo de gestão dessa área.
Por outro lado, a ausência desse documento impossibilita a efetiva implementação do
processo de gestão ambiental na Resex do Delta do Parnaíba, pois impossibilita subsídios para o
controle e a fiscalização das áreas, para as práticas de manejo e ecoturismo, potencializando a pesca
predatória, a extração do mangue e a utilização dos produtos oriundos do extrativismo vegetal de
forma insustentável, potencializando assim os impactos socioambientais. Sendo assim, elas são
gerenciadas por documentos que não constam todas as informações sobre como se deve proceder ao
processo de gestão ambiental.
As Resex de Cururupu e do Delta do Parnaíba são alvos da prática de intenso fluxo turístico
por apresentar riquezas físico-naturais e sociocultural que apesar de levar benefício econômicos
área as áreas, traz consigo impactos ambientais negativos, devido à falta de ordenamento quanto ao
controle da demanda, que não é compatível com a infraestrutura básica e de apoio ofertado. Assim,
provoca acúmulo de resíduos sólidos, destinação dos esgotos in natura provenientes dos hotéis,
áreas de lazer, etc., que, por sua vez, também polui esteticamente. Nisso inclui ainda, a própria
infraestrutura de suporte, como outdoors colocados em locais inadequados, dentre outros.
Entretanto, é pertinente a participação dos diferentes sujeitos sociais no planejamento e
monitoramento dessa atividade, possibilitando melhor a distribuição dos benefícios para a
população e levando a uma maior conservação e proteção ambiental. Assim, a prática do ecoturismo
é considerada a mais relevante para essas áreas, haja quando bem planejado, constituiu-se uma
alternativa econômica capaz de gerar emprego e renda, promoção de cursos e treinamentos voltados
para a preservação e manutenção do ambiente local e desenvolver campanhas de Educação
Ambiental, conscientizando e sensibilizando os visitantes e moradores locais no que se refere ao
uso e manutenção da natureza, contribuindo para a proteção e conservação ambiental.
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RESUMO
A questão ambiental tem sido o foco de inúmeros debates nas últimas décadas por diversas esferas
da sociedade. Desde a conferência de Estocolmo até os dias atuais, percebe-se o fortalecimento de
organizações, instituições e variados movimentos na defesa do meio ambiente. Diante desse
cenário, é urgente a necessidade de reflexão sobre a forma de viver e conviver com o meio ambiente
para construção de um novo paradigma. Com isso, foram sendo criados mecanismos legislativos de
proteção ambiental pelo poder público como a proteção de áreas consideradas de importância
ecológica ambiental, sendo previstas na constituição brasileira no Art.225. Nessa perspectiva, desde
a criação da APA de Barra do Rio Mamanguape, tem-se observado a ocorrência de conflitos de
várias ordens. Logo, conhecer esses conflitos e analisa-los de forma a tentar achar alguma solução
se fez necessário. O objetivo desta pesquisa foi analisar um dos conflitos ocorridos na região da
APA de Barra do Rio Mamanguape, envolvendo entres os principais atores do conflito, empresários
carcinicultores da região e o IBAMA. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a bibliográfico,
estudo de caso, bem como a metodologia proposta por Carvalho no livro Educação ambiental: a
formação do sujeito ecológico. Inicialmente, foram identificadas as diferentes formas de apropriarse dos elementos da natureza por parte dos atores, as formas e resultados do conflito, características
dos distintos discursos encontrados, o quadro legal e a atuação do Estado. Posteriormente, foi
realizado um mapeamento dos conflitos socioambientais, onde foi necessário o uso de Veículo
aéreo não tripulado (VANT). Observou-se que os discursos e ações existentes dos diversos atores
envolvidos nos conflitos são complexos e variados, exigindo uma análise imparcial e atenta dos
fatos.
Palavras-chave: Conflitos Socioambientais; APA da Barra do Rio Mamanguape; Carcinicultura.
ABSTRACT
The environmental issue has been the focus of countless debates in recent decades by various
spheres of society. From the Stockholm conference to the present day, one can see the strengthening
of organizations, institutions and various movements in the defense of the environment. Given this
scenario, it is urgent to reflect on how to live and live with the environment to build a new
paradigm. With this, legislative mechanisms of environmental protection by the public power were
created as the protection of areas considered of ecological environmental importance, being
foreseen in the Brazilian constitution in Art.225. In this perspective, since the creation of the APA
of Barra do Rio Mamanguape, it has been observed the occurrence of conflicts of several orders.
Soon, to know these conflicts and analyze them in order to try to find some solution if necessary.
The objective of this research was to analyze one of the conflicts that occurred in the APA region of
Barra do Rio Mamanguape, involving the main actors of the conflict, the region's business owners
and IBAMA. The methodology used in this research was the bibliographic, case study, as well as
the methodology proposed by Carvalho in the book Environmental education: the formation of the
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ecological subject. Initially, the different forms of appropriation of the elements of nature by the
actors, the forms and results of the conflict, the characteristics of the different discourses found, the
legal framework and the state's action were identified. Subsequently, a mapping of socioenvironmental conflicts was carried out, where it was necessary to use Unmanned Air Vehicle
(UAV). It was observed that the existing discourses and actions of the various actors involved in the
conflicts are complex and varied, demanding an impartial and attentive analysis of the facts.
Key Words: Socio-environmental conflicts; APA da Barra do Rio Mamanguape; Carcinicultura.

INTRODUÇÃO
A questão ambiental tem sido o foco de inúmeros debates nas últimas décadas por diversas
esferas da sociedade e desde a conferência de Estocolmo, em 1972, até os dias atuais percebe-se o
fortalecimento de organizações, instituições e variados movimentos na defesa do meio ambiente.
Isso vem ocorrendo com frequência devido a percepção mais sensível das consequências dos danos
ambientais na vida das pessoas. Segundo Little (2001), o surgimento de incontáveis problemas
ambientais nas últimas décadas, como a contaminação do ar e da água nas zonas urbanas, epidemias
variadas, secas intensas, alagamentos frequentes, falta de água, entre outros, teve um papel
importante de despertar a humanidade para a aceitação de sua fragilidade humana e dependência do
meio natural.
Diante desse cenário, é urgente a necessidade de reflexão sobre a nossa forma de viver e
conviver com o meio ambiente para construção de um novo paradigma. Segundo Miralé (2001), a
raiz de grande parte dos problemas ambientais está no antagonismo existente entre a necessidade
ilimitada dos homens por bens de consumo e a disponibilidade limitada da natureza para produção
de bens. Sendo assim, constata-se a inevitabilidade da ocorrência de conflitos socioambientais na
modernidade, frutos de um choque de paradigmas, diante desse antagonismo. Para Little (2001), os
conflitos socioambientais são disputas entre grupos sociais que apresentam diferentes tipos de
relação com o meio natural.
Tendo em vista essa nova compreensão da relação do homem com a natureza em que esta
não se constitui como uma fonte ilimitada de recursos, as legislações pelo mundo foram sendo
pressionadas pelos movimentos que emergiram desde da década de 70, tendo como pontapé inicial
a conferência de Estocolmo. Com isso, foi sendo criados mecanismos legislativos de proteção
ambiental pelo poder público como a proteção de áreas consideradas de importância ecológica
ambiental, sendo previstas na constituição brasileira no Art.225.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
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Assim como, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei
9.985/00) foi definido o que seria uma Unidade de Conservação (UC): "espaços territoriais e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei" (Art.
1º, I). Nessa mesma lei, divide-se as UC em dois grupos: as unidades de proteção integral e as
unidades de uso sustentável. Sendo as áreas de proteção ambiental (APA) incluídas no grupo das
unidades de uso sustentável, em que nesse grupo é possível haver ações antrópicas na região,
contanto que aconteça de forma sustentável.
Uma das APAs federais criadas encontra-se no estado da Paraíba, localizada entre os
municípios de Lucena e Rio Tinto. A APA de Barra do Rio Mamanguape, objeto do estudo em
questão, foi instituída em 1993 pelo Decreto 924/93. Anteriormente a criação da APA existia na
mesma região o projeto Peixe-boi que tinha a intenção de proteger esse mamífero ameaçado de
extinção, contendo esse objetivo no texto do Decreto. Além desse objetivo, determina restrições ao
exercício de atividades que causam erosão ou assoreamento do solo, como também despejos nos
cursos d’água em discordância com as normas do CONAMA, entre outros (MOREIRA,2008).
Segundo Moreira (2008), as APAs geralmente são criadas em áreas que anteriormente já
existiam atividades humanas e a sua criação implica em alguma restrição do uso e manejo dos
recursos naturais, surgindo com isso interesses conflitantes que vão convergir para os conflitos
socioambientais. Nessa perspectiva, desde da criação da APA de Barra do Rio Mamanguape, em
1993, tem-se observado a ocorrência de conflitos de várias ordens. Logo, conhecer esses conflitos e
analisa-los de forma a tentar achar alguma solução se faz necessário. Sendo assim, essa pesquisa se
propõe a analisar um dos conflitos ocorridos na região da APA de Barra do Rio Mamanguape,
envolvendo entres os principais atores do conflito empresários carcinicultores da região e o
IBAMA.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa realizada é de tipo bibliográfico, e a metodologia usada foi proposta por
Carvalho (2004) no livro Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. Sendo assim,
inicialmente, foi realizado uma descrição das características socioambientais da região em estudo.
Identificando a localização geográfica, ecossistemas presentes na região, o relevo, clima, entre
outras características ambientais, assim como, fez-se um breve histórico do processo de
povoamento. Ainda na parte introdutória, foi realizada a identificação das principais atividades
econômicas e de conflitos sociais.
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Na segunda parte da pesquisa, foi realizado um mapeamento dos conflitos socioambientais,
com a identificação dos atores sociais envolvidos, o seu nível e tipo de organização. Na mesma
parte, houve a localização do conflito e a detecção das identidades coletivas dos atores, seja através
do seu papel atribuído aos elementos da natureza ou fazendo referência a algum ecossistema.
Finalizando com a configuração dos conflitos, foi identificado: as diferentes formas de apropriar-se
dos elementos da natureza por parte dos atores, as formas e resultados do conflito, características
dos distintos discursos encontrados no conflito, o quadro legal que permeia o conflito e a atuação do
Estado com relação ao conflito.
A fim de se obter uma coleta de dados mais precisa e obter imagens de alta resolução, foi
feito o uso de Veículo aéreo não tripulado (VANT), conhecido popularmente como Drones.
Segundo Neto e Coelho (2018), a tecnologia do Drone é ideal para proporcionar uma visão
do alto de forma fácil e ágil e o seu sobrevoo oferece uma visão ampla de lugares distantes e de
difícil acesso.
Os drones, por serem equipamentos e sem piloto, podendo ser monitorados a distância,
auxiliam muito, pois podem chegar a lugares que o homem, em sistema convencional não
chegaria ou demoraria muito mais tempo para lá chegar. Dessa forma, ele agiliza ações e,
como é um compactador inteligente, tira fotos, e mapeia o ambiente, facilitando o trabalho
e obtendo melhor resultado, pois tem maior precisão; podendo assim, auxiliar nas inspeções
ambientais, prevenindo danos futuros e alertando sobre os danos presentes como vantagens
dos drones, destaca-se: são capazes de monitorar áreas fora do alcance dos seres humanos e
tem uma visão absolutamente mais ampla do habitat dos animais ou das áreas de
preservação, o que os tornam mais eficazes no envio de informações (FONTES e
POZZETTI, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características Socioambientais
A APA da Barra do Rio Mamanguape está localizada na mesorregião da zona da mata
paraibana, litoral norte do estado. A sua área situa-se entre os municípios de Marcação, Baia de
Traição, Lucena e Rio Tinto, como mostra a Figura 1. Possui uma área de 14.460 ha, sendo 6.000
ha composto por vegetação de manguezal, considerada a maior área de mangues da Paraíba. Além
do ecossistema de manguezal, na região da APA encontra-se praias, dunas, restingas, falésias, ilhas
e coroas, assim como na foz do Rio Mamanguape existe uma barreira de recife que dar uma
característica lagunar ao estuário (ICMBio,2014).
Figura 1 - APA da Barra do Rio Mamanguape e suas comunidades locais. Fonte: ICMBio, 2104.
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O clima predominante da região é quente e úmido do tipo As, segundo a classificação
climática Köppen, com uma precipitação média superior a 750mm. O seu relevo segue a tendência
da região do litoral paraibano, em que predomina sedimentos pouco consolidados, sofrendo com
isso fortes influências dos processos erosivos. Assim como, a região tem sua geomorfologia
incluída nos Tabuleiros Litorâneos esculpida sobre a formação Barreiras (ICMBio,2014).
A população humana na APA da Barra do Rio Mamanguape é originada da miscigenação
dos índios Potiguar, descendentes africanos e europeus (ICMBio, 2014). A ocupação humana na
região tem origem do período pré-colonial, segundo Moreira at Borges (s.d.), e os primeiros
habitantes da região teriam sido os índios Potiguara da nação Tupi (MOREIRA,2008).
A maior parte da população residente dos 4 municípios que fazem fronteira com a APA
reside na zona urbana, segundo o censo de 2010, sendo 21.177 residindo na zona rural e 29.150
residindo na zona urbana (Tabela 1). Entretanto, a taxa da população rural é alta comparada com a
da Paraíbae do resto do Brasil, chegando a ser próxima a da população urbana. Isso mostra que
existe uma estreita dependência da população local com os ecossistemas da APA, no qual, tem a
mata e o manguezal como fonte de sobrevivência, sustento e como manutenção de seus padrões
culturais (ICMBio, 2014).
Tabela 1- População urbana e rural dos municípios de Baía da Traição, Lucena, Marcação e Rio Tinto.
Fonte: IBGE, 2010.
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As atividades econômicas identificadas na APA são: agricultura coletiva, plantação de
coco, pesca e cata de carangueijo e marisco, pecuária, carcinicultura, agricultura de subsistência,
cana

de

açúcar,

viveiro

de

peixe,

microempresas,

comércio

informal

e

artesanato

(EMBRAPA,2008). Dentro dessas, as que apresentam maior relevância econômica são as de cana
de açucar e de carcinicultura, sendo a última objeto do estudo da pesquisa.
A atividade de carcinicultura, cultivo em escala do camarão, está em franco crescimento em
todo o mundo devido a alta demanda pelo crustáceo. Na APA da Barra do Rio Mamanguape, a
atividade foi motivada inicialmente pela ascensão da produção de camarão no estado vizinho do Rio
Grande do Norte.

Alguns atores sociais como usineiros, índios e moradores locais, que já

realizavam atividades econômicas na APA, implementaram a atividade de carcinicultura nas áreas
de mangue (MOREIRA, 2008).
Com relação aos conflitos existentes na APA os que mais destacam-se, segundo
Moreira(2008), são: o conflito entre o Estado e as comunidades indígenas na luta pela homologação
da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor; conflito entre orgãos do próprio Estado envolvendo o
IBAMA e a FUNAI por causa de entendimentos divergentes sobre a prática da carcinicultura
exercida pelos índios e o conflito entre empresários carcinicultures e o IBAMA, objeto desse
estudo, em torno da liberação da atividade em uma área de manguezal.
Mapeamento dos Conflitos Socioambientais
Um dos atores sociais envolvidos no estudo em questão é a Destilaria Miriri S/A.
Inicialmente, a empresa iria atuar na região da APA da Barra do Rio Mamanguape com a produção
de cana de açúcar.
Figura 2 - Fazenda FOCO. Ponto 1: Gamboa Serraria; Ponto 2: Gamboa Gravatá; Ponto 3: Gamboa
Barreiros; em detalhe a comunidade de Tavares. Fonte: Silva, 2009.
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Já na década de 90 os empresários da Miriri S/A, espelhando-se em agroindustriais do Rio
Grande do Norte que iniciaram a expansão da atividade no Nordeste, entram no ramo da produção
de camarão em massa e inicia sua exploração nas áreas de mangue da APA. O seu maior
empreendimento do ramo é a fazenda FOCO, constituído por 11 viveiros de engorda dentro de uma
área de 37,3 ha (Figura 2), considerado um empreendimento de médio porte, segundo a Resolução
Nº 312/02 do CONAMA (SILVA,2009).
Tabela 2- Contribuição da carcinicultura para a geração de emprego, receita e impostos em municípios do
Nordeste Brasileiro em 2003. Fonte: Rocha, 2011.

O agronegócio do camarão cultivado é uma atividade que está crescendo a cada ano no
Brasil e o nordeste é a região com maior importância nessa atividade (Tabela 2), representa cerca de
99% da produção nacional de camarão. Tal atividade, já conta com 2.400 produtores em uma área
de 23.000 ha de viveiros, gera 70.000 empregos, diretos e indiretos, e produziu em 2014 cerca de
90.000 toneladas obtendo uma receita de R$ 1.860.000.000,00, considerando toda a cadeia
produtiva em 2014 (ROCHA,2011).
Entretanto, a atividade de carcinicultura contém algumas implicações sociais e ambientais
no local de sua exploração. Autores como Currie (1994), De Walt (1996), Primavera (1991) e
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Nascimento (2000) apud Silva(2009) apontam alguns impactos ambientais que podem originar-se
dessa atividade como a degradação de ecossistemas manguezais e matas de restingas, diminuição de
espécies nativas a partir da introdução de outras exóticas, salinização dos solos e eutrofização dos
corpos d’agua da região. Assim como, também apontam para alguns impactos sociais como as
mudanças no padrão de vida e nas atividades de subsistência das comunidades onde o
empreendimento se encontra (SILVA,2009).
Outro ator social envolvido no conflito é a população da comunidade de Tavares. A
comunidade está inserida na área do município de Rio Tinto, localiza-se dentro da APA e contém
uma população estimada, segundo Plano de Manejo(2014), de 490 pessoas. As principais atividades
econômicas, segundo Embrapa(2008), são a agricultura de subsistência, pecuária coletiva e a
carcinicultura. Verifica-se também que as Usinas Miriri e Japungu, absorvem parte da população da
comunidade e de outras circunvizinhas para trabalhos na carcinicultura e cana de açúcar (ICMBio,
2014).
As comunidades locais na APA (Figura 1) caracterizam-se pela forte dependência da
população com relação ao ecossistema manguezal. Segundo ICMBio(2014), as principais atividades
econômicas são ligadas a pesca, agricultura e extrativismo.
A maior parte dessa população é dependente do mangue, a exploração é feita na forma
extrativista de árvores para lenha, carvão e madeira para a construção de casas, cavernames
de embarcações e estacas para apoiar culturas agrícolas, além de extração da casca das
árvores para obtenção do tanino (ICMBio, 2014).

Todavia, essa dependência com o mangue não é total devido a absorção de mão de obra
pelas Usinas Miriri e Japungu para as atividades anteriormente citadas. Na comunidade de Tavares
a maioria das pessoas trabalham na Destilaria Miriri, onde realizam diversas atividades vinculadas
ao plantio, corte e transporte da cana de açúcar (SILVA,2009). A respeito

da atividade de

carcinicultura, na comunidade foi identificado 15 pessoas trabalhando diretamente no
empreendimento da destilaria Miriri, a fazenda FOCO, entre outras que são contratadas em época
de despesca (ICMBio, 2014).
Com relação a gestão da APA no Art.6º inciso III da Lei 9985/00 o IBAMA tem a atribuição
de administrar as unidades de conservação federal, estadual e municipal. Assim como, no Art.3º do
Decreto 924/93 fala que a APA da Barra do Rio Mamanguape será supervisionada, administrada e
fiscalizada pelo IBAMA, em articulação com a SUDEMA e órgãos municipais de Rio Tinto e de
Lucena.
No mesmo decreto no art. 8º ficam proibidas atividades como: implantação de atividades
industriais poluidoras capazes de afetar o meio ambiente; atividades capazes de provocar erosão ou
assoreamento das coleções hídricas; despejo nos cursos d’água de qualquer efluentes, resíduos ou
detritos, em desacordo com as normas técnicas oficiais e exercício de atividades que afetam a biota
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ou manchas na vegetação primitiva. No mesmo sentido no art. 9º estabelece a necessidade de
licenciamento pelo IBAMA para obras de estradas e de canais para construção de barragens nos
cursos d’agua, projetos de urbanização, atividade mineraria e atividade industrial e agrícola que
causem alterações ambientais.
Contudo, as restrições estabelecidas para as atividades na APA não foram observadas pela
Destilaria Miriri S/A que em 2001 iniciou as obras do empreendimento FOCO dentro da APA
mesmo sem possuir a devida licença necessária. O pedido da licença de operação (LO) foi aceito no
primeiro momento pelos analistas do IBAMA da Paraíba que o encaminharam para a sede do
IBAMA em Brasília, no qual entenderam que o empreendimento estava funcionando de forma
irregular e que não deveria ter sido construído, negando assim o pedido de licença.
Após análise PCA/PRAD do projeto de carcinicultura no município de Rio Tinto/PB,
encaminhado pela Destilaria Jacuípe (Miriri), concluímos pela inviabilidade ambiental do
mesmo, recomendando que os tanques e a área impactada seja recuperada integralmente .
PARECER 11/2003 – IBAMA/DILIQ/CGLIC/COAIR

Diante dessa situação, em 2005 o MPF/PB entra com uma Ação Civil Pública contra a Usina
Miriri S/A alegando que a empresa construiu, instalou e fez funcionar projeto de carcinicultura
numa área de mangue de 63,8 ha (área total das duas fazendas do empreendimento sendo que só
uma fazenda chegou a ser concluída) localizada no interior da APA da Barra do Rio Mamanguape
(Figura 2).
A empresa então foi indiciada pelas infrações contidas na Lei 9605/98 (Lei de Crimes
Ambientais) nos Art. 40 , 55 e 60 e o Art. 2º da Lei 8176/91. Porém, o Juiz da 2ª Vara Federal da
Paraíba absorveu os donos da empresa da condenação referente ao Art.40 da Lei 9605/98, o que fez
o MPF recorrer a decisão e levar o caso para o TRF5 revertendo assim a sentença. Com isso, em
2012 a Destilaria Miriri S/A foi incriminada por crime ambiental e condenada a recuperar a área de
mangue e pagar uma multa de 500 mil reais.
Para os moradores da comunidade de Tavares entretanto, a sua percepção a respeito do
empreendimento da Destilaria Miriri S/A é positiva. Segundo a presidente da Associação de
Moradores, alguns dos serviços básicos, como saúde e educação, melhoraram consideravelmente
depois da implantação deste projeto, tendo em vista que a empresa colaborou com a infraestrutura
do posto de saúde e da escola (SILVA,2009). Entende-se com isso que a preocupação ambiental de
uma população em estado de pobreza e miséria sempre vai ser anterior a preocupação com as suas
necessidades básicas e, segundo May(2010),

a oportunidade de sair da pobreza através dos

empregos oferecidos pela Destilaria, ampliando a capacidade de acesso a bens e serviços, é um
motivo de alívio e satisfação pra qualquer pessoa.
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O Estado por sua vez, tem sido visto de forma negativa pelos moradores. Pois as restrições
existentes na APA com relação a extração de madeira tem impedido os moradores de realizarem
atividades básicas para sua sobrevivência como relata um morador de Tavares:
[...] o povo aqui queima lenha, por que nem todo mundo pode comprar o bujão. O povo
tava entrando lá pra fazenda e eles tavam impedindo deles tirar lenha, aí vieram e se
comunicaram comigo e eu disse que ia conversar com Carla, a mulher do IBAMA. Aí, eu
fui e chamei ela aqui para uma reunião, e ela veio. Ela explicou que a madeira do mangue
ninguém pode mexer, nem lenha seca, nem verde. Mas, aí, o povo perguntou: e a gente vai
fazer o quê? Vamos cozinhar com o que? Se a gente não tem condições de comprar o gás.
Carla respondeu: Olhe, a gente não libera lenha pra ninguém (SILVA,2009).

Nesse sentido percebe-se que os órgãos da administração pública estão apresentando
divergências em suas ações e compreensões da relação homem/meio ambiente. Na Lei 9985/00 por
exemplo, fica permitido em seu Art.15 um certo grau de ocupação humana em uma APA e o
consequente uso sustentável de seus recursos naturais por essas populações, o que não está
acontecendo segundo o relato do morador. Outro exemplo, é com relação a liberação da licença de
instalação e de operação para o empreendimento FOCO que mesmo o IBAMA tendo a negado e
concluído pela sua inviabilidade ambiental a licença foi deferida pela SUDEMA em 2008, como
mostra a Figura 4. Logo, fica claro a existência de uma dissintonia existente entre a competência da
gestão da APA.
Figura 3 – Licença de Instalação e Operação. Fonte: SUDEMA,2008.

Por outro lado, a Associação Brasileira de Criadores de Camarão defende que a atividade de
carcinicultura no Brasil é realizada em grande parte das fazendas de forma harmônica com o meio
ambiente e de acordo com os padrões de sustentabilidade ambiental (ROCHA,2011). Tendo como
apoio alguns pesquisadores como Madrid (2004) apud Rocha(2011), que na sua pesquisa de pósdoutorado chegou a conclusão de que a água usada nos viveiros em termos microbiológicos é mais
limpa do que a água de abastecimento das fazendas.
Dessa forma, contraria a maioria dos pesquisadores que consideram a atividade como de alto
impacto ambiental no ecossistema de manguezal. Segundo pesquisa realizada pelo Laboratório de
Biotecnologia de Manguezais do Instituto Oceanográfico da USP, por exemplo, foram identificados
diversos impactos ao manguezal ligados ao cultivo do vannamei (espécie de camarão usada na
carcinicultura brasileira), e um deles é o risco de transmissão de doenças nas diversas fases da vida
do crustáceo (NANNI,2004).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Little (2001), a visão do meio natural como mercadoria por parte dos detentores do
Capital caracteriza um dos polos na maioria dos conflitos socioambientais. Sendo assim, no estudo
realizado observou-se que a empresa em questão se apropriou irregularmente de uma área de
mangue especialmente protegida com o objetivo único de utilização dos recursos para
enriquecimento particular. Causando tanto impactos ambientais quanto impactos sociais como foi
observado nas transformações culturais ocorridas nas comunidades locais através do
enfraquecimento de suas atividades típicas, historicamente mais sustentáveis.
Nesse sentido, Enrique Leff fala que as transformações culturais ocorridas pelo modo de
produção capitalista destituíram variados conhecimentos práticos exercidos por séculos por
comunidades locais, os quais produziam de forma ecologicamente racional, rompendo assim a
harmonia entre os sistemas naturais e as formações sociais (LEFF, 2000).
Por outro lado, foi constatado na pesquisa uma divergência entre pesquisadores sobre a
efetividade dos impactos ambientais causados pela atividade carcinicultora, o que poderia colocar
em cheque as ações coercitivas dos órgãos estatais responsáveis pela fiscalização da APA. A
respeito dessas incertezas científicas, no Direito Ambiental existe o princípio da prevenção, em que
orienta as ações para medidas que evitem o surgimento de danos ambientais, com o intuito de
eliminar ou reduzir possíveis ações que alterem a qualidade do meio mesmo sem comprovação
científica de seus impactos negativos (MIRALÉ,2001).
A partir disso, observou-se que as ações tomadas pelos órgãos competentes da APA não
foram regidas efetivamente por tal princípio, pois a emissão das licenças ambientais foram feitas
mesmo sem comprovação dos danos causados pela atividade.
Por fim, é notória a relevância de analisar os conflitos socioambientais de forma
aprofundada se quisermos alcançar uma melhor gestão dos recursos naturais. Os discursos e ações
existentes dos diversos atores envolvidos nos conflitos são complexos e variados, exigindo uma
análise imparcial e atenta dos fatos. Dessa maneira, essa análise é importante para um
direcionamento das decisões políticas, assim como para a implementação de políticas públicas que
possam promover o desenvolvimento sustentável em todas as suas formas.
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Celso C GOMES39
Doutorando em Geografia da UnB
marmecel@gmail.com
Fernando Luiz ARAÚJO SOBRINHO40
Professor da Pós-graduação em Geografia da UnB
flasobrinho@gmail.com

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar os reflexos da turistificação na Área de Proteção
Ambiental da Costa dos Corais - APACC, com intuito de compreender os conflitos, especialmente,
oriundos da apropriação e da segregação socioespacial. Por conseguinte, contribuir com o
planejamento, gestão do território e o desenvolvimento nas escalas local e regional. A APACC foi
escolhida por se tratar de uma das maiores Unidades de Conservação – UC federal marinha do
Brasil, por sua grande relevância ecológica e a importância socioeconômica de que faz parte o seu
território, particularmente relacionado ao turismo, uma vez que foi considerada a sétima UC mais
visitada do Brasil (GAZETA DE ALAGOAS, 2016). A APACC possui mais de 400 mil hectares de
área, aproximadamente 120 km de praias e mangues, considerada de uso sustentável, busca
coadunar os objetivos de conservação/preservação ambiental, bem como usos direto (pesca) e
indireto (turismo e pesquisa) dos recursos naturais. Para a análise, inicialmente foi realizado um
levantamento bibliográfico, posteriormente observação de campo e entrevistas semiestruturadas nos
órgãos públicos, associações ligadas ao turismo e instituições privadas que fazem parte do arranjo
produtivo do turismo, visando alcançar o objetivo do artigo. As devidas considerações finais
poderão subsidiar o entendimento a dinâmica do turismo relacionado ao processo de turistificação
da APA da Costa dos Corais, o reconhecimento do processo de apropriação, segregação
socioespacial e reestruturação produtiva, como também contribuir para o planejamento e gestão
deste território; consequentemente estimulará a proteção do ambiente e as perspectivas para o
desenvolvimento local e regional.
PALAVRAS- CHAVE: Reflexos; Turistificação; APA da Costa dos Corais; Segregação; Conflitos.
ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the reflexions of the turistification in the Environmental
Protection Area of the Coast of the Corals - APACC, in order to understand the conflicts, specially,
from the appropriation and the socio - spatial segregation. Therefore, contribute to the planning,
territorial management and development at local and regional scales. APACC was chosen because it
is one of the largest Marine Conservation Units in Brazil, because of its great ecological importance
38
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and the socioeconomic importance of its territory, particularly related to tourism, since it was
considered the seventh Most visited UC of Brazil (GAZETA DE ALAGOAS, 2016). APACC has
more than 400 thousand hectares of area, approximately 120 km of beaches and mangroves,
considered as sustainable use, seeks to support environmental conservation and preservation
objectives, as well as direct (fishing) and indirect (tourism and research) uses of resources natural.
For the analysis, a bibliographic survey was carried out, followed by field observation and semi structured interviews in public bodies, associations linked to tourism and private institutions that are
part of the productive arrangement of tourism, in order to reach the objective of the article. The
final considerations may support the understanding of the tourism dynamics related to the tourism
process of the APA of Costa dos Corais, the recognition of the process of appropriation, sociospatial segregation and productive restructuring, as well as contribute to the planning and
management of this territory; consequently it will stimulate the protection of the environment and
the prospects for local and regional development.
KEY WORDS: Reflexes; Touristification; APA of the Coast of the Corais; Segregation; Conflicts.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente artigo tem por objetivo analisar os reflexos da turistificação na Área de Proteção
Ambiental da Costa dos Corais - APACC (Alagoas e Pernambuco), com intuito de compreender os
conflitos, especialmente, oriundos da apropriação e da segregação socioespacial. Por conseguinte,
contribuir com o planejamento, gestão do território e o desenvolvimento nas escalas local e
regional.
A APACC foi escolhida por se tratar de uma das maiores Unidades de Conservação – UC
federal marinha do Brasil, por sua grande relevância ecológica e a importância socioeconômica de
que faz parte o seu território, particularmente relacionado ao turismo, uma vez que foi considerada a
sétima UC mais visitada do Brasil (GAZETA DE ALAGOAS, 2016).
O turismo na APACC é uma das principais atividades econômicas no contexto dos múltiplos
usos do seu território, evidentemente porque a UC também é estimuladora do turismo devido,
principalmente, a sua beleza cênica, patrimônio natural e cultural que preserva e neste caso trata-se
de uma UC Federal Marinha, isto é, 120 km aproximadamente de praias, restingas, manguezais, foz
de rios, recifes de corais e arenito, mata atlântica e uma fauna exuberante, de modo que
compreender os reflexos da turistificação no seu território pode contribuir com a proteção ambiental
dessa APA e estimular o desenvolvimento local e regional.
A expansão do turismo nos municípios das APACC tem sido antagônica e contraditória nas
últimas décadas (1990-2018), uma vez que há um discurso do poder público e privado aliado ao
desenvolvimentismo41, logo se estabelece uma lógica pautada, na maior parte dos casos, na
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O desenvolvimentismo aqui é atendido como o discurso utilizado pelas esferas públicas e privadas para resolução de
problemas socioeconômicos de uma localidade, todavia o que se estabelece é somente crescimento o econômico,
portanto, muitas vezes, impulsionando e aumentando as desigualdades socioeconômicas.
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expropriação e segregação das localidades, assim como de consumos das paisagens que é
fomentado por territórios, por exemplo, de Unidades de Conservação – UC.
Os territórios que têm em seu lastro UC sofrem influências de uma lógica estabelecida pela
dinâmica do capital e que é estimulada pelo o poder público, a partir de programas, projetos e ações
que contribuem para fomentar a atividade turística como mola propulsora do desenvolvimento e
como uma opção mais rentável (SELVA, 2000) dentre as demais atividades econômicas, entretanto
este modelo visa, especialmente, o crescimento econômico, ou seja, acumulação do capital
(CHENAIS, 1997; ALVES, 2007).
Apesar da importância econômica que o turismo tem adquirido no território das APA da
Costa dos Corais o que se tem verificado é uma contínua desarticulação, desconexão e
desorganização da atividade turística, sobretudo pela a forma como as corporações econômicas que
estão conectadas ao turismo se apropriam do espaço, na maior parte dos casos de maneira efêmera e
sazonal, mesmo sendo territórios contínuos, fronteiriços e pertencentes a UC.
Para a análise, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, posteriormente
observação de campo e entrevistas semiestruturadas nos órgãos públicos, associações ligadas ao
turismo e instituições privadas que fazem parte do arranjo produtivo do turismo, visando alcançar o
objetivo do artigo.
As devidas considerações finais poderão subsidiar o entendimento da dinâmica do turismo
no território turístico da APA da Costa dos Corais - APACC, a percepção dos reflexos da
turistificação, o reconhecimento do processo de apropriação, segregação socioespacial e
reestruturação produtiva, como também contribuir para o planejamento e gestão deste território,
consequentemente estimulará a proteção do ambiente e as perspectivas para o desenvolvimento
local e regional.
APACC: LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
O presente artigo tem como referência o território da APA da Costa dos Corais (Figura 01)
que se estende por 12 (doze) municípios, são eles: Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São
Miguel dos Milagres, Passo do Camaragibe, Barra de Santo Antônio, Paripueira e Maceió 42,
localizados no litoral norte do estado de Alagoas e os municípios de Rio Formoso, Tamandaré,
Barreiros e São José da Coroa Grande localizados no litoral sul do estado de Pernambuco.
Figura 01 – APA da Costa dos Corais

42

Os municípios de Rio Formoso/PE e Maceió/AL apesar de estarem no território da APA da Costa Corais não serão
considerados no estudo, uma vez que são praticamente limítrofes da unidade de conservação, de modo que poderão
alterar simbolicamente os dados, com isso gerar uma representatividade irreal da área de estudo.
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Fonte: ICMBIO, 2017

A APACC foi criada através de uma norma interna do IBAMA, visando a preservação dos
recifes de corais e arenitos, fauna, flora, praias e manguezais entre os municípios de Rio Formoso
(Estado de Pernambuco) e o Município de Paripueira (Estado de Alagoas), além de 18 milhas
náuticas.
Trata-se de uma APA Marinha e que é uma das maiores Unidades de Conservação - UC
Federal do Brasil, possui mais de 400 mil hectares de área, considerada de uso sustentável, busca
coadunar os objetivos de conservação/preservação ambiental. A UC possui múltiplos usos do seu
território, sendo assim contribui para uma maior complexidade de sua gestão, visto que o equilíbrio
entre as atividades existentes e a proteção do ambiente se estabeleça, praticamente, de forma
antagônica e contraditória.
A APACC abriga uma importante barreira de corais (Figura 2) que é protegida pela
legislação federal, todavia os usos múltiplos do seu território têm desencadeado uma diversidade de
utilização dos seus recursos naturais, com isso provocando riscos ambientais consideráveis, deste
modo a importância da pesquisa, do planejamento, da gestão do território e sua governança
ambiental, cujo intuito também é a garantia de preservação para as gerações futuras.
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O seu gerenciamento é realizado em conjunto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Instituto Chico Mendes da Conservação da
Biodiversidade - ICMBIO e pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, através do Projeto
Recifes Costeiros.
O território turístico da APACC possui a presença de instituições ambientais, órgãos
ambientais e organizações não-governamentais. Considerada área estratégica do turismo em
Pernambuco e Alagoas, bem como foi beneficiada por recursos do Programa de Desenvolvimento
do Turismo no Nordeste (PRODETUR). Consequentemente configura-se como um território
diferenciado devido as suas particularidades ambientais, institucionais e pelo significativo
crescimento do setor turístico nas últimas décadas (1990-2017).
Além da importância ambiental e turística a APACC tem em seu território turístico a
presença de outras unidades de conservação estaduais e municipais sobrepostas, como por exemplo,
a APA de Guadalupe, Reserva Biológica de Saltinho (Pernambuco), Área Estuarina de Carro
Quebrado, Mata da Pedra do Conde, Mata de Pau Amarelo (Alagoas), por conseguinte, configura
como uma importantíssima área no contexto ambiental brasileiro e mundial que possuí usos
múltiplos do seu território e de seus recursos naturais.
A APA da Costa dos Corais tem em seu território usos diversos, sendo os principais: a
agricultura, a pesca, o comércio, a indústria de transformação, o setor público e, particularmente, a
atividade turística. O turismo é entendido como mola propulsora do desenvolvimento e como uma
opção mais rentável (Selva 2000) dentre as demais atividades econômicas.
Apesar da escolha por parte da gestão pública e do setor privado pela inserção, estímulo e
promoção da atividade turística os resultados têm contribuído, especialmente, para o crescimento
econômico, com isso sofrendo um intenso antagonismo no contexto social e ecológico constituído,
principalmente, pela ineficiência das políticas públicas e de sua gestão.
TERRITÓRIO, TURISMO E TURISTIFICAÇÃO
A Organização Mundial do Turismo - OMT (2003, p.18) conceitua o turismo como “as
atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares fora de seu ambiente habitual por não
mais de um ano consecutivo para lazer, negócios ou outros objetivos”, evidentemente a OMT
(2003) apresenta um conceito estritamente técnico do turismo, portanto, não esclarece as variadas
dimensões e complexidade que a atividade turística possuí.
Entender o turismo e sua complexidade demanda uma visualização geral, isto é, analisar os
aspectos sociais, econômicos e ecológicos, assim como a dinâmica e a participação dos atores
sociais envolvidos, possibilitando com isso compreender os problemas e virtudes condicionados
pela atividade turística (GOMES, 2013). Consequentemente, entender que o “turismo é um
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fenômeno estritamente social” (ROSE, 2002, p. 4) e uma das atividades mais crescentes do mundo
contemporâneo.
Na perspectiva de analisar e entender a complexidade da atividade turística Fratucci (2014,
p. 45) destaca que o turismo “ em sua essência e natureza primeira se compõe dos movimentos e
das paradas dos turistas pelo espaço”. Essas paradas representam o processo de territorialização do
visitante, momento que há apropriação dos elementos espaciais, mesmo que de forma superficial, de
acordo com Fratucci (2008)
O turismo, visto como resultado das ações dos seus diferentes grupos de agentes sociais
produtores, constitui-se em um sistema complexo, aberto, dinâmico e em eterno
movimento, o que torna o trabalho de quem o pensa bastante árduo e sempre incompleto.
Cada um dos agentes sociais age e interage com os outros agentes sociais de maneira quase
sempre aleatória, sazonal e diacrônica, o que nos impede de pensar o turismo como um
sistema fechado ou completo. Entretanto, esse movimento entre os diversos agentes sociais
sempre se dá em uma dimensão espacial específica, o que torna o espaço um dos pontos de
partida para a compreensão de todo o processo de produção do turismo. (FRATUCCI,
2008, p. 90-91)

A atividade turística possui uma dinâmica que incorpora as dimensões econômica, social,
ecológica, cultura, etc. sendo efetivadas no espaço e a mediação, o planejamento e a gestão são
realizadas pelo estado, contudo com manobras do mercado a partir de um discurso para o
desenvolvimento das localidades envolvidas que transformam seu território para atender o turismo.
De acordo com CRUZ (2001, p. 9) o turismo enquanto “prática social, que envolve o deslocamento
de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico seu principal objeto de consumo”, a
devida autora enfatiza as relações socioespaciais envolvidas com a lógica de produção e reprodução
do espaço, fato que podem contribuir para o consumo da paisagem, como também para a
segregação socioespacial.
Segundo Cruz (2000, p. 17) “Nenhuma outra atividade consome, elementarmente, espaço,
como faz o turismo e esse é um fator importante da diferenciação entre o turismo e outras atividades
produtivas. É pelo processo de consumo dos espaços pelo turismo que se gestam os territórios
turísticos”, isto é, há uma apropriação do espaço com fins a lógica produtiva, afim de consolidar
grandes corporações do turismo através do uso da paisagem turística, da população local como
mão-de-obra barata, subemprego, especulação imobiliária e financiamento público para promover a
infraestrutura direcionada para os empreendimentos turísticos, em detrimento da sociedade
envolvida, conforme Rodrigues (1996)
O turismo cria espaços urbanos uma vez que necessita, para sua realização, da demanda da
população anfitriã, do comércio dos serviços, das infraestruturas básicas e de apoio, dos
sistemas de promoção e de comercialização, das instituições que exercem o poder de
decisão. Todos estes elementos interagindo numa dada porção do território emprestam-lhe
feições e estilos de vida reconhecidamente urbanos. (RODRIGUES, 1996, p. 12).
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Todo o aparato infraestrutural demandado pelo turismo é direcionado somente para atender
frações do território onde estão presentes os meios de hospedagens e atrativos, por essa razão há um
processo de segregação socioespacial, embora os equipamentos de serviços de segurança, saúde,
saneamento, etc., estejam no mesmo ambiente, porém são criados para atender a demanda turística.
A população em seu entono, em princípio, não tem acesso, pois estão assentados fora do raio da
atividade turística (KASPARY, 2012), segundo Rodrigues (2006, p.308), “[...] do ponto de vista
social, trata-se de um modelo de turismo segregador e excludente”.
Portanto, o espaço turístico (BOULLÓN, 2002, p. 79) é constituído a partir de uma dinâmica
complexa dos seus elementos, pois é produzido e reproduzido, de maneira que transforma espaços,
segundo Rodrigues (1990, p. 56) ao se referir a essa dinâmica, afirma que o turismo, enquanto
consumidora de espaço, “[...] caracteriza-se pelo uso efêmero do território num processo contínuo
de desterritorialização e reterritorialização”. Apesar desta relação efêmera o turismo pode
potencializar e facilitar o desenvolvimento socioeconômico de um local, todavia os ajustes na
organização do território devem garantir as necessidades cotidianas do local, por conseguinte se
refletirão na atividade turística (YÁGIZI, 2009).
O processo de formação do território, neste caso, turístico acontece com a apropriação do
espaço e se estabelece a partir de diversas relações de poder evidenciando um intenso campo de
forças, mas também do consumo de suas paisagens, assim sendo “Muitos territórios passam a ser
dominados pelo turismo por oferecer atrativos para a demanda e aos gestores e operadores turísticos
oportunidade para alocarem seus investimentos e retirarem mais-valia dos espaços, do trabalho
humano”. (CORIOLANO, 2006, p. 370). Destarte são produzidas e estabelecidas relações de força
e poder no território, assim como expressados de maneira oposta e contraditória nas porções do
território.
De acordo com Rodrigues (2006, p. 306) “O território turístico, em particular, sendo um
espaço dominado e/ou apropriado, assume um sentido multiescalar e multidimensional que só pode
ser devidamente apreendido dentro de uma concepção compósita, ou seja, de multiterritorialidade,
visto que se poderá analisar todas as dimensões que possam ser constituídas a partir de conflitos
derivados da produção e reprodução desse espaço, em vista disso as transformações no território são
notórias, mesmo que seletivamente, que resulta numa dada territorialidade, segundo Rodrigues
(2006, p. 301) “[...] no território de destino, ao mesmo tempo que dão o suporte para o turismo
acontecer, são envolvidos em relações sociais complexas eu modificam, de forma dialética o
território que se transforma no seu todo ou em partes, o que igualmente irá produzir a transformação
do todo”.
TERRITÓRIO TURÍSTICO DA APACC: REFLEXOS DA TURISTIFICAÇÃO
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Os territórios turísticos, destacadamente os litorâneos, como é o caso da APA da Costa dos
Corais - APACC, são incorporados em programas, projetos e planos governamentais, norteados por
políticas desenvolvimentistas que expropriam a população do lugar, a fim de criar novos territórios
de segundas residências, grandes hotéis, resorts e outros ambientes, dessa maneira artificializa o
território através do processo de turistificação que reflete um arquétipo contraditório, produto
articulado do mercado e estado sobre o espaço, provocando uma territorialidade artificializada que
são verdadeiros espaços simulacros, denominados de pseudo-lugares (CRUZ, 2007).
O processo de turistificação segundo Benevides (2007, p. 88) se trata da “funcionalização do
espaço pelas práticas turísticas [...]”, fenômeno que gera uma “[...] ambiência apropriada às práticas
turísticas [...]”, para o autor é uma funcionalização a partir da intervenção no espaço, contudo deixa
vago quem são os agentes que realizam o processo e como acontece, já na perspectiva de Fratucci
(2008, p. 66) vai mais além quando designa que a turistificação é
[...]o processo de apropriação de trechos do espaço pelos agentes do turismo para a
implantação da atividade turística, pela inclusão de novos fixos e/ou da re-funcionalização
de outros já existentes e de novos fluxos e relações que caracterizam o turismo como
fenômeno socioespacial contemporâneo. (FRATUCCI, 2008, p. 66)

Para Fratucci (2008) não se trata somente da apropriação, mas também da dinâmica de
implantação, (re)funcionalização e ainda as relações entre os agentes e o espaço, consequentemente
produz e reproduz uma nova territorialização em função do turismo.
Segundo Knafou (2001) a relação entre o turismo e o território permiti classificá-los das
seguintes maneiras: os territórios sem turismo, praticamente inexistentes; o turismo sem território,
não existe conexão entre a localidade e o ambiente turístico, ou seja, pseudo-lugares (CRUZ, 2000,
2007); e os territórios turísticos que foram inventados e produzidos para o turismo (KNAFOU,
2001, p. 71-73).
Os territórios turísticos são constituídos pela intensa dinâmica entre os agentes sociais de
(re)produção, o território, turista, mercado e, sobretudo, pelo Estado que é responsável por
intermediar o processo, cujo objetivo é transformar para promover a inserção da atividade, de
acordo com Fratucci (2008)
O território do turismo é, portanto, a soma dos territórios dos turistas, dos agentes do
mercado, do poder público, dos trabalhadores da atividade (diretos e indiretos) e do
território da população local dos destinos turísticos. Nos processos de planejamento e de
gestão desses territórios é condição sine qua non a contemplação das relações e interações
que se estabelecem entre os territórios de cada agente social, pois é a partir delas que se
estabelece o território do turismo, em sua concretude e totalidade. (FRATUCCI, 2008, p.
93)

A complexidade da relação, território e turismo, estabelecida com o processo de
turistificação (KNAFOU, 2001; CRUZ, 2000, 2003, 2007; FRATUCCI, 2008, YÁZIGI, 2009) faz
parte do discurso intervencionista das esferas pública e privada na organização, estímulo e
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desenvolvimento da atividade, cujo intuito é atender as demandas das grandes corporações do
turismo, consequentemente da lógica do capital (CALVENTE et al, 2008) e retroalimenta “uma das
mais dinâmicas atividades da economia global da atualidade” (FRATUCII, 2008, p. 91), processo
que tem ocorrido na APACC nas últimas décadas (1995-2018).
Indiscutivelmente a atividade turística tem possibilidade de contribuir com transformações
no espaço por meio das relações sociais de produção e reprodução que acontecem dialeticamente,
segundo Cruz (2007, p. 21) o turismo “tem uma inquestionável capacidade de transformar os
lugares em função de seus interesses, não raras vezes escusos e estranhos aos locais dos quais se
apropria” e transforma em pseudo-lugar inserindo equipamentos e infraestrutura para atender os
grandes hotéis e resorts.
A Associação Brasileira de Resorts define resorts como “um empreendimento hoteleiro de
alto padrão em instalações e serviços, fortemente voltado para o lazer em área de amplo convívio
com a natureza, no qual o hóspede não precisa se afastar para atender suas necessidades de
conforto, alimentação, lazer e entretenimento”, ou seja, artificializa o território, desta forma
provocando uma territorialidade artificializada que Urry (2001) designa de “bolhas”, Yázigi (2003)
rótula de “confinamento territorial”, verdadeiros espaços simulacros segundo Cruz (2007, p. 25)
denomina de “pseudo-lugares”.
O lugar perde espaço para o pseudo-lugar se transformando em autênticas ilhas da fantasia
em que o turista utiliza seu tempo livre usufruindo totalmente isolado da realidade local (YÁZIGI,
2009, CRUZ, 2000; 2007), onde a comunidade local é excluída e expropriada do seu lugar, em
detrimento dos grandes empreendimentos turísticos, a partir de um discurso desenvolvimentista que
aqui é entendido como potencializador do crescimento econômico e que, somente, irá atender os
interesses do capital (GOMES, 2014).
Este padrão de intervenção do mercado e estado na implantação da atividade turística na
faixa litorânea, como é o caso da APACC, é denominado de turistificação (KNAFOU, 2001;
CRUZ, 200, 2003, 2007; FRATUCCI, 2008, YÁZIGI, 2009), provoca impactos negativos que
podem afetar as esferas sociais, econômicas, ecológicas e culturais da realidade local. A prática
referida apoiada no contexto turismo global e do capital internacionalizado confere um padrão
excludente que implantam grandes cadeias de hotéis, que no caso brasileiro, segundo Firmino
(2006)
[...] instalam-se notadamente na zona costeira nordestina, imprimindo um processo de
turistificação dos espaços, segregando turistas e comunidades locais, provocando choques
culturais, enfim (re)produzindo um cenário de poder e dominação, baseado na
secundarização e hierarquização das relações, elevados padrões de consumo, acumulação e
lucro. (FIRMINO, 2006, p. 42)
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Este modelo do turismo global tem acarretado uma territorialidade propulsora de impactos
negativos e desvalorização local, tal qual ressalta Firmino (2006)
Nos moldes do turismo global, o padrão de uso e ocupação do litoral baseia-se na
desapropriação de comunidades tradicionais, na introdução de formas elitistas de
ocupação, explicitando, assim, territorialidades que representam uma dicotomia: busca
insaciável de lucros versus busca de condições básicas de sobrevivência. Essas diferentes
significações do litoral, desde a colonização até os dias atuais, marcam o processo
contraditório e conflitante pelos povos que o utilizam. (FIRMINO, 2006, p. 75)

Os territórios turísticos são uma realidade brasileira, sobretudo, quando se analisa o litoral
da Região Nordeste, em razão da beleza cênica, clima, temperatura das águas e políticas públicas a
partir da década de 1970, fica notório que a turistificação, denominada também de urbanização
turística (LUCHIARI, 2000) foi intensa por toda a costa nordestina, de modo que os espaços foram
transformados, bem como impulsionou uma reorganização produtiva do território.
No caso do território turístico da APA da Costa dos Corais não foi diferente, uma vez que
fez parte das políticas públicas de macro-projetos governamentais para impulsionar o turismo
brasileiro e a urbanização turística (LUCHIARI, 2000) do litoral nordestino, neste caso, Litoral
Norte do Estado de Alagoas e Litoral Sul do Estado de Pernambuco. Ações intermediadas pelas
esferas públicas Federal, Estadual e Municipal que contribuíram para profundas transformações,
bem como estimulou a reorganização produtiva do território que até então tinha em seu esteio a
produção canavieira.
A APACC possui 12 (doze) municípios que foram estimulados pelo processo de
reorganização produtiva de inserirem o turismo como uma das atividades econômicas, cujo
direcionamento era a resolução dos problemas socioeconômicos através da dinamização da
atividade turística fruto de um discurso desenvolvimentista, especialmente, do estado que apenas
tem provocado, crescimento econômicos, e se distanciados da melhoria da qualidade de vida da
população local (SEN, 2000).
O território da APACC é um grande exemplo do processo de turistificação que o litoral
nordestino passou e vem enfrentando desde a década de 1970, de modo que entender as dinâmicas,
processos da reorganização produtiva e de sua complexa relação, particularmente, do turismo,
território e unidade de conservação é imprescindível para que seja protegida, promovida e
conservada a APA, bem como a população local.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo tinha por objetivo analisar os reflexos da turistificação na Área de
Proteção Ambiental da Costa dos Corais - APACC, com intuito de compreender os conflitos,
especialmente, oriundos da apropriação e da segregação socioespacial, de certa forma foi alcançado
em parte o objetivo, pois a APACC possui um vasto território que impossibilita um maior
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detalhamento dos dados devido ao pouco tempo de análise e observação de campo, deste modo a
pesquisa continuará como parte da tese de doutorado no Programa de Pós-graduação em Geografia,
na Universidade de Brasília.
Os reflexos da turistificação são evidentes no território da APACC, uma vez que, o elevado
fluxo turístico da alta estação provoca acúmulo de resíduos sólidos, uso irregular da faixa de praia,
segregação socioespacial, especulação imobiliária, conflitos entre os nativos e os turistas de
segunda residência, apropriação irregular do espaço, entre outros. Se potencializa situações adversas
para o espaço urbano antagonicamente contribui e fortalecesse o crescimento econômico do
território.
A APACC apresenta uma densidade populacional elevada, em se tratando de ser um
território que possui alta fragilidade ambiental, paralelamente as desigualdades socioespaciais são
evidentes e em grande parte dos casos tem origem nas políticas públicas desarticuladas e na
ineficiente estrutura de gestão públicas no âmbitos das esferas Federal, Estadual e Municipal.
Portanto, a dinâmica turística é estimulada pelo processo de turistificação, principalmente,
correlacionada a especulação imobiliárias.
A dinâmica turística provoca reflexos na alta e baixa estação da atividade, nesta última, são
percebidos os efeitos inversos como é o caso dos bairros fantasmas (desertos), desemprego,
abandono, desigualdades socioespaciais e retração econômica, de modo que alguns dos problemas
conectados ao ambiente são mitigados, pois o inchaço urbano é o grande contribuidor de tal
problematização.
O território turístico da APACC apresenta uma predisposição para a atividade turística, visto
que as suas características físicas, históricas e culturais contribuem para o desenvolvimento do
turismo, todavia o uso intensivo dos recursos naturais existentes tem corroborado para impactos
ambientais consideráveis que demandam de planejamento e gestão eficientes, cujo intuito é
possibilitar o desenvolvimento e a proteção para as sociedades futuras, pois se trata de uma das
maiores unidades de conservação marinha do Brasil..
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RESUMO
O Parque Natural Municipal do Cuiá é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, da
cidade de João Pessoa - PB, localizado entre os bairros do Valentina de Figueiredo e Cuiá, que tem
como objetivo a preservação e recuperação das características dos ecossistemas originais do bioma
Mata Atlântica, com a biodiversidade, manutenção dos processos ecológicos, realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação,
contemplação da paisagem e turismo ecológico, compatibilizando a preservação ambiental com a
inclusão social. O estudo teve por objetivo apresentar uma análise da atual situação do Parque, com
vistas a auxiliar na elaboração do plano de manejo e gestão da área. O trabalho foi um estudo de
caso, de cunho social, baseou-se numa investigação qualitativa descritiva, de caráter exploratório,
através de uma observação não participante. Em sua construção, foi realizado um levantamento
bibliográfico, e em seguida um levantamento de dados, coletados junto a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente do Município de João Pessoa. No levantamento de campo, foram realizadas
observações in locu, registros fotográficos, e utilizou-se também um roteiro metodológico para a
pesquisa. Foi realizado um levantamento dos aspectos socioambientais com 50 moradores que
residem próximo ao Parque, a fim de identificar o ponto de vista da comunidade do entorno.
Baseado na opinião dos atores entrevistados, é notório a ausência do poder público e o
envolvimento do órgão gestor com a Unidade de Conservação, a eficácia, eficiência e a
implementação de políticas públicas da área.
Palavras chave: Unidade de Conservação, Parque Cuiá, Políticas Públicas, Plano de Manejo.
ABSTRACT
The Natural and Municipal Park of Cuiá is an integral protection conservation area, which is
situated in the city of João Pessoa - PB, located between the neighbourhoods of Valentina de
Figueiredo and Cuiá, which aims to preserve and recover the characteristics of the original
ecosystems of the biome Mata Atlantic, with biodiversity, maintenance of ecological processes,
conducting scientific research and the development of activities related to the environmental
education, recreation, landscape contemplation and ecological tourism, making environmental
preservation compatible with social inclusion. The objective of the study was to present an analysis
of the current situation of the Park, with the purpose of assisting in the elaboration of the area
management and management plan. The research was a case study of a social nature, based on
qualitative descriptive research, of an exploratory nature, through a non-participant observation. In
its construction, a bibliographical survey was carried out, and then a data collection, collected in
partnership with the Municipal Department of Environment of the Municipality of João Pessoa. In
the field survey, observations were made, in situ, photographic records, and a methodological guide
for the research was also used. A survey of social and environmental aspects was carried out with
50 residents who live near the Park, in order to identify the point of view of the surrounding
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community. Based on the opinion of the interviewed actors, it is notorious the absence of public
power and the involvement of the managing agency with the conservation unit, as well as the noneffective and efficient implementation of public policies for the area.
Keywords: Conservation Unit, Cuia Park, Public Policies, Management Plan.

INTRODUÇÃO
Com o passar do tempo, a natureza vem sendo modificada cada vez mais pelas intervenções
humanas, que têm comprometido a qualidade dos corpos d’águas e do ar, gerando a perda da
fertilidade dos solos, produzindo desmatamento de áreas florestais, além de várias outras ações
degradadoras. E, embora os seres humanos necessitem dos recursos da natureza para sua
sobrevivência, para satisfazer seus desejos e necessidades, estes vêm modificando o meio ambiente
e destruindo seus recursos, de forma a afetar a qualidade de vida de muitas gerações.
Entretanto, diante do surgimento de tantos problemas ambientais, aos poucos, a humanidade
vem se dando conta que sem a conservação da natureza será difícil manter os ciclos vitais do
Planeta, bem como os estoques de recursos naturais que atendem suas demandas diárias.
Nesse contexto, diversas iniciativas passaram a ser tomadas, em várias partes do mundo, no
cuidado e manutenção de áreas naturais, as quais servem para conservação dos sistemas biológicos
(ciclo da água, biodiversidade, manutenção de clima, etc.), atividades educativas, espaços de
recreação e contemplação da natureza.
No Brasil, entre as iniciativas, a instituição do Sistema Nacional de Unidade de Conservação
(SNUC) e a criação de Unidades de Conservação, a partir da Lei Nº 9.985 de 18 de Julho de 2000,
as áreas que apresentam características ecológicas importantes, como a presença de espécies raras,
endêmicas, ou ameaçadas de extinção, e são possuidoras de beleza cênica passaram a ser
enquadradas legalmente como locais protegidos. Assim, a criação do SNUC e de Unidades de
Conservação passou a ser uma importante política e estratégia ambiental para proteção dessas áreas
no Brasil e, consequentemente, a conservação de seus recursos naturais.
Contudo, sabe-se que no Brasil a execução das políticas ambientais enfrenta uma série de
problemas - a exemplo da dificuldade de cumprimento de seus objetivos, a falta e/ou ineficiência de
organização institucional - que levam a várias consequências, como a falta de controle, de
fiscalização e de obediência dos órgãos e da sociedade em torno da política.
A implementação da política de criação de unidades de conservação passa pelas mesmas
dificuldades, tanto em nível Nacional como quando são trazidas para a realidade dos estados e
municípios brasileiros, onde a gestão dessas áreas é ineficiente devido à falta de planejamento e
organização dos órgãos gestores, responsáveis pelas mesmas.
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No estado da Paraíba, o Parque Natural Municipal do Cuiá, localizado na cidade de João
Pessoa não é diferente. O Parque foi criado pelo Decreto Nº 7.517, de 17 de abril de 2012, e, no
entanto, a área ainda se encontra sem Plano de Manejo. O Parque é uma Unidade de Conservação
que se enquadra no grupo de Unidades de Proteção Integral, tem como objetivo básico a
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando
a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Art. 3º do Decreto nº
7.517/2000).
Assim, o presente estudo visa analisar o estado em que o Parque Natural Municipal do Cuiá
se encontra, através de um levantamento e baseando-se nos relatos da comunidade, verificando se a
UC possui uma gestão adequada. No decorrer do estudo, serão analisados os objetivos descritos no
decreto de criação do Parque, com a real situação da área, também, serão observados os principais
impactos ambientais, através das observações in locu. Serão utilizadas entrevistas com a
comunidade do entorno da Unidade de Conservação, a fim de aproximá-la das discussões sobre a
UC e subsidiar sua participação na proposição do plano de manejo.
Para finalizar a caracterização, buscou-se identificar o ponto de vista dos moradores
existentes nas proximidades do Parque e alguns conceitos relacionados, visando, sobretudo
identificar os pontos de fragilidade para avançar na melhoria da gestão, e fortalecer os existentes.
METODOLOGIA
O estudo foi iniciado através da solicitação de todos os dados e informações na Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de João Pessoa - SEMAM, e a partir de então foi realizado um
levantamento de campo da situação atual do Parque Natural Municipal do Cuiá. De acordo com as
informações da SEMAM e das observações obtidas em campo, os objetivos descritos no Decreto de
Criação do parque foram confrontados com os dados levantados.
A pesquisa é um estudo de caso, de cunho social e baseou-se numa investigação qualitativa
descritiva, de caráter exploratório, através de uma observação não participante. Foi feito o uso de
revisões bibliográficas, análises de documentos, e aplicação de formulários de entrevistas.
Foram aplicados 50 questionários, através de uma entrevista semiestruturada, que combina
perguntas fechadas e abertas, acompanhados do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), e a amostragem utilizada no estudo foi a amostragem por acessibilidade e não
probabilística.
O presente estudo de caso teve como técnica de análise, a Triangulação de Dados, que de
acordo com Andrade (2011) consiste em:

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1304

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Uma técnica que funciona como uma espécie de bola de dados que permite a circulação das
informações através de várias provas e com isto cria condições para que diferentes
abordagens metodológicas possam ser comparadas (ANDRADE, 2011, p. 83).

Ainda de acordo com Andrade (2011), esta técnica de triangulação de dados permite o
cruzamento de dados, que é baseada na: i) observação não participante, que considera o que se
observa e escuta e as informações obtidas na aplicação dos questionários, ii) o levantamento
primário e o levantamento das informações existentes nos órgãos responsáveis pela gestão da área,
em órgãos de pesquisa e bibliografias consultadas, iii) levantamento secundário.
Para avaliação dos dados, foi escolhida a técnica de Análise de Conteúdo (AC), que de
acordo com Bardin (2009) explica que análise de conteúdo é o conjunto de técnicas de análise das
comunicações, pois tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de
conteúdo.
Assim, ao optar pela Análise de Conteúdo, este estudo agrupou as respostas obtidas nos
questionários aplicados aos moradores em categorias, uma vez que de acordo com Gil (1989, p.
157) “para que respostas possam ser adequadamente analisadas, torna-se necessário, portanto,
organizá-las, o que é feito mediante o seu agrupamento em certo número de categoria”.
RESULTADOS
A maioria dos entrevistados foi do sexo feminino, correspondendo a um percentual de 58%,
enquanto 42% foram do sexo masculino. Esta amostra foi representada em sua maioria por pessoas
envolvidas com atividades do lar, nos horários (matutino e vespertino) em que as entrevistas foram
realizadas.
Dentre os 50 moradores entrevistados, todos correspondem a indivíduos adultos, acima de
18 anos, sendo a faixa etária mais expressiva entre 31 - 45 anos. Observou-se que dentre os
indivíduos mais idosos, houve um maior receio para a participação na entrevista.
Na categoria Nível de Escolaridade percebe-se que 80% dos moradores entrevistados
possuem pelo menos o ensino médio. Apesar de o nível de escolaridade que predomina é o ensino
médio completo, muitos dos moradores entrevistados sabem poucas informações sobre o Parque
Cuiá. Mas, também, muitos deles buscam aperfeiçoamento na área profissional, fazendo algum tipo
de curso técnico ou superior, onde se encaixam na categoria ensino superior incompleto.
Quando questionados sobre a importância do Parque Cuiá, 64% dos entrevistados
responderam que o Parque Cuiá é importante para sua qualidade de vida, bem-estar e lazer. 16%
dos entrevistados responderam que sua importância está associada a conservação e preservação da
natureza; 14% entrevistados afirmaram que não conhecem o Parque ou não reconhecem a
importância do mesmo, e 6% entrevistados destacaram aspectos diversos, que não se enquadravam
em nenhuma das categorias anteriores ou não refletiam sentido com o tema abordado.
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Para enriquecer e respaldar o que foi apontado acima, apresenta-se a seguir trechos com as
narrativas dos moradores entrevistados na sequência dos atributos analisados.
“Enquanto não tem nada construído, é bom a qualidade do ar, o clima. Representa estar
perto da natureza, mais próximo.” (Morador 01)

Neste contexto, observa-se que, como destacado por Neiva et al (2013, p. 19), “é importante
lembrar que um processo participativo também é uma boa oportunidade educativa para demonstrar
os benefícios, os bens e serviços fornecidos pelas áreas protegidas”.
No atributo Preservação/ Conservação da natureza, é destacada a seguinte narrativa:
“Seria importante a implantação do parque, primeiro pela preservação do parque. Tem
que ser implementado uma ação de políticas públicas e uma reforma urbana. O projeto
tem que ser realmente implantado. Os animais não estão sendo preservados.” (Morador
02)

Em relação aos atributos “não conhecem o Parque” ou “não reconhecem sua importância”,
destacam-se as narrativas a seguir:
“Não conheço como Parque Cuiá. Só ouvir dizer que ia ser criado, mas até agora não vi
mais nada.” (Morador 03)
“Atualmente nenhuma, pois não há nada! Futuramente, até o turismo vai melhorar. Ainda
nada, não tá nada pronto! ” (Morador 04)

Uma provável explicação para a falta de reconhecimento da importância do Parque por parte
de alguns entrevistados pode ser a ausência de comunicação entre a esfera governamental e a
população local. Esta omissão do poder público na execução de projetos para a área do Parque Cuiá
faz com que a população local muitas vezes não reconheça a importância da área.
A maioria dos entrevistados afirmaram que a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP)
não se preocupa com o Parque Cuiá, enquanto apenas 10% afirmaram reconhecer uma preocupação
e/ou cuidado da instância governamental com a área.
É notório que quando se trata de unidades de conservação, os órgãos competentes deixam
muito a desejar. Inúmeras, são as situações em que as unidades de conservação são criadas, mas não
passam do decreto de criação. Ou seja, não passam de “unidades de conservação de papel”.
Para a criação de uma Unidade de Conservação, são necessários estudos técnicos e a
posterior instituição legal da área, como uma Unidade de Conservação, o que se dá através de um
ato legal do poder executivo. Após esta etapa, é necessária a organização de um comitê para gerir a
UC, bem como a elaboração de um documento que oriente a gestão da área e o manejo de seus
recursos naturais.
O Parque Cuiá, assim como a maioria das unidades de conservação do Estado da Paraíba,
após serem decretadas, não tem cumprido a orientação do SNUC, de colocar em funcionamento o
seu comitê gestor e dar início a elaboração do seu plano de manejo. De acordo com o Cadastro
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Nacional de Unidades de Conservação, nenhuma Unidade de Conservação do Estado da Paraíba,
apresenta plano de manejo, e das unidades de conservação decretadas no município de João Pessoa,
nenhuma possui informações cadastradas no CNUC. Isto é um reflexo da deficiência das políticas
públicas de conservação ambiental, neste caso, especificamente para as Unidades de Conservação.
De acordo com o Decreto nº 7.517/2012, em seu artigo 2º, parágrafo único, o Parque Natural
Municipal do Cuiá - “Parque Cuiá” deverá ser registrado no Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação (CNUC), conforme a determinação da Lei Municipal 12.101/2011. A referida Lei, no
caput do Art. 51, determina que “a Secretaria Municipal de Meio Ambiente criará e manterá um
cadastro municipal de Unidades de Conservação e parques municipais”, tal “cadastro conterá os
dados principais de cada unidade de conservação e parque municipal, incluindo, dentre outras
características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária,
recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos” (§ 1º, Art. 51).
O plano de manejo, de acordo com a Lei 9.985/2000, é um documento técnico com
fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, que estabelece o zoneamento e
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Este documento possui um prazo
de criação e deve ser elaborado em cinco anos, a partir da data de criação da Unidade de
Conservação, pelo órgão responsável pela gestão da área.
Em relação aos Parques Municipais, a Lei 12.101/2011 e o Decreto 7.517/2012
estabeleceram prazos de 02 (dois) e 03 (três) anos para a elaboração do Plano de Uso e Plano de
Manejo, respectivamente, a partir da data de publicação do decreto de criação da área. Atualmente,
nenhum destes documentos foram elaborados para o Parque Cuiá, e as regras e normas de utilização
do parque, e manejo de seus recursos naturais, não foram estabelecidas.
De acordo com as respostas obtidas, fica muito evidente a ausência do órgão gestor do
Parque Cuiá, e seu atual estado de abandono, o que tem dificultado a comunidade do entorno
usufruir da área. O órgão gestor, junto à comunidade próxima, deveria estar mais envolvido, tanto
na implementação do Parque, quanto na elaboração do seu plano gestor, a fim de beneficiar a
população residente do entorno da Unidade de Conservação, bem como a própria UC.
Ainda baseado na Lei do SNUC, uma das diretrizes que a lei traz é a da participação da
comunidade na elaboração do plano de manejo, ou seja, a construção participativa. A sociedade tem
que estar presente na criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
Tais reflexões mostram a importância da interação de comunidades que habitam o entorno
de unidades de conservação para a proteção da área. Nesse contexto, questionamos os entrevistados
sobre a interação da comunidade do entorno com o Parque Cuiá. Para esta questão, foram
considerados 4 atributos. Com base nestes dados, e considerando a somatória percentual das
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categorias bom e ótimo, obteve-se 44% de interação positiva, contra 56% (péssimo e ruim)
caracterizando uma interação negativa, da relação entre a comunidade do entorno com a Unidade de
Conservação.
A comunidade cuidando e participando da gestão da UC torna-se um ponto positivo para sua
conservação, e dentre esses pontos positivos destaca-se a interação com todos os recursos naturais
do local, como o equilíbrio entre a fauna e flora, os recursos hídricos, edáficos, além dos
importantes ecossistemas que nos proporcionam uma melhor qualidade do ar, belas paisagens,
clima agradável.
O Parque Cuiá foi decretado no dia 17 de abril de 2012, e como já destacado ainda não
possui o plano de manejo. A partir da data de sua criação, a única mudança física que houve foi a
implantação de parte do cercamento no Parque, que foi avaliado em aproximadamente R$
767.924,00, e estava para ser concluído em janeiro de 2012. Atualmente o cercamento foi
parcialmente realizado (Figura 01).
Vale ressaltar que o Parque Cuiá possui um Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, que
foi realizado no ano de 2011, data anterior ao decreto de criação da UC. Esse estudo traz sugestões,
propõem projetos, programas e ações para a área. Entre as sugestões propostas no EVA estão:
criação de um mini viveiro demonstrativo; orquidário; bromeliário; trilhas interpretativas;
observatório de aves - “Birdwatching”; área de pic-nic; ponte pênsil; circuito das árvores; jardim
sensorial; passarela de madeira às margens dos lagos; anfiteatro natural; museu da fazenda Cuiá, e a
sede administrativa do Parque. No entanto, ressalta que tais propostas contidas no EVA baseiam-se
em exemplos de vários lugares do mundo, e elas precisam ser avaliadas quanto sua aplicabilidade e
viabilidade em termos econômicos e ambientais para o Parque Cuiá, para a garantia que a
“preservação da natureza, a contemplação e a interpretação ambiental sejam os principais focos das
ações; além de áreas de intervenções urbanísticas para a promoção do lazer”
Figura 01 - Visão da placa de implantação do cercamento do Parque Cuiá (a) e da construção parcial da
cerca (b).

Fonte: Rayme de Barros, 2014
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A ausência de ações por parte do poder público vem trazendo diversos prejuízos para o
Parque Cuiá e dentre os aspectos negativos destacados pela comunidade, estão: falta de segurança
na área, falta de infraestrutura e manutenção, degradação da área por parte da população (lixo,
esgoto, queimada, desmatamento e invasão) e falta de investimentos.
Um relato muito interessante de um entrevistado, relacionado ao acúmulo de lixo no parque,
foi:
“Se andar pelas ruas daqui, dá pra construir uma casa!” (Morador 06)

Relatos como esses requerem ações educativas que ampliem a percepção ambiental e o
senso de responsabilidade do cidadão, em relação ao cuidado com os resíduos produzidos.
Também, aspectos relacionados à falta de infraestrutura foram relatados pelos moradores,
dentre eles: iluminação, calçadas, cercamento, entre outros, como mostra os relatos a seguir:
“A insegurança que o parque traz, pois não está cercado e os bandidos assaltam e se
esconde na mata!” (Morador 07)
“A ineficiência de uma política pública que possa ser efetivada no município de João
Pessoa, conforme o projeto existente!” (Morador 08)

É notório que o poder público possui incapacidade de gerenciar as políticas de proteção
ambiental. Onde não existe proteção do poder público, os ecossistemas estão sendo cada vez mais
destruídos pelo uso inadequado, poluição, desmatamento, queimadas, entre outros problemas
relacionados a ações antrópicas, conforme foi evidenciado in locu, na área do entorno do Parque
Cuiá, como mostram as Figuras 02 A e B:
Figura 02 - Prática de queimadas de resíduos (a) e desmatamento (b) no entorno do Parque Cuiá.

Fonte: Fotos do Autor, 2017

Como forma de cumprimento de políticas públicas, após cinco anos o órgão responsável por
criar a Unidade de Conservação tem por obrigação apresentar o Plano de Manejo. Como no Parque
Cuiá não existe tal documento, os moradores que residem próximos à Unidade de Conservação
procuram cobrar de diversas formas, a presença da PMJP na administração da área.
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Fica evidente a ausência do poder público na gestão do Parque, quando os moradores foram
questionados como o órgão gestor da Unidade de Conservação poderia melhorar a área. Um dos
aspectos mais relatados foi que o Parque deveria ser mais preservado, mais cuidado e limpo. A
população também destaca a necessidade de mais segurança para a área, através de uma fiscalização
mais intensa, pela presença de guardas florestais, pois a ausência de tais medidas tem tornado o
Parque mais suscetível à violência e a degradação.
De acordo com as respostas e relatos, percebe-se que os moradores entrevistados
reivindicam melhores condições de infraestrutura, cuidado e preservação, para assim poder
desfrutar do espaço que foi instituído legalmente como Parque, e tornou-se um bem de uso da
população. A população do entorno vem se mobilizando através de abaixo assinados, para
reivindicar seus direitos, reuniões periódicas, onde discutem os diversos problemas que a
comunidade enfrenta, e também pautam a ausência da gestão municipal e de projetos voltados para
o Parque Cuiá.
Desta forma, a população adquire o hábito de cuidar da Unidade de Conservação, tornandose responsável por gerir a área, junto ao órgão responsável, para assim, definitivamente colocar em
prática o que consta no decreto de criação da área.
Percebe-se que a maioria das respostas estão vinculadas ao cuidado, preservação e
fiscalização da área, uma vez que de acordo com alguns relatos parte da população vem
contribuindo com a manutenção do Parque, como pode ser observado nos relatos abaixo:
“A limpeza dos terrenos somos nós que limpamos, tirando dinheiro do próprio bolso para
o pagamento de caminhões de limpeza, e orientando os moradores a não descartarem o
lixo de forma incorreta. ” (Morador 09)
“Do jeito que a prefeitura tem que cuidar, a população tem que cuidar também!”
(Morador 10)
“Preservar, ter mais respeito. Não jogar entulho, lixo. Ter educação ambiental e
consciência!” (Morador 11)

Campanhas de mobilização e conscientização ambiental junto aos moradores também foram
destacadas como iniciativas importantes que podem contribuir para a manutenção e preservação do
Parque Cuiá. Tais iniciativas podem estimular a responsabilidade dos moradores no cuidado com a
área, mostrando assim os benefícios apontados pela mesma.
O próprio decreto de criação do “Parque Cuiá” informa que sua gestão disporá de Conselho
Consultivo e Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por
representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente
(Art. 4º, §1). Ainda no mesmo artigo, seu §3º é destacado que a gestão poderá realizar-se de forma
compartilhada, integrada e participativa, como já havia previsto o art. 39 da Lei Municipal nº
12.101/2011 – Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SMAP.
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CONCLUSÕES
No estudo desenvolvido na Unidade de Conservação Parque Natural Municipal do Cuiá,
localizada entre os bairros do Valentina de Figueiredo e Cuiá, percebe-se a insuficiência do poder
público no âmbito de políticas ambientais. Baseado nos questionamentos, narrativas dos moradores
entrevistados, das visitas in locu e através da análise dos dados obtidos, pode-se perceber que a UC
necessita de uma maior atenção e visibilidade, tendo em vista que após a sua data de criação, e a
implantação de parte do cercamento do Parque Cuiá, até o presente momento nada foi realizado,
tornando inviável o acesso da população que reside no entorno da área. Constatou-se também que,
de acordo com as informações descritas no decreto, desde a sua data de publicação, nenhuma das
atividades foram desenvolvidas até o presente momento. Isto reflete a ineficiência do cumprimento
de políticas públicas ambientais.
Até o momento, o Parque Natural Municipal do Cuiá não possui cadastro no CNUC e cabe a
Secretaria do Meio Ambiente do Município de João Pessoa realizá-lo, inserindo o Parque como
uma Unidade de Conservação municipal, a fim de publicizar de forma transparente, todas as
informações adequadas e inteligíveis sobre a área.
Para a implementação, administração e gestão do Parque Cuiá, o órgão responsável pela área
deve instituir um Conselho Gestor para a Unidade de Conservação. Tal conselho deve ser
legalmente criado e vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do Município de João Pessoa, onde
sua função é tratar das questões da Unidade de Conservação, através de reuniões, debates,
discussões, e negociações para a gestão da Unidade de Conservação.
Também, como o Parque Cuiá ainda não possui o Plano de Manejo, vale ressaltar que a
participação social será de extrema importância na elaboração do mesmo e na composição do
Conselho Gestor. Uma vez que a população pode criar a aproximação e o diálogo entre o órgão
gestor da UC, ajudar na solução de conflitos que interferem na conservação dos recursos naturais.
Todo o levantamento de informações junto à comunidade, além de contribuir para enriquecer o
plano de manejo, criará um vínculo de responsabilidade no que se refere ao cuidado da Unidade de
Conservação. Também, tal envolvimento poderá criar o hábito do trabalho em conjunto, evitando
assim futuros problemas, disputas e conflitos que possam surgir durante a gestão do Parque.
É importante destacar que, até o presente momento, na Unidade de Conservação não foi
realizada nenhuma das atividades citadas no seu decreto de criação. E conforme informações
documentais obtidas na SEMAM - João Pessoa, órgão responsável por gerir o Parque Cuiá, a área
não possui Plano de Manejo nem Conselho Gestor. Ou seja, mais uma Unidade de Conservação que
foi decretada e não passa de uma “Unidade de Conservação de papel”.
Embora, o Parque Cuiá possua um Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, anterior à data
do decreto de criação do Parque, tal documento necessita de adequação, conforme a realidade da
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área, para que as atividades e ações propostas nesse estudo possam de fato contribuir para a
implementação e gestão da Unidade de Conservação.
O EVA traz informações como a caracterização do meio biótico e abiótico, os problemas
ambientais, a proposta de zoneamento de uso de solo do Parque Cuiá e sugestões de projetos,
programas e ações, para promover o lazer. Porém, estas propostas contidas no EVA precisam ser
avaliadas quanto sua aplicabilidade e viabilidade em termos econômicos e ambientais.
Para a melhoria das condições atuais e futuras do Parque Cuiá algumas sugestões podem ser
colocadas, entre as quais se destacam:
 Conclusão do cercamento de toda a área, para minimizar intervenções negativas no
entorno e dentro do Parque;
 Uma fiscalização mais intensiva, para assegurar a conservação da área e a segurança
dos moradores do entorno;
 Instituição do Conselho Gestor, com representação de órgãos governamentais e da
sociedade civil, principalmente da comunidade do Cuiá;
 Realização de estudos técnicos para aprofundar o conhecimento da área e subsidiar a
elaboração de um bom plano de manejo para a área;
 Desenvolvimento de projetos e programas de pesquisa e extensão que gerem
conhecimentos para a elaboração de políticas públicas que subsidiem a gestão do
Parque Cuiá e de outras unidades de conservação do município de João Pessoa.
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RESUMO
A Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável do
Bioma Pampa que abrange uma área expressiva de 316.882,75 hectares, predominantemente rural,
cuja atividade principal é a pecuária extensiva de corte. Dentre os instrumentos de gestão desta UC
destaca-se o Conselho Gestor Consultivo (CONAPA Ibitapuitã) composto por representantes de 13
Instituições não governamentais mais 12 governamentais, totalizando 25 conselheiros. Assim, o
objetivo deste trabalho é saber quais as concepções acerca da APA e do CONAPA, dos sujeitos que
integram as entidades representativas, gestores e mediadores que compõem o Conselho Gestor. A
pesquisa é qualitativa e dentre os procedimentos, técnicas e instrumentos utilizados estão a pesquisa
bibliográfica e documental, o trabalho de campo, a entrevista e a observação. As percepções
construídas na ação-reflexão do processo dialógico do CONAPA são variadas e guiam a tomada de
decisão dos sujeitos e seus representantes em suas práticas cotidianas, bem como na decisão de
incorporação ou não de novas técnicas e tecnologias no manejo dos campos. Embora existam
divergências quanto à concepção do que é e do papel da APA e do CONAPA, é possível afirmar
que é há um discurso unitário em prol da existência dessa UC, e da necessidade de ações que
possibilitem a sustentabilidade da APA do Ibirapuitã.
Palavras-chave: Área de Proteção Ambiental; Conselho Gestor; Concepções.
ABSTRACT
The Ibirapuitã Environmental Protection Area is a Sustainable Use Conservation Unit of the Pampa
Biome that covers an expressive area of 316,882.75 hectares, predominantly rural, whose main
activity is the extensive cattle ranching. Among the instruments of management of this UC is the
Consultative Management Council (CONAPA Ibitapuitã) composed of representatives of 13 nongovernmental Institutions plus 12 governmental entities, totaling 25 advisors. Thus, the objective of
this work is to know the conceptions about the APA and CONAPA, of the subjects that integrate
the representative entities, managers and mediators that compose the Management Council. The
research is qualitative and among the procedures, techniques and instruments used are
bibliographical and documentary research, fieldwork, interview and observation. The perceptions
built on the action-reflection of CONAPA's dialogic process are varied and guide the decisionmaking of the subjects and their representatives in their daily practices, as well as the decision to
incorporate new techniques and technologies in the management of the fields. Although there are
differences in the conception of what is and the role of the APA and CONAPA, it is possible to
affirm that there is a unitary discourse in favor of the existence of this UC, and the need for actions
that make possible the sustainability of the APA of Ibirapuitã.
Keywords: Environmental Protection Area; Management Council; Conceptions.
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INTRODUÇÃO
A partir da consolidação da Lei n° 9985/2000, que institui o SNUC, estabeleceram-se novos
conceitos de gestão para as APAs. Dentre os quais, a forma integrada de gestão, na qual cada
Unidade de Conservação (UC) disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade
civil e, quando for o caso, das populações tradicionais ou de outras populações residentes na
unidade. A função desses conselhos é construir um espaço de discussão e negociação dos problemas
ambientais das unidades de conservação, garantindo a participação social na sua gestão (SNUC,
2000).
Para Saquet (2015) um dos elementos primordiais do território é a organização política de
gestão e autonomia, sendo necessário produzir uma processualidade dialógica de gestão
participativa e reflexiva do território-lugar.
Em cada território, em virtude das territorialidades, a auto-organização dos sujeitos
(DEMATTEIS, 1993, 1994 e 1995) é um elemento que as políticas públicas de
desenvolvimento devem considerar, valorizar e potencializar. Há dotações naturais e sociais
(E-P-C) de cada território que estão em constante conexão, estimulando a gestão como
processo de coordenação participativa com certa autonomia em favor do desenvolvimento a
partir de políticas públicas e em redes de cooperações (SAQUET, 2015, p. 133).

Considerando a proposta da APA, que reúne em uma mesma instância formal, no caso o
CONAPA (Conselho Gestor da APA do Ibirapuitã) diferentes sujeitos, oriundos de cosmologias
tradicionais, teoria científicas, gestores públicos, que constituem múltiplas territorialidades, convêm
compreender a gestão da UC, em face das perspectivas dos representantes dos diferentes territórios
que compõem a APA. Pois, entende-se que este espaço é constituído por “territórios concomitantes,
sobrepostos e em rede, em que os homens têm centralidade na sua formação cristalizando relações
de influência, afetivas, simbólicas, conflitos, identidades etc.” (SAQUET, 2007, p. 85). Assim,
buscou-se saber quais as concepções dos sujeitos que integram as entidades representativas,
gestores e mediadores a respeito da APA e do CONAPA.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo exploratória, e de acordo com
Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 131), nas pesquisas qualitativas, o pesquisador procura,
na sua elaboração, seguir a tradição compreensiva ou interpretativa: “as pessoas agem em função de
suas crenças, percepções, sentimentos e valores [...] Seu comportamento tem sempre um sentido,
um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado”.
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa em geografia, o território enquanto categoria de
análise do espaço geográfico apresenta um espectro de amplas possibilidades de discussões. A
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abordagem territorial pode contribuir para a “superação de aspectos das dicotomias
natureza/sociedade e ideia/matéria e subsidiar a elaboração de propostas de desenvolvimento,
valorizando as relações sociais entre os sujeitos, destes com os outros lugares, (i)materialmente.”
(SAQUET, 2007, p. 177).
Para a obtenção de informações e dados para a pesquisa foram utilizados procedimentos,
técnicas e instrumentos como: a pesquisa bibliográfica e documental, o trabalho de campo,
observação, entrevistas43, diário de campo e registros fotográficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A APA do Ibirapuitã
A APA do Ibirapuitã foi criada em 20 de maio de 1992, através do Decreto Federal nº 529.
Ela está localizada na região sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul (coordenadas aproximadas
55°29'W a 55°53'W e 29°05'S a 30°51'S), e seu território abrange a porção superior da Bacia
Hidrográfica do Rio Ibirapuitã e está distribuído pelos municípios de Alegrete/RS (15%), Rosário
do Sul/RS (16%), Quaraí/RS (12%) e Santana do Livramento/RS (57%) como pode ser observado
na Figura 1, totalizando uma área de 316.882,75 hectares, predominantemente rural, cuja atividade
principal é a pecuária extensiva de corte (SILVA, 2010).
Constituída, predominantemente, por espaços rurais, que englobam territórios diversos e tem
a pecuária extensiva como principal atividade, que inclusive é uma das práticas responsáveis pela
conservação da biodiversidade do Bioma Pampa e, uma das justificativas para a criação da APA na
área delimitada. Por isso, justifica-se a necessidade de considerar a ação social na conservação da
sociobiodiversidade do Bioma Pampa, visto que foi a coexistência entre a sociedade e natureza que
garantiu a conformação e manutenção das características deste Bioma e, por isso, se
institucionalizou uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UC’s). A pecuária extensiva
tem sido, por mais de duzentos anos, a forma tradicional de aproveitamento econômico destes
campos, indicando uma maior sustentabilidade ambiental da atividade em comparação a outras
formas de produção ligadas à agricultura convencional.
De encontro às diversas concepções que afirmam que o homem somente contribui para a
perda de biodiversidade, Overbeck (2009) defende que diversos fatores, naturais e antrópicos
contribuem e/ou condicionam a composição da vegetação dos campos. Configura-se assim, uma
fortíssima interação histórica entre a apropriação da natureza, a identidade cultural do gaúcho e a

43

Nomenclatura para citação: a letra “E” corresponde a palavra “Entrevistado”; a segunda letra corresponde ao grupo
(G = Gestor; M = Mediador; H = Histórico; ER = Entidades Representativas; PF = Pecuarista Familiar; QPF =
Quilombola Pecuarista Familiar; PF = Pecuarista Familiar; PP= Pecuarista Patronal). E os números (1,2,3...) a cada
entrevistado.
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sustentabilidade da paisagem atual, num processo nitidamente caracterizado como co-evolutivo
(GUZMÁN, 2000).
Figura 1 – Mapa de localização da APA do Ibirapuitã

Fonte: IBGE (2016); ICMBio (2016).

Conforme determinam a Lei Federal 9.985/2000 (SNUC) e o Decreto nº 529/1992, a APA
do Ibirapuitã possui 12 funções ou diretrizes centrais que orientam sua gestão: Garantir a
conservação de uma porção significativa do Bioma Pampa; Assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais; Disciplinar o processo de ocupação territorial; Proteger a diversidade biológica;
Fomentar o Turismo Sustentável; Proteger os remanescentes da mata aluvial; Garantir a
conservação dos recursos hídricos; Fomentar a Educação Ambiental; Melhorar a qualidade de vida
das populações residentes através da orientação e disciplina das atividades econômicas locais;
Fomentar a Pesquisa Científica; Preservar a Cultura e a Tradição do Gaúcho Fronteiriço; Proteger
as Espécies Ameaçadas de Extinção em nível regional.
O CONAPA Ibirapuitã
As ferramentas de gestão que podem ser utilizadas pela APA do Ibirapuitã são: CONAPA
(Conselho Consultivo da APA); Plano de Gestão da APA; Plano de Manejo da APA; Zoneamento
Ecológico Econômico da APA (ZEE) (SNUC, 2000). No entanto, a APA não possui Plano de
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Manejo e, tampouco, Zoneamento Ecológico-Econômico. Quanto ao Plano de Gestão, este foi
criado em 1999, “apresentando informações e dados desatualizados” (EG1). O EG1 informou
também, que além desses, pode-se considerar o licenciamento ambiental como um dos instrumentos
mais utilizados na APA do Ibirapuitã. No entanto, o CONAPA Ibirapuitã se apresenta como o
instrumento de gestão mais dialógico e participativo.
Conselho Gestor da APA, visto que é através dele que as diversas vozes que integram a
APA podem ser ouvidas. Este é criado em outubro de 2001, através da Portaria N° 177/2001 –
IBAMA, e o atual Conselho Gestor é composto por representantes de 13 Instituições não
governamentais mais 12 governamentais, totalizando 25 conselheiros, conforme disponível no
Quadro 1. Um dos grandes desafios para a gestão da APA é a falta de recursos humanos, visto que
possui apenas um analista ambiental.
Quadro 1 - Composição do CONAPA
CONAPA IBIRAPUITÃ
Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã
Instituições não Governamentais

Instituições Governamentais

1. Sindicato Rural de Alegrete

1. Dema/seplama – Prefeitura municipal de
Santana do Livramento

2. Associação dos arrozeiros de Alegrete

2. Prefeitura municipal de Quaraí

3. Associação dos arrozeiros de Rosário do Sul

3. ICMBio – APA do Ibirapuitã

4. Associação dos produtores do rincão do 28

4. Departamento estadual de florestas e áreas
protegidas/sema/RS

5. Comitê de gerenciamento
hidrográfica do rio Ibicuí

5. Prefeitura municipal de Alegrete

da

bacia

6. Sindicato rural de Rosário do Sul

6. Prefeitura municipal de Rosário do Sul

7. Sindicato rural de Quaraí

7. Fepam/sema/RS

8. Fundação Maronna

8. Unipampa campus Livramento

9. Associação dos produtores do rincão do
9. Unipampa campus Alegrete
batista
10. ASEAGRO – Associação Santanense de 10. Conselho municipal de meio ambiente de
engenheiros agrônomos
Alegrete
11. Emater/ascar – escritório de Alegrete

11. Instituto Federal Farroupilha – campus
Alegrete

12. Emater/ascar – escritório de Santana do
12. Delegacia de polícia federal DPF
Livramento
13. Emater/Ascar – escritório de Quaraí
Fonte: Regimento do CONAPA (adaptado pelo autor, 2016)

O Regimento Interno do CONAPA foi reformulado em 2011, e de acordo com o Art. 5º, o
CONAPA IBIRAPUITÃ tem por finalidade contribuir para a efetiva implantação da Área de
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Proteção Ambiental do Ibirapuitã e para o cumprimento dos objetivos da Unidade, de acordo com a
Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000 e com o Decreto Federal N o 529 de 20 de maio de
1992. Assim, o Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã ou CONAPA
Ibirapuitã é o fórum de discussões e de mediações de conflitos onde, respeitada a legislação vigente
e ouvidas as necessidades da população local, devem ser estipuladas as regras locais de uso do
território desta área protegida federal.
Conforme regimento, a renovação do Conselho ocorre a cada dois anos, quando é feito o
recadastramento das entidades que irão permanecer no conselho, bem como a indicação do nome de
seus respectivos representante. Também é o momento em que as entidades que não tiveram efetiva
participação nas reuniões podem ser descredenciadas e novas podem ser incorporadas.
Concepções acerca da APA e do CONAPA IBIRAPUITÃ
Buscou-se compreender as concepções dos sujeitos que vivem na APA e das Entidades
Representativas mais ligadas aos produtores rurais, e que compõem o CONAPA da APA do
Ibirapuitã, acerca da Unidade de Conservação e do Conselho Gestor. As representações sociais
estão diretamente relacionadas às concepções que norteiam as práticas adotadas por cada sujeito e
seus respectivos grupos sociais.
Quanto ao questionamento se sabiam que moravam em uma APA, dos 23 entrevistados
apenas dois disseram que não. Já os demais afirmaram ter entendimento sobre residir e também
sobre o que é a APA. No entanto, na prática, nem todos possuem um esclarecimento total sobre o
que se pode ou não fazer nesta UC. A exemplo disso, a questão do licenciamento é o que mais
preocupa os moradores, pois foi possível perceber durante as visitas e entrevistas que lhes faltam
esclarecimentos, desde como proceder para solicitar até mesmo sobre as normas da APA sobre
proibições de retirada de vegetação nativa, como o espinilho (árvore nativa de pequeno e médio
porte) que vem avançando sobre a vegetação de campo e, assim, diminuindo as áreas de pastagens
para o gado.
Constatou-se que vem ocorrendo a diminuição da caça após a existência da APA, o EPP3
relata que “antes vinha muita gente da cidade caçar aqui perto, já gora não se vê mais; e aí nós
voltamos a ver mais bichos pelos campo; muitos veados, emas, tatus...; o pessoal fica com medo
porque a multa por caçar em UC é muito maior e dá até cadeia”. Outros entrevistados também
corroboram este relato e, complementam que a cultura de caça de animais selvagens deixou de
existir e, sentem orgulho de contribuir para a conservação da fauna do pampa.
Já os representantes de entidades como os sindicatos, prefeituras e Emater têm percepções
divergentes: “os moradores não nos relatam insatisfação, eles estão familiarizados com as normas
gerais da APA” (EER7); já o EER6 diz que;
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“a distância entre o território da APA e a sede do município de Quaraí e portanto do
Sindicato Rural, dificulta esse contato. Mas não se observa, maiores comentários sobre
problemas ou insatisfação determinados pelas normas da APA. Muito provavelmente pelo
fato que a totalidade dos produtores que possuem vinculação com Quaraí são pecuaristas
e a pouca área do município (aproximadamente 12%) ocupada pela APA (EER7).

O EG1 e o EG2 dizem que muitos moradores não sabem que vivem dentro da APA, e alguns
até sabem, mas não tem a compreensão do que é. O EG3 declara que “por Livramento ser a sede da
APA e ocupar a maior parte do seu território as pessoas tem boa compreensão da APA, e a
prefeitura é uma grande parceira em ações de educação ambiental”.
A maior parte dos entrevistados avalia que a existência da APA é benéfica, e tem
contribuído para a conservação do pampa: “entendemos ser positiva a reserva natural, mas há
necessidade de discussão com os maiores interessados que são os moradores do local. As
restrições eventualmente impostas aos moradores devem ser compensadas” (EER7). Percebe-se
nessa fala que há certa confusão em relação ao conceito do que é uma APA, chamada de “reserva
natural” pelo entrevistado, que é outra categoria de UC, que inclusive é enquadrada como de uso
restrito, ou seja, não pode haver a presença do homem. Enquanto que o EER6 possui uma
compreensão mais próxima do que vem a ser uma APA:
A existência da APA do Ibirapuitã é positiva, por ser a primeira “experiência” de
conservação (no pampa) em harmonia com as atividades produtivas e que oportuniza uma
integração real entre meio-ambiente e produção. Os problemas e experiências gerados na
APA podem ser extrapolados como práticas sustentáveis para o bioma (EER6).

Também quanto ao CONAPA, acerca de sua efetividade e representatividade as percepções
são variadas:
Tem melhorado em muito a sua representatividade e efetividade. Os setores de uma forma
geral, e o rural em especial, têm entendido a importância de participar e se integrar a esse
tipo de organização. Vemos a Fundação Maronna em Alegrete, como um importante
agente responsável por essa integração (EER6).
O ICMBio tem representante em Santana do Livramento e sede mais perto em
Florianópolis, entendemos que não existe relação de proximidade, principalmente entre o
órgão com os moradores da APA.O Conselho Consultivo poderia ser mais atuante. No
entanto, a base territorial da APA é muito grande, dificultando a reunião representativa
dos moradores, por exemplo (EER7).

Ao que se refere à realização ou participação de atividades ou ações que visam contribuir
com a consolidação da APA, também há diferença entre as entidades representativas que integram a
gestão da APA: “o sindicato tem participado de algumas reuniões do CONAPA e entendemos a
APA como algo já consolidado. Não temos informações sobre ações e ou atividades com esse
objetivo” (EER6). “O Sindicato Rural juntamente com seus parceiros SENAR e SEBRAE tem
proporcionado programas de desenvolvimento na região da APA” (EER7).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As percepções acerca da APA e do CONAPA são variadas, e é fundamental levar essa
diversidade em consideração no momento de planejar e pensar a gestão desse território, “pois um
projeto de transformação do território passa, necessariamente, pela compreensão da sociedade e da
natureza, pela gestão participativa, pela reunião dos sujeitos-objetos” (SAQUET, 2015, p. 79).
Também é necessária, de acordo com Saquet (2015), a construção de novas territorialidades e novos
territórios que possibilitem a sustentabilidade e a governabilidade coletiva em busca da autonomia,
redimensionando as relações de poder, seus patrimônios e a planificação democrática em
detrimento das tecnologias inapropriadas e da acumulação intensiva de capital.
As percepções construídas na ação-reflexão do processo dialógico do CONAPA guiam a
tomada de decisão dos sujeitos e seus representantes em suas práticas cotidianas, bem como na
decisão de incorporação ou não de novas técnicas e tecnologias no manejo dos campos. Embora
existam divergências quanto à concepção do que é e do papel da APA e do CONAPA, é possível
afirmar que é há um discurso unitário em prol da existência dessa UC, e da necessidade de ações
que possibilitem a sustentabilidade da APA do Ibirapuitã.
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RESUMO
O planejamento urbano é necessário para garantir melhores espaços urbanos, desta forma
instrumentos reguladores foram elaborados para estruturar as diretrizes urbanísticas visando uma
melhor qualidade de vida, ambiental e econômica. Este estudo teve como objetivo geral avaliar a
sustentabilidade ambiental de Áreas de Preservação Permanente (APPs) em um trecho do bairro
Jabotiana, em Aracaju/SE. Para auxiliar a execução do estudo, o objeto de estudo foi fragmentado
em 3 seções e utilizou-se do método de pesquisa pessoa-ambiente. Incorporados ao método citado,
elencaram-se os procedimentos metodológicos de observação e mapeamento dos dados. Os
resultados foram apresentados através de fotografias, textos e quadros e buscaram avaliar a situação
atual de um trecho das APPs do corpo hídrico. Através destes resultados, elaborou-se um quadro
explicativo com as potencialidades e fragilidades das seções estudadas. Este estudo tem sua
importância atrelada ao intenso crescimento imobiliário a partir dos anos 2000, que ocasionou a
destruição de diversas Áreas de Preservação Permanente (APPs) do Bairro Jabotiana, e
consequentemente, o aumento de enchentes, poluição, dentre outros impactos. Após estas análises,
percebe-se que o grande problema para a destruição do trecho das APPs estudadas é o mau uso e
ocupação do solo, mesmo com instrumentos regulatórios para evitar esta ocupação. Destarte,
espera-se que este estudo contribua tanto no âmbito acadêmico, auxiliando pesquisas da
comunidade científica, quanto à população, na criação e execução de políticas públicas voltadas às
áreas de estudo.
Palavras-chave: Aracaju; Áreas de Preservação Permanente; Impactos Ambientais; Rio Poxim;
Sustentabilidade ambiental.
ABSTRACT
Urban planning is necessary to ensure better urban spaces, in this way regulatory instruments were
designed to structure urban planning guidelines aiming at a better quality of life, environmental and
economic. The objective of this study was to evaluate the environmental sustainability of Permanent
Preservation Areas (APPs) in a stretch of Jabotiana neighborhood, in Aracaju / SE. To aid in the
execution of the study, the object of study was fragmented into 3 sections and the personenvironment research method was used. Incorporated in this method, the methodological
procedures for observing and mapping the data were listed. The results were presented through
photographs, texts and tables and sought to evaluate the current situation of a section of APPs of the
water body. Through these results, an explanatory framework was elaborated with the potentialities
and fragilities of the studied sections. This study is related to the intense real estate growth since the
2000s, which caused the destruction of several Permanent Preservation Areas (JPAs) in the Bairro
Jabotiana, and consequently, the increase of floods, pollution, among other impacts. After these
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analyzes, it is noticed that the great problem for the destruction of the section of APPs studied is the
misuse and occupation of the ground, even with regulatory instruments to avoid this occupation. It
is hoped that this study will contribute both in the academic field, helping researches of the
scientific community, and the population, in the creation and execution of public policies focused
on the study areas.
Keywords: Aracaju; Areas of Permanent Preservation; Environmental impacts; Poxim River;
Environmental sustainability.

INTRODUÇÃO
Para um planejamento urbano eficiente, faz-se necessário entender a composição dos
espaços urbanos. Esta composição é formada através de diversos agentes sociais (promotores
imobiliários, agentes sociais excluídos, Estado, proprietários fundiários, entre outros) que
influenciam não só nas questões ambientais do espaço físico, mas também em questões econômicas
e sociais. Através destas influências podem surgir problemas como: a formação das cidades formal
e informal, ausência de infraestrutura para abrigar os moradores da cidade, intensificação da
violência, poluição industrial, ocupações irregulares em áreas protegidas ambientalmente, entre
outros.
Inseridas dentro deste cenário, encontram-se as APPs (Áreas de Preservação Permanente),
cujo crescimento desordenado das cidades interferiu bastante na composição das mesmas, pois
foram sido destruídas para proporcionar lugar às demandas dos agentes sociais citados
anteriormente. Entretanto, ao destruir estas áreas, são comprometidos também: a proteção dos
ecossistemas, dos recursos hídricos e do solo; a qualidade de vida da polução ao reduzir as áreas
permeáveis, o que proporciona menor conforto térmico, maior produção de ruídos e menor controle
dos ventos; e os serviços ecossistêmicos promovidos pelas APPs, que obriga a sociedade a arcar
com projetos complexos e caros, a exemplo de estudos de prevenção de enchentes e do
assoreamento do rio.
Visando a minimização dos efeitos destes (e de outros) impactos, foram criados elementos
reguladores. O primeiro a ser apresentado ao estudo é o Código Florestal brasileiro, Lei nº
12.651/2012, que define o que são APPs e as delimitam. De acordo com o art. 3º desse Código, as
APPs são conceituadas como:
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas (BRASIL, 2012).

Para garantir estes aspectos, esta mesma Lei afirma no Capítulo II, Seção I, art. 4º que são
consideradas como APPs, tanto rurais, quanto urbanas:
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta)
metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos)
metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte)
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou
represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem
por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base,
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação (BRASIL, 2012).

Desta forma, percebe-se que, para a Lei nº 12.651/2012, a preservação destas áreas é
essencial para garantir não só as APPs em si (temática ambiental), mas também garantir melhoras
nas temáticas social e econômica.
Vale ressaltar que, de acordo com a mesma lei, Seção II, art. 8º e art. 9º; em alguns casos
poderá haver a intervenção nas APPs, a exemplos de casos de utilidade pública, locais onde a
função ecológica do manguezal esteja comprometida, execução de obras (habitacionais ou de
urbanização) de interesse social, atividades de segurança nacional e atividades de baixo impacto
ambiental, a exemplo de abertura de pequenas vias de acesso, trilhas para ecoturismo, pesquisas
científicas relacionadas a recursos naturais, obtenção de água, exploração de produtos florestais não
madeireiros, que não prejudiquem a função ambiental do local, dentre outros.
Além de Leis Federais, há também Leis Estaduais que visam melhorar o planejamento
urbano das cidades, a exemplo dos Planos Diretores Municipais que estabelecem diretrizes para
proporcionar um melhor desenvolvimento urbano, ou seja, irá ser um instrumento essencial, pois
estabelece regras e princípios voltados para uma melhor organização das cidades, desde que esses
sejam devidamente utilizados. De acordo com Brasil (2001), os Planos Diretores Municipais são
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exigidos em cidades com mais de 20.000 habitantes e foram exigidos através da Lei Nº
10.257/2001, denominada de Estatuto da Cidade.
Incorporado ao contexto apresentado, encontra-se o objeto de estudo deste artigo que são as
APPs do rio Poxim em que há diversos problemas ambiental, econômico e social. O recorte
realizado para estudo compreende o bairro Jabotiana (Figura 1), por isso o objetivo geral deste
estudo é avaliar a sustentabilidade ambiental de Áreas de Preservação Permanente (APPs) em um
trecho do bairro Jabotiana, em Aracaju/SE. Para atingir este objetivo geral, fez-se necessário
estabelecer os seguintes objetivos específicos: definir e compreender o que são as APPs; mapear e
caracterizar o trecho selecionado das APPs e analisar quais ações que contribuem para a situação
atual das APPs selecionadas.
Figura 1 – Localização do objeto de estudo.

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2017.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo adota o método de pesquisa pessoa-ambiente para compreender a
dinâmica da área de estudo. Para isso, foram utilizados dois tipos de procedimentos: a observação
(análise do ambiente e das ações das pessoas no trecho estudado) e o mapeamento (limites e usos do
espaço).
Todo o estudo está focado em um trecho (Figura 2) das APPs do bairro Jabotiana, para
identificar o limite da APP foi realizada, anteriormente à visita in loco, a medição da largura do rio
Poxim deste trecho e comparou-se com a legislação para definir a largura mínima das APPs. Neste
caso, como a largura do curso d’água não é inferior aos 10m e ultrapassa os 50m, a largura mínima
das APPs é de 50m, conforme apresentado na introdução.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1325

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Figura 2 - Localização e delimitação da área de estudo.

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2018.

Para facilitar a compreensão do estudo e por observar que o trecho escolhido possui
características distintas, foram elaboradas 3 seções (Figura 3) dentro da área de estudo. A primeira
seção corresponde ao trecho localizado na Av. Escritor Graciliano Ramos; a segunda corresponde
ao trecho localizado na Estrada do Jabotiana e a terceira corresponde ao trecho localizado na Av.
Rio Poxim. Todas essas seções localizam-se no bairro Jabotiana e a visita às mesmas foi realizada
no dia 25 de julho de 2018, com início às 13h36min. Ao todo foram observadas 106 edificações.
Esta pesquisa foi documentada em planilhas de observação, material fotográfico e mapas.
Figura 3 - Seções da área de estudo.

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2018
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Observação
A partir da visita in loco à área estudada, foram evidenciados alguns itens que permitiram a
compreensão da relação pessoa-ambiente. Correspondente às pessoas, o objetivo foi analisar quais
ações das mesmas no ambiente estudado; e correspondente ao ambiente estudado, o objetivo foi
analisar a composição do mesmo. Desta maneira, foram confeccionadas duas planilhas de
observação para auxiliar no levantamento de dados e na elaboração dos resultados. Na planilha de
observação intitulada “Descrição das edificações” (Quadro 1), foram analisados os seguintes itens:
tipos de construção; recuos; calçadas e coberturas.
Quadro 1 – Modelo da planilha de observação: “Descrição das edificações”..
DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
DATA:
HORÁRIO:
MADEIRA

ITENS OBSERVADOS
TIPO DE CONSTRUÇÃO

ALVENARIA
EXISTENTE

INEXISTENTE

PADRONIZADA

NÃO PADRONIZADA

TELHADO

LAJE

RECUOS
CALÇADAS

OUTRO

COBERTURA

Fonte: Autora principal, 2018

Na planilha de observação intitulada “Descrição do trecho” (Quadro 2), foram analisados os
seguintes itens: esgoto a céu aberto nas vias; esgoto despejado diretamente no rio Poxim; resíduos
sólidos expostos na via; alteração da paisagem natural; gabarito de altura; tipologia das edificações;
arborização; praça; e pavimentação da via.
Quadro 2 – Modelo da planilha de observação: “Descrição do trecho”.
DESCRIÇÃO DO TRECHO
DATA:
ITENS OBSERVADOS
HORÁRIO:
EXISTENTE
INEXISTENTE
ESGOTO A CÉU ABERTO NAS VIAS
ESGOTO DESPEJADO
DIRETAMENTE NO RIO POXIM

EXISTENTE

INEXISTENTE

RESÍDUOS SÓLIDOS EXPOSTOS NA
VIA
ALTERAÇÃO DA PAISAGEM
NATURAL

EXISTENTE

INEXISTENTE

EXISTENTE

INEXISTENTE

HORIZONTALIZADO

VERTICALIZADO

RESIDENCIAIS

COMERCIAIS

SATISFATÓRIA

INSATISFATÓRIA

GABARITO DE ALTURA
TIPOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES
PERMEABILIDADE DO SOLO
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ARBORIZAÇÃO
PRAÇA
PAVIMENTAÇÃO DA VIA
FLUXO DE PEDESTRES
FLUXO DE VEÍCULOS E/OU OUTROS
MEIOS DE TRANSPORTE

SATISFATÓRIA

INSATISFATÓRIA

EXISTENTE

INEXISTENTE

EXISTENTE

INEXISTENTE

BAIXO

MÉDIO

ALTO

BAIXO

MÉDIO

ALTO

Fonte: Autora principal, 2018.

Mapeamento
Fez-se necessário este tipo de procedimento para definir os limites das áreas que foram
estudadas. Desta maneira, a primeira categoria utilizada na realização do mapeamento foi a
definição através de imagens, dos limites legais (apresentados teoricamente no referencial teórico)
das APPs; e a segunda foi a delimitação das seções da área de estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na seção 1, na planilha de observação “Descrição das edificações”, foi observado que o
trecho apresenta edificações cujo tipo de construção é de alvenaria, a cobertura é laje e há existência
de recuos em algumas edificações conforme exige o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de
Aracaju (PDDU Aracaju). Entretanto, as calçadas não são padronizadas, o que dificulta a
acessibilidade, ou seja, a passagem de pedestres é comprometida, principalmente os pedestres
deficientes.
Na planilha de observação "Descrição do trecho", foi observado que o trecho é composto, na
maioria, por edificações residenciais e horizontais. A dinâmica da rua é bastante intensa (tanto de
pedestres, quanto de veículos) podendo ser classificada como via coletora, cuja responsabilidade é
alimentar as vias arteriais e principais, além de distribuir o tráfego da região. Além disso, foi
observado itens como: há alteração da paisagem natural devido à ocupação das edificações em
APPs (Figura 4). As APPs são as únicas áreas verdes do trecho (Figura 5), entretanto está
comprometida devido às construções irregulares, o lixo é depositado nas vias (Figura 6) e o esgoto
das edificações é despejado diretamente no rio Poxim.
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Figura 4 - Edificações em área de risco.

Fonte: Autora principal, 2018
Figura 5 – Trecho do rio Poxim e da área ainda existente e reduzida das APPs.

Fonte: Autora principal, 2018
Figura 6 – Entulhos na via.

Fonte: Autora principal, 2018
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Na seção 2, na planilha de observação “Descrição das edificações”, foi observado que o
trecho apresenta edificações (Figura 7) cujo tipo de construção é de alvenaria, a cobertura é telhado
e não há existência de nenhum dos recuos exigidos pelo PDDU de Aracaju. Assim como há
irregularidade nos recuos, há também nas calçadas que não são padronizadas. Comprometendo
novamente a acessibilidade dos transeuntes.
Na planilha de observação "Descrição do trecho", foi observado que o trecho é composto, na
maioria, por edificações residenciais e horizontais; há também um terreno vazio no meio do trecho
(Figura 8). A dinâmica da rua é diferente da seção 1, pois é característica de uma via local, cuja
função é garantir o trânsito e o acesso local. Foi observado também itens como: esgoto das
edificações é despejado diretamente no rio Poxim, lixo é depositado nas vias, alteração da paisagem
natural devido à ocupação das edificações em APPs. As APPs continuam sendo a única área verde
do trecho, mesmo com tantos comprometimentos.
Figura 7 – Trechos das edificações existentes.

Fonte: Autora principal, 2018
Figura 8 – Único trecho não ocupado e com vista para APPs.

Fonte: Autora principal, 2018
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Na seção 3, na planilha de observação “Descrição das edificações”, foi observado que o
trecho apresenta edificações cujo tipo de construção é de alvenaria, a cobertura é laje e há a
existência dos recuos exigidos pelo PDDU de Aracaju. Assim como há os recuos legais, há também
nas calçadas, consideradas neste trecho um pouco mais padronizadas, mas não podem ser
consideradas em um bom padrão urbanístico devido à ausência de piso táteis em toda extensão (há
apenas em um pequeno trecho). A dimensão da calçada em alguns trechos (devido à instalação de
equipamentos público como poste de iluminação) não torna possível o deslocamento através de
cadeira de rodas, mesmo que exista a rampa para deficientes. Isto compromete também a
acessibilidade dos transeuntes.
Na planilha de observação "Descrição do trecho", foi observado que o trecho é composto, na
maioria, por edificações residenciais verticais com 6 pavimentos (Figura 9). A dinâmica das vias é
semelhante à da seção 1, pois é uma via coletora. Foi observado que: o esgoto das edificações é
despejado diretamente no rio Poxim, inclusive atrás do condomínio residencial pode-se observar o
esgoto à céu aberto e lixo (lixo doméstico e resíduos da construção civil) é depositado na área de
mangue (Figura 10), provocando mais alteração da paisagem natural, regiões propícias a enchentes
e poluição do rio Poxim.
Figura 9 – Condomínio vertical existente dentro das APPs.

Fonte: Autora principal, 2018
Figura 10 – Esgoto despejado diretamente no rio Poxim.

Fonte: Autora principal, 2018

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1331

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Após estas análises, percebe-se que o grande problema para a destruição do trecho das APPs
estudada é o mau uso e ocupação do solo, mesmo com instrumentos regulatórios para evitar esta
ocupação. A partir disto, foram elaboradas potencialidades e deficiências das seções analisadas e
serão apresentadas através do quadro abaixo.
Quadro 3 – Potencialidades e deficiências das seções estudadas.
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES


SEÇÕES 1, 2 e 3



Construção de obra de
contenção;
Implantação de parque linear
como instrumento de
delimitação, recreação e lazer.







Uso e ocupação inadequados das
APPs;
Edificações em área de risco;
Falta de áreas de lazer e recreação no
bairro;
Apenas metade do trecho das APPs
determinado por lei;
Bairro com alta taxa de
impermeabilização;
Pouca e ou inexistência de vegetação
nas vias públicas.

Fonte: Autora principal, 2018

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos anos 2000, devido à especulação imobiliária, o bairro Jabotiana passou a
apresentar uma nova configuração espacial, a população aumentou significativamente e a ausência
de políticas públicas e fiscalização eficientes permitiu a ocupação e destruição das APPs, falta de
infraestrutura e aumento da poluição. Todos estes problemas afetam diretamente as APPs do rio
Poxim. Outrossim, há problemas relacionados ao social (condições insalubres de moradia, doenças,
etc.) e à economia (maiores gastos com saúde pública, com projetos de recuperação de corpos
hídricos, entre outros).
A partir do método pessoa-ambiente, notou-se como as ações das pessoas interferem no
ambiente e possibilitou também a análise do espaço. Com isso, obteve-se o objetivo principal deste
estudo que foi avaliar a sustentabilidade ambiental das APPs do rio Poxim em um trecho do bairro
Jabotiana. Por meio dos resultados analisados, foi possível apresentar algumas diretrizes (nomeadas
de potencialidades) para o bairro estudado.
Destarte, espera-se que este estudo contribua tanto no âmbito acadêmico, auxiliando
pesquisas da comunidade científica, quanto à população, na criação e execução de políticas públicas
voltadas às áreas de estudo.
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RESUMO
O presente estudo artigo teve o objetivo de analisar a Serra das Araras no município de Ituaçu- BA,
a partir da concepção da economia ambiental, na valoração dos recursos da biodiversidade,
para valores de uso direto, indireto e o valor de existência. No estudo foram realizados coleta de
dados primários e secundários do município, com análise de dados estatísticos obtidos nos
questionários estruturado. Os dados demonstraram que apesar do desconhecimento sobre a riqueza
da geodiversidade da Serra das Araras por parte dos moradores de Ituaçu – BA é possível conciliar
o desenvolvimento econômico e sustentabilidade, ao se fazer o uso consciente da natureza, com
benefícios econômicos e ambientais para as gerações atuais e futura.
Palavras-chave: Valoração ambiental. Unidade de Conservação. Serra das Araras.
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the Serra das Araras in the municipality of Ituaçu, BA,
from the conception of the environmental economy, in the valuation of biodiversity resources, for
values of direct and indirect use and value of existence. In the study were collected primary and
secondary data of the municipality, with analysis of statistical data obtained in structured
questionnaires. The data demonstrated that despite the lack of knowledge about the richness of the
geodiversity of the Serra das Araras by the residents of Ituaçu - BA, it is possible to reconcile
economic development and sustainability, by making conscious use of nature, with economic and
environmental benefits to the present and future generations.
Keywords: Environmental valuation. Conservation Unit. Serra das Araras.

INTRODUÇÃO
O ser humano primitivo na busca pela sobrevivência já nasce com o instinto de se adaptar ao
meio. Na medida em que começa a extrair recursos da natureza, percebe-se também que pode explorar
e transformar um simples objeto em matéria-prima para benefício próprio. O desenvolvimento do
conhecimento e da técnica, construída ao longo da existência humana, não se restringiu somente nas
artes do saber, refletiu também no indivíduo na maneira de sentir, pensar, agir e avaliar, nas quais
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essas questões de caráter intrinsecamente ideológico advinda dos princípios, e que distingue os valores
socioculturais, morais, espirituais e religiosos que definem o ser humano.
Com o rompimento dos valores éticos e morais dos seres humanos, a natureza que antes era
vista como o centro do universo, para ser admirada e contemplada, tornou-se uma condição da
dinâmica das relações sociais, e vítima do acumulo de riqueza.
Nos últimos anos, tem-se presenciado uma significativa degradação do meio ambiente, danos
estes causados pela ação e ocupação desordenada no desenvolvimento das atividades humanas.
Após a Segunda Guerra mundial, as sociedades humanas começam a se preocupar com os
danos causados no meio ambiente, passando a entender que os recursos do meio natural são findáveis e
que a natureza pode ser destruída e em alguns casos com danos irreversíveis. Nesse contexto, surgem
os movimentos ambientalistas, assim como, pesquisadores e entidades ambientais que se manifestaram
a respeito dos impactos, causados pelas ações antrópicas ao meio ambiente.
Nessa linha, Cunha e Guerra (2007, p. 27), salientam que:
Um dos mais importantes movimentos sociais dos últimos anos, promovendo significativas
transformações no comportamento da sociedade e na organização política e econômica, foi a
chamada “revolução ambiental”. Com raízes no final do século XIX, a questão ambiental emergiu
após a Segunda Guerra Mundial, promovendo importantes mudanças na visão do mundo. Pela
primeira vez a humanidade percebeu que os recursos naturais são finitos e que seu uso incorreto
pode apresentar o fim de sua própria existência. Com o surgimento da consciência ambiental, a
ciência e a tecnologia passaram a ser questionada.

Entende-se por recursos naturais os elementos que compõem a natureza, como: o solo, a água,
as florestas, os minerais, etc. O ser humano fez uso desses recursos para a sua sobrevivência, e age
sobre o meio como um agente ativo, tendo a capacidade de transformar a natureza a si, e, essa
transformação é realizada através do trabalho.
O uso da natureza para a acumulação de riqueza é fruto da dinâmica da relação entre o ser
humano e o meio. Os efeitos antrópicos sobre o meio ambiente, podem ocasionar impactos
ambientais, entendido aqui “como uma alteração, favorável ou desfavorável, no meio ambiente ou
em algum de seus componentes, produzida por uma determinada ação ou atividade” (BOLEA,
1984, citado por ROVERE, 1996, p. 13).
Os impactos ambientais se dão sobre a natureza de forma direto-indireta e a longo ou em
curto prazo, podem ser classificados como danos reversíveis e irreversíveis, em que o meio
ambiente tem ou não a possibilidade de ser recuperado. O meio ambiente pode ser utilizado de
forma equilibrada com a sociedade, desde quanto não extrapole a sua capacidade de suporte.
A discussões sobre a capacidade de suporte e o limite de crescimento do Planeta Terra, teve
forte influência do relatório de Meadows et al (1972), conhecido como “Limite de Crescimento”, com
repercussão nos anos vindouros sobre meio ambiente e desenvolvimento. Com os debates que se
sucederam, a respeito do meio ambiente e o futuro da humanidade, foi proposto na Conferência da
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ONU, realizada no Rio de Janeiro – RJ em 1992 (Eco-92), a criação de indicadores de avaliação de
sustentabilidade. Nesse contexto, diferentes métodos de avaliação foram criados em diversos países, e
nesse sentido, suscitou-se o debate sobre a importância da valoração ambiental no meio ambiente.
Motta (1996), tratando sobre esse tema, salienta que o conceito de valoração ambiental
perpassa pelo “[...] uso do meio ambiente de forma planejada, com objetivo de amenizar certos
impactos sobre o mesmo”. Já para Silva (2003), a importância da valoração ambiental consiste na
criação de um valor referencial que dará um preço a mercadoria, viabilizando o uso consciente dos
recursos naturais.
Na definição de valoração ambiental entra à questão de se trabalhar a categoria valor, já que o
meio natural ganha valor na sua relação de comercialização. Nada ou ninguém produz valor estando
ilhado, mas sim na sua integração social (CUNHA E GUERRA, 2007, p. 21).
A categoria valor foi discutida desde os tempos passados, com autores como Adam Smith, e
Carl Marx, ambos os pais da Economia Política. Para Smith o valor das coisas é dado a partir do
trabalho, nesse sentido, parte da ideia de que a mercadoria tem um “preço natural”. O economista W.
Petty, também trabalha nessa linha de pensamento, de que as coisas possuem um valor real, ou seja,
um “preço natural”, este é dado pela quantidade de trabalho aplicado na mercadoria. Já Marx,
relaciona o conceito de valor à questão da acumulação, assim sendo, não é interessante a origem do
valor, em si, mas o lucro que é a sobra do valor do produto, quem define isso são as classes de
comerciantes e o Estado, na base da mais-valia (COSTA E MORAES, 2003, p. 95).
Pearce & Turner (1990), também contribuem com a definição do método da valoração ambiental,
isso quando trabalha na perspectiva da categoria de valor, onde o valor de um bem ou serviço ambiental
é entendido como sendo a expressão em lucro dos benefícios alcançado por cada indivíduo. Tais
benefícios poderão ser oriundos do uso direto e do uso passivo de tais bens e serviços. O uso direto é
mensurado pelo valor de uso; já o valor do uso passivo é mediado pelo valor de opção e o valor de
existência.
As abordagens sobre a valoração ambiental contemplam três aspectos: a primeira está
relacionada ao valor de uso, que se materializa quando de fato as pessoas usufruem de um determinado
meio físico ou serviço ambiental; a segunda é dada pelo valor de existência, em que o bem só existe
por uma questão existencial, e a terceira refere- se à disposição para pagar, que parte da intenção
individual que cada indivíduo aceita pagar para manter um bem ou uma área preservada.
Dessarte se justifica o estudo da riqueza dos recursos naturais e da biodiversidade disponíveis
do local, sendo que para isso, o método de valoração ambiental fornece as respostas quanto ao valor
de uso de opção, considerando os valores de uso direto e indireto e o valor de existência, como uma
responsabilidade coletiva para preservação ambiental para as gerações futura, com o uso sustentável.
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Sendo assim, esse artigo teve como objetivo a análise da Serra das Araras no município de
Ituaçu- BA, a partir da concepção da economia ambiental, na valoração dos recursos da
biodiversidade, para valores de uso direto, indireto e o valor de existência.
O estudo partiu do seguinte questionamento: Qual a valoração ambiental da Serra da Araras
a partir da concepção da economia ambiental, para os moradores do município de Ituaçu-BA?
MATERIAIS E MÉTODOS
O recorte espacial para a área de estudo foi a Serra das Araras, localizado no município de
Ituaçu-BA (FIGURA 1), que se encontra a uma altitude de 520 m acima do nível do mar, abrange
uma área total de 1.199,374 Km², tendo uma população de aproximadamente 18.127 habitantes
segundo o sendo 2010 do IBGE (2018).
Figura 1- Município de Ituaçu – BAHIA: Localização da área de estudo – 2015

Fonte: Pinto e Veiga, 2018

A cidade de Ituaçu – BA está situada no grupo da Chapada Diamantina e foi fundada em
1897. Existem relatos históricos de que essa área há alguns anos, foi extremamente rica em
diamante e ouro, o que deve ter atraído um significativo fluxo de pessoas para essa região.
Nos aspectos geológico, Ituaçu está localizado na Província São Francisco, do período
Neoproterozóico Criogeniano (850-650 Ma) de formação Bambui, subgrupo Paraopeba, contornado
pelo período Mesoproterozóico Ectasiano (1400 – 1200 Ma) do grupo da Chapada Diamantina da
formação Tombador (BRASIL, 1981)
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Quanto as suas características geoambientais, o município situa-se no domínio
morfoclimático com vegetação de Floresta Estacional decidual (Caatinga Arbórea Aberta), tipologia
climática classificado como Subúmido a Seco. O relevo desta região é formado por Pediplano
Central da Chapada Diamantina e Pediplano Sertanejo, que é um perfil bem próprio de locais secos,
devido à forte do intemperismo (SEI, 1998).
Como suporte teórico para o estudo foi realizado uma pesquisa, com coleta de informações
de órgãos como IBGE, SEI, RADAMBRASIL e artigos de autores que trabalham a temática. No
estudo também foram realizados coleta de dados primários e secundários do município e do local,
com análise estatística de dados obtidos nos questionários estruturado direcionados para a
população do local e no entorno e na cidade de Ituaçu – BA, com vista a atender os objetivos da
pesquisa acerca da valoração ambiental e o estado de conservação da Serra das Araras no município
de Ituaçu - BA.
No questionário foi elaborado 27 perguntas relacionadas ao perfil da população local quanto
a disposto a pagar para manter a Serra das Araras preservada/consevada, assim como, questões
ambientais relacionada as condições atuais da Serra das Araras e as possíveis alternativas de
transformações em uma unidade de conservação.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na valoração ambiental da Serra das Araras foram utilizados os valores da biodiversidade, a
partir do valor de Uso de Opção, tendo como preocupação a preservação dos valores de uso direto e
indireto e o valor de Existência, com os objetos de valor intrínseco, como uma doação, um presente para
outros como uma responsabilidade, incluindo os valores culturais, religiosos, históricos e ambientais.
Na análise dos dados com respeito ao conhecimento, informações e interesse em
preservação da Serra das Araras foi possível verificar que 70% dos moradores de Ituaçu-BA
gostariam que a Serra fosse transformado em uma Unidade de Conservação, embora 82%
afirmaram que nunca visitaram o local, mesmo ouvindo relatos de que é um lugar deslumbrante.
Apesar do número reduzido das pessoas que conhecem a Serra das Araras (18%), apenas 6%
possuem possui terreno próximo, entretanto, nunca subiriam ou visitaram o local mesmo ouvindo
falar da sua beleza cênica (Tabela 1).
Tabela 1 – Ituaçu – BA: Informações da população sobre a Serra das Araras – 2018.
Discriminação

Conhece a Serra

Possui Terreno na Serra

Mora perto da Serra

Não

82%

94%

82%

Sim

18%

6%

18%

%

100

100

100

Fonte: BOMFIM.C. S. S; SILVA, I. P; VEIGA, A. J. P., 2018
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Quanto aos aspectos ambientais da Serra das Araras ressaltando as suas riquezas naturais,
como a presença de cavernas e até mesmo sítios arqueológicos com pinturas rupestres, verificou-se
que 41% sabiam da existência dessas particularidades naturais e 59% desconheciam tal realidade no
município de Ituaçu-BA.
Para o conhecimento a respeito do que seria uma Unidade de Conservação, 88% afirmaram
entender do que se trata, inclusive 100% alegaram discernir uma área protegida por Lei. Entretanto,
percebeu-se que a definição perpassou pelo senso comum, sem um conhecimento mais aprofundado
sobre a sua definição e tipologias.
Considerando o estado de conservação ambiental da Serra das Araras por parte da população
de Ituaçu – BA, os dados foram discrepantes, com 18% caracterizando-a como uma área boa, 6%
como regular e 76% desconhece sobre o local (Figura 2).
Figura 2 – Ituaçu – BA: Caracterização da Serra das Araras – 2018

Fonte: BOMFIM.C. S. S; SILVA, I. P; VEIGA, A. J. P., 2018

Nos aspectos da economia ambiental, quanto questionado se porventura ocorresse a
exploração da área para atividade mineradora, para fins econômicos, se causariam transtornos no
dia a dia para a população local e do município, e se tal explotação afetaria a fauna e flora do
local/região, ficou evidente que 47% não responderam pois desconhecem sobre o local e o possível
dano ambiental, embora, os que conhecem sobre o assunto, 53% afirmaram que causariam um dano
ambiental a Serra das Araras, com prejuízo ao meio ambiente.
No que se refere à disposição para pagar, considerando a individualidade de cada opinião em
manter um bem ou uma área preservada, 29.5% afirmaram que não estaria disposto a pagar para
manter a Serra das Araras preservada, mesmo reconhecendo a importância de manter essa área
conservada para as gerações atuais e futuras. Esse percentual se justifica pela falta de recursos
próprios (dos indivíduos) e conhecimentos acerca do local. No entanto, 70,5% estariam dispostos a
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pagar, tendo como preocupação a preservação dos valores de uso direto e indireto e o valor de
existência, como capital natural, uma doação, um presente para a gerações atuais e futura.
Existem um total desconhecimento sobre a riqueza da geodiversidade por parte dos moradores
de Ituaçu - BA, sobretudo, no que diz respeito ao número de cavernas na região, com dados sobre a
espeleologia e os aspectos antropológicos como os registros das pinturas rupestres existente na Serra,
assim como, os recursos naturais e o potencial ecoturistico para o município. Isso se dá por conta da
dificuldade de acesso a Serra das Araras para visitação das pessoas, ficando restrita ao Grupo
Ambientalista de Espeleologia (GAE) de Ituaçu-BA, que vem realizando prospecção e estudo nessa
área.
O desconhecimento sobre a Serra das Araras se configura como um ponto negativo para o
município, pois a percepção de tais potencialidades econômicas e ambientais despertaria atividades
como o ecoturismo na região, abrindo portas para a categoria de valor de uso direto, indireto e de
existência e consequentemente servindo de fonte de desenvolvimento e contribuições
socioeconômicas e territoriais para a região.
Estudos foram desenvolvidos na Serra das Araras por Pinto e Veiga (2018), onde foi analisado
as potencialidades ambientais do local com vista a implantação de uma Unidade de Conservação e por
Inácio et al (2014), que estudou a sinclinal cárstica de Ituaçu – BA, destacando que a Serra das
Araras abriga o maior complexo cavernícola evidenciado até o momento, com cavernas de
significativa importância espeleológica e arqueológica.
A Serra das Araras constitui de um capital natural, possui um valor ambiental como um
bem ou serviço ecossistêmico para as gerações atuais e futuras, com valor de opção de uso direto,
indireto e de existência. Nessa área encontra-se uma rica geodiversidade, um patrimônio cultural
e ambiental que necessitam ser preservados e conservado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Serra das Araras é um local que ainda não passou por grandes intervenções antrópicas,
possui uma rica biodiversidade, com recursos naturais de interesse econômico e ambientais, com
variedade de cavernas pouco estudada e um grande potencial espeleológico que inclusive contem
pinturas rupestres.
A beleza paisagística e as características geoambientais do local, configura um caráter
geológico diferenciado, que se expressa na forma de colinas isoladas. Por este motivo, se constitui
como um local de interesse para criação de uma Unidade de Conservação, com potencial de
ecoturismo.
A transformação da Serra das Araras em uma Unidade Conservação resultará em benefícios
econômicos e ambientais de uso indireto, para a população local/regional, assim como, valor de uso
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direto, indireto e de existência para as gerações atuais e futura, seja no aspecto de lazer e econômico
como o ecoturismo, sendo sobretudo um local de interesse para o desenvolvimento de pesquisa e
estudos.
REFERÊNCIAS
BRANCO, Murgel Samuel. O meio ambiente em debate. São Paulo: Moderna, 1997
BRASIL. Ministério das Minas e Energia Secretaria-Geral. Projeto Radambrasil. Folha SD. 24
Salvador; geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro:
MME, 1981
CASCINO, Fabio. Educação ambiental. São Paulo: Senac, 2003
COSTA, Wanderley Messias da; MORAES, Antônio Carlos Robert. A valorização do Espaço. São
Paulo: Hucitec, 2003
CUNHA. Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio José Teixeira. A questão ambiental: diferentes
abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. População de ItuaçuBA. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/ituacu/panorama>. Acessado em
01/08/2018.
INÁCIO et al. Levantamento espeleológico da sinclinal cárstica de Ituaçu, Bahia. Monografia
(Graduação em Licenciatura de Geografia pela UNEB - Prolin Ituaçu). Caetité – BA:
UNEB, 2014.
MOTTA, Ronaldo Seroa da. Análise de custo benefícios do meio ambiente. In: MARGULES,
Sergio (Editor). Meio ambiente: aspectos técnicos e econômicos. Brasília: IPEA,1996
MEADOWS, Donella H. et al. Limites do Crescimento. São Paulo: Perspectiva, 1972.
PEARCE, David e TURNER, R. Kerry. Economics of natural resources and the environment.
Baltimore: The John Hopkins University, 1990.
PINTO, Jamille Oliveira; VEIGA, Artur José Pires. Análise preliminar das potencialidades
ambientais da Serra das Araras em Ituaçu – Bahia- Brasil, com vista à implantação de uma
unidade

de

conservação.

Geopauta.

Volume

02,

nº.

01,

2018.

DOI:

https://doi.org/10.22481/rg.v2i1.2047

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1341

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
ROVERE, Emílio Lèbre La. Energia e meio ambiente. In: MARGULES, Sergio (Editor). Meio
ambiente: aspectos técnicos e econômicos. Brasília: IPEA,1996
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA-SEI. Disponível
em: <http://www.sei.ba.gov.br/>. Acessado em 01/08/2018.
TRIGUEIRO, André. Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 2003

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1342

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
PARQUE NACIONAL MONTE RORAIMA E A SOBREPOSIÇÃO EM TERRA
INDÍGENA: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS E COSMOLÓGICAS NO CONTEXTO DA
CRISE EPISTEMOLÓGICA DAS CIÊNCIAS HUMANAS

Éder Rodrigues dos SANTOS44
Universidade Federal de Roraima
ederaudiovisual@hotmail.com
Enoque RAPOSO45
Indígena Macuxi
raposito32@gmail.com
Prof. Dr. Giovanni SEABRA46
Universidade Federal de Roraima
gioseabra@gmail.com

RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar o processo de criação do Parque Nacional Monte Roraima e as
questões que envolveram o impacto da sobreposição desta categoria de Unidade de Conservação em
terras indígenas, na afetação da terra indígena Raposa Serra do Sol, no território do povo Ingarikó,
em Roraima. O texto analisa as perspectivas históricas, jurídicas e cosmológicas da sobreposição do
território, sobretudo, destacando à dimensão ontológica ameríndia na relação topofílica dos Ingarikó
com este espaço, ignorada no plano de manejo do Parque, fato que permite a inserção deste episódio
no contexto da crise paradigmática das Ciências Humanas.
Palavras-Chave: Unidade de Conservação, cosmologias, epistemologias, Roraima, Ingarikó.
ABSTRACT
The objective of this work is to analyze the process of creation of the Roraima Mount National Park
and the questions that involved the impact of the overlapping of this category of Conservation Unit
on indigenous lands in the affectation of the indigenous land Raposa Serra do Sol in the territory of
the Ingarikó people in Roraima. The text analyzes the historical, juridical and cosmological
perspectives of the overlapping of the territory, above all, with focus in the Amerindian ontological
dimension in the topophilia relation of the Ingarikó with this space, left aside in the management
plan of the Park, fact that allows the insertion of this episode in the context of the paradigmatic
crisis of the Human Sciences.
Keywords: Conservation Unit, cosmologies, epistemologies, Roraima, Ingarikó.
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INTRODUÇÃO
“Eles tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes [...]”
(Relatório da Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, 2015, pág. 07) 47

Este texto pretende instigar o debate quanto à criação do Parque Nacional Monte Roraima e
as questões que envolvem o impacto da sobreposição desta categoria de Unidade de Conservação de
uso restrito em terras indígenas, pontualmente, no estado de Roraima, na afetação da Terra Indígena
Raposa Serra do Sol (TIRSS), no território do povo Ingarikó48, com ênfase na dimensão
etnocultural.
As perspectivas históricas e jurídicas são importantes para a compreensão do processo de
criação da Unidade de Conservação, no entanto, as dimensões epistêmicas e cosmológicas dos
Ingarikó, incluindo a topofilia como possível reflexo de sua ontologia, são fatores decisivos para
iniciar o entendimento mínimo do uso do espaço e manejo do território deste povo. Sem embargo,
suscitamos uma crítica sobre os processos de colonização e exploração histórica dos indígenas,
apresentada como pano de fundo no debate sobre políticas públicas destinadas às garantias de
direitos às populações de pequena escala no Brasil.
METODOLOGIA
O estudo tem como fonte fundamental as narrativas ontológicas do indígena Enoque
Raposo, liderança Macuxi, na convivência na região das serras e no contato com a mitologia
indígena durante 11 viagens ao Monte Roraima (FIGURA 01).
FIGURA 01. Legenda: Monte Roraima (casa de Deus).

47

Relatório. Violência contra os povos indígenas no Brasil – Dados de 2015. Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Disponível em www.cimi.org.br. Acessado em 21 de julho de 2018.
48

“[...] o ‘povo do ápice da montanha’ ou ‘gente da floresta densa’ são possíveis traduções para o nome indígena
Ingarikó, o que muito revela sobre essa nação”. LIMA. A. B. L. De; CRUZ, C. A. da; SOLA, 2016, pág. 12.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1344

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Foto: Enoque Raposo, 2016.

A pesquisa lança mão de aporte teórico em textos vinculados às correntes contemporâneas
da Sociologia das Emergências, no uso da categoria “ecologia dos saberes”, em Santos (2002;
2010), da Geografia (DIEGUES, 2000, SEABRA, 2017) e da Antropologia (LATOUR 1994, 2004;
SAHLINS, 1997; CESARINO, 2014, ALBERT, 2002).
Para complementar, utiliza-se das disposições legais sobre unidades de conservação de
proteção integral e terras indígenas com revisões bibliográficas na lei 9.985/2.000 que cria o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); do plano de manejo do PARNA Monte
Roraima; e da Constituição Brasileira de 1988. Foram feitas leituras em artigos científicos que
tratam da sobreposição neste território; consultas em dissertação (MLYNARZ, 2008) e teses
(FALEIRO, 2015; FALCÃO 2016) defendidas sobre a temática e consultas em relatórios técnicos.
A IMPORTÂNCIA DE ALTERNATIVAS AO PENSAMENTO EUROCÊNTRICO-COLONIAL
Estudos sociológicos contemporâneos trazem para a arena de debates epistemológicos, na
dimensão da crise paradigmática das Ciências Sociais, a categoria de “Ecologia de Práticas de
Saberes”, tendo como pontas de lança as noções de “conhecimento-regulação” e o “conhecimentoemancipação” (SANTOS, 2007; 2010; SANTOS & MENESES, 2009).
As categorias sociológicas de “conhecimento-regulação” e de “conhecimento-emancipação”,
definidas por Santos (2007), nos permitem perceber, tanto o discurso da crítica ocidental contra a
própria hegemonia do pensamento ocidental, reproduzindo uma epistemologia pertencente ao
Norte49 imperial (SANTOS; MENESES, 2009; SAID, 1990, DUSSEL, 1993; MIGNOLO, 2003;
LANDER, 2005), portanto, um conhecimento-regulação.
Por outro lado, tais categorias nos permitem perceber também a emergência de outros
discursos, por exemplo, dos vinculados a uma formulação cosmopolítica ameríndia, que abre

49

Conhecimentos oriundos dos Estados Unidos e Europa.
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espaço para o conhecimento-emancipação, o qual agrega as práticas de saberes, que são as
epistemologias do Sul50. “As perspectivas interculturais têm vindo a permitir o reconhecimento da
existência de sistemas de saberes plurais, alternativos à ciência moderna ou que com esta se
articulam em novas configurações de conhecimentos” (SANTOS, 2010, p. 152).
A importância das epistemologias do Sul, compreendidas a partir do próprio Sul e, como
dito, no contexto da Ecologia de Práticas de Saberes, compõe este conhecimento-emancipação que
para o autor “[...] a transição paradigmática das noções ocidentais, que estão no seio do
conhecimento-regulação, deve romper com o próprio senso comum ético que não permite esta
emancipação do dito ‘Sul’. [...] A transformação capitalista da modernidade ocorreu sob a dupla
dicotomia – Norte-Sul e Ocidente-Oriente” (SANTOS, 2007, p. 367-368).
Santos (2007) explica que, se por um lado existe uma lógica construída pelo Ocidente
sugerindo a subordinação sociocultural do Oriente pelo Ocidente (SAID, 1985 apud SANTOS
2007b, p. 368), por outro lado, no caso do Sul, esta subordinação se dá na dimensão
socioeconômica. Como ele aponta: “[...] a subjetividade emergente é uma subjetividade do Sul e
floresce do Sul” (SANTOS, 2007, p. 368).
A Antropologia contemporânea, por sua vez, contribui para a ruptura epistemológica de raiz
eurocêntrica, com estudos bem mais pontuais em sociedades de pequena escala, por exemplo, com
pesquisas sobre o xamanismo e a cosmopolítica ameríndia (VIVEIROS DE CASTRO, 2008, 2010;
ALBERT, 2002; KOPENAWA; ALBERT, 2015), que nos ajudam nas reflexões deste trabalho,
considerando a cosmogonia Ingarikó e os reflexos na topofilia de raiz ontológica ameríndia.
CONTRA A HEGEMONIA GLOBALIZANTE DO PENSAMENTO: A IMPORTÂNCIA DA
EXPERIÊNCIA HUMANA POR MEIO SIMBÓLICOS
Nesta altura, há uma necessidade de apontar para a direção oposta ao discurso da grande
narrativa do capitalismo do sistema mundial, sobretudo, a narrativa totalizante do capitalismo tardio
e, assim “se esquivar das poderosas questões associadas à hegemonia global do Ocidente, com nos
orienta Sahlins (1997, p. 55). Este autor aponta que a admiração das Ciências Humanas pelo
positivismo foi o motivo que fez a cultura perder parte das qualidades de substância natural
adquirida. No entanto, superada esta fase, “a cultura não pode ser abandonada, sob pena de
deixarmos de compreender o fenômeno único que ela nomeia e distingue: a organização da
experiência e da ação humana por meio simbólicos” (SAHLINS, 1997, p.41).
O assédio da ordem capitalista promove, segundo Sahlins (1997), uma espécie de “suicídio
epistemológico”, que Santos (2007), por sua vez denomina de “epistemicídio”. As culturas
50

O termo Sul não é limitado aos países ou continentes do hemisfério Sul (América e África), mas engloba o Oriente,
segundo Santos (2007).
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humanas, para Sahlins (1997), devem ser entendidas enquanto formas de vida. Portanto, a tentativa
colonial de instrumentalizar tais culturas, no intuito de apenas diferenciá-las umas das outras, para
explicar a diversidade cultural, ou mesmo a promessa de entendê-las por meio das explicações
funcionalistas da ciência moderna, reduz a importância da cultura na sociedade estudada, sendo de
grande ou pequena escala demográfica. Este fato vai interferir diretamente na ordenação jurídica do
país, na política, no discurso midiático e nas demais instituições do Estado.
As noções construídas da cultura ou das culturas nos dias de hoje estão inseridas em um
fenômeno maior que precisa ser considerado, que é o projeto de modernidade pensado pelos
filósofos do iluminismo no século XVIII. Quanto a isso, Habermas (1989) apontava que este
modelo “baseava-se no desenvolvimento de uma ciência objetiva, de uma moral universal, de uma
lei e uma arte autônomas e reguladas por lógicas próprias” (HABERMAS, 1989, pp.137-138). É
neste contexto que a complexidade da cultura dos povos indígenas é atingida frontalmente por
modelos alheios, conferindo a estas o status de periferia. Sahlins (1997) também fala que:
[…] Instituições sociais, modos de produção, valores dos objetos, categorizações da
natureza e o resto – as ontologias, epistemologias, mitologias, teologias, escatologias,
sociologias, políticas e economias, através das quais os povos organizam a si mesmos e aos
objetos de sua existência -, tudo isso se vê reduzido a um mero aparato pelo qual as
sociedades ou grupos se distinguem uns dos outros. (SAHLINS, 1997, p. 44).

Atualmente no Brasil, é possível observarmos que, quando os povos indígenas reagem à luta
política, são os movimentos culturais destes povos que, possivelmente, formulam com mais
precisão os saberes que combatem o imperialismo e resistem ao discurso totalizante da grande
narrativa percebidas sutilmente ou abertamente em várias áreas da vida social. Tais críticas revelam
para os pesquisadores, o quanto as Ciências Humanas necessitam reavaliar seu papel na busca pela
compreensão das sociedades em tempos de transição paradigmática.
PARQUE NACIONAL MONTE RORAIMA: DIMENSÃO JURÍDICA E HISTÓRICA
O Parque Nacional Monte Roraima (PNMR) foi criado em 28 de junho de 1989, possuindo
116.747,80 hectares, e está localizado no município de Uiramutã (RR), próximo à fronteira do
Brasil, Guiana e Venezuela, região em que destaca-se na paisagem o Monte Roraima, com seus
2.875 metros de altura. O PNMR contempla cerca de 10% do Monte Roraima que está em território
nacional e está atrelado aos valores ancestrais dos povos indígenas do entorno, sendo uma das mais
antigas formações geológicas do planeta. FERNANDES-PINTO e IRVING apontam que este é
“[...] um dos casos mais polêmicos de demarcação de território do país e uma das primeiras e mais
relevantes decisões judiciais sobre direitos culturais do Brasil”. (FERNANDES-PINTO; IRVING,
2015, pág. 01).
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A Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS) foi demarcada em 1998 e reconhecida
oficialmente somente em 2005. Foi homologada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
em 2009 com uma área total de 1,7 milhão de hectares, o equivalente a 7,7% da área total do estado
de Roraima, incluindo áreas dos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã. Possui uma
população de cerca de 21.300 pessoas, dos povos Ingarikó, Macuxi, Patamona, Taurepang e
Wapixana. O PARNA Monte Roraima equivale a 6,72% da área da terra indígena (COLETTI,
2016, pág. 02).
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), lei 9.985, é o instrumento legal
que regulamentou o artigo 225, parágrafo 1º, Incisos I, II, III e VII da Constituição Federal. O artigo
225 diz: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2016, pág. 131).
O SNUC considera dois grupos de unidades de conservação: as unidades de Proteção
Integral e as Unidades de Uso Sustentável. Os parques nacionais são categorias inclusas no artigo
8º, no grupo das Unidades de Proteção Integral. Conforme previsto no SNUC, o PARNA Monte
Roraima possui o plano de manejo desde 2000. No tocante à sobreposição de diferentes categorias
de ocupação territorial, este caso de dupla afetação do PNMR com A TIRSS permanece gerando
ações jurídicas, “[...] que conferem a esse território uma série de particularidades para a sua gestão,
principalmente com relação à inclusão dos indígenas na construção dos instrumentos de manejo do
parque, nas estratégias de conservação da biodiversidade e nos processos de tomada de decisão que
afetam o uso da área (FERNANDES-PINTO; IRVING, 2015, pág. 04).
O PNMR tem como suas principais elevações a Serra do Cipó, com 1.420 metros de
altitude; o monte Caburaí, ponto mais setentrional do Brasil, com 1.465 metros; Serra do Sol com
2.400 metros e; o Monte Roraima, alcançando 2.810 metros, onde estão fixados os marcos da
tríplice fronteira e representa o mito de origem dos povos indígenas que habitam o entorno.
Desta forma, a partir sobreposição de áreas protegidas, surgem as demandas dos agentes
externos e internos do território na busca por um entendimento, no que Mlynarz (2006) vai
denominar a arena entorno da Conservação Ambiental e analisar o processo evolutivo da negação
para a negociação.
A VI Assembléia Geral de 2004 é também a primeira Assembléia Geral organizada pelo
Conselho do Povo Indígena Ingarikó (COPING) [...]. Na Assembléia, as lideranças e
parte da comunidade elaboram um "Mapa de Manejo Tradicional" dos Ingarikó, que
demonstra elementos da organização do grupo naquele espaço, definindo-se locais
apropriados para moradia, as serras e terras sagradas, locais com restrições às atividades
de subsistência (como a caça, por exemplo) e a localização do grupo em relação a outros
grupos da Terra Indígena. Tal mapa fora elaborado como posicionamento frente ao
mapa de zoneamento feito pelo IBAMA e apresenta formas tradicionais e sustentáveis
de ocupação do território. (MLYNARZ, 2006, pág. 05).
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Nestas assembleias, o grupo indígena organizado em conselho a partir de 2005, inicia os
debates para a compreensão coletiva das restrições da legislação da unidade de conservação para a
vida social, sobretudo da afetação da autonomia dos Ingarikó, na busca por melhores propostas de
gestão do território e abertura para o diálogo com os setores do Estado que precisam esclarecer os
papeis. Duas aldeias Ingarikó estão localizadas no interior do Parque e, em seu entorno, situam-se
outras sete.
Como apontado por outros autores, é a disputa por território vinculada às questões dos
direitos indígenas que vai dividir a história política local em Roraima e marcar um ciclo de
violência étnica. MLYNARZ (2018) aponta que para melhor compreensão deste processo é preciso
considerar o decreto de homologação (15 de abril de 2005) que divide dois momentos: [...] a fase da
sobreposição, ocorrida até abril de 2005 e que precede o Decreto de Homologação; e, [...] a fase da
dupla-afetação, posterior ao Decreto de Homologação. (MLYNARZ, 2018, pág. 69).
Como assinala Coletti (2016) “[...] O direito territorial indígena e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado possuem status de norma constitucional e merecem, portanto,
compatibilidade”. (COLETTI, 2016, pág. 01). São, assim, dois temas que a partir destes
apontamentos, tornam-se conflitantes: a conservação ambiental e a diversidade cultural,
necessitando de articulação política e entendimento a partir de diálogo entre a comunidade e órgãos
do Estado para chegar a um consenso.
POVOS INDIGENAS E SUAS DIMENSÕES COSMOLÓGICA SOBRE O MONTE RORAIMA:
DA BELEZA DA PAISAGEM À PERCEPÇÃO TOPOFÍLICA
FIGURA 02. Para além do turismo, o Monte Roraima está no centro da cosmologia indígena da Amazônia
setentrional.

Foto: Enoque Raposo, 2018.
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Os valores culturais e espirituais dos povos indígenas pouco aparecem na literatura ora
pesquisada para a produção deste trabalho (FIGURA 02). Mesmo os estudos que trazem breve
contribuição na análise crítica destes componentes (FERNANDES-PINTO; IRVING, 2015),
percebe-se que há a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a axiologia deste povo,
permitindo notar-se uma distância entre a realidade Ingarikó e as formulações de políticas públicas
nacionais em relação ao uso do território, propostas pelo plano de manejo do PNMR.
Na cosmovisão desses grupos, todos os aspectos da vida estão profundamente interligados e
os elementos da natureza traduzem valores culturais e espirituais intrínsecos, representados sob seus
domínios visíveis e invisíveis. (FERNANDES-PINTO; IRVING, 2015, pág 05).
O ritual do Aleluia51 (Areruya’) é praticado pelos Ingarikó e outros povos por meio de
danças e cantos e o objetivo é a possibilidade de transformação da pessoa, um devir-outro, a partir
de sua participação no ritual, tornando-se a sombra dos pais. A transformação é considerada troca de
pele, na qual o participante deixa de ser simples humano.
O profeta tem a capacidade de enxergar os sinais da proximidade do fim do mundo a partir
do mito de origem que envolveu a ira de Makunaina e a destruição da árvore de todos os frutos,
ficando apenas o toco (Monte Roraima). É papel do profeta advertir os seguidores a aprender as
danças e os cantos como o único caminho para atingir as transformações e a prepararem-se para o
fim que virá com um incêndio de grandes proporções. Um profeta vai anunciar o fim e seres vão
descer do céu para auxiliar aqueles que estiverem preparados52.
São muitas as histórias narradas pelos índios Ingarikó sobre o território, na observação da
fauna, flora, do ecossistema, das rochas, montanhas, rios e outros espaços na relação com a
espiritualidade. Percebe-se que em suas narrativas destacam-se a existência de outros mundos,
outros seres visíveis e invisíveis, desde dragões que vivem em igarapés ou morcegos que moram no
topo da Serra do Sol (FALCÃO; NOGUEIRA, 2011, pág. 09).
Para Tuan (2012, pág.19) “a topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente
físico”, sendo assim, permite com que nós tenhamos uma compreensão da percepção, atitudes e
visão de mundo, com significados superpostos. Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos
estímulos externos como atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados,
enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados [...]. Atitude é primariamente uma
postura cultural, uma posição que se toma frente ao mundo. Ela tem maior estabilidade do que a
51

Possivelmente, deriva de contatos com o evangelho cristão dos morávios anglicanos em meados do século XVIII e

outros movimentos proféticos de povos vizinhos, incluindo os Macuxi. História dos Irmãos Morávios. Disponível em
http://avivamentonosul21.comunidades.net/historia-dos-irmaos-moravios. Acessado em 30 de julho de 2018.
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Ingarikó. Disponível em https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Ingarik%c3%b3 . Acessado em 30 de julho de 2018.
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percepção e é formada por uma longa sucessão de percepções, isto é, experiências [...]. A visão de
mundo é a experiência contextualizada. Ela é parcialmente pessoal, em grande parte social. (TUAN,
2012, págs.18-19).
Esta visão de mundo nos Ingarikó é rapidamente notada pelo visitante de suas terras por
meio de uma simples conversa sobre seus mitos. Os relatos cosmológicos dos Macuxi, Ingarikó e
Taurepang mostram como os parentes se relacionam com seu lugar, sobretudo pelas percepções e
sentidos que dão as coisas.
Os relatos dos pioneiros que subiram ao topo do Monte Roraima dão conta de uma cidade
misteriosa no centro subterrâneo do Monte Roraima, onde vivem criaturas de outro mundo,
interconectado por portais nas cavernas (FIGURA 03). Uma civilização vive no entorno do Monte
Roraima e pode ser vista apenas pelos xamãs e profetas.
FIGURA 03. Legenda: Fosso no topo do Monte Roraima, portal de entrada para mundo desconhecido.

Foto: Enoque Raposo, 2015.

Existem regras que estabelecem normas de comportamento, como por exemplo, a concepção
do universo que privilegia a natureza, como a fonte de sustento. A inclusão do homem nela como
integrante é estar nas condições de igualdade, sem privilégio.
Para os povos indígenas Macuxi, Taurepang, Ingaricó, Patamona e Akawaio que vivem nas
regiões fronteiriças entre Brasil, Venezuela e Guiana, o Monte Roraima é composto, basicamente,
de dois planos: a superfície terrestre, onde se vive e abaixo da superfície, onde há um plano
subterrâneo habitado pelos seres semelhantes aos humanos, denominados de Oma’kon, que
significa bichos nas línguas maternas Macuxi, Taurepang, Ingaricó e Patamona. São indivíduos de
pequena estatura, que plantam roças, caçam, pescam e constroem aldeias, à semelhança dos seres
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humanos. Os indígenas não mantêm qualquer relação com os seres habitantes desses outros planos
do universo, que tampouco interferem em suas vidas.
Os Oma’kon habitam nas serras, montanhas, áreas rochosas e matas. Sua aparência, embora
muito diversa, é marcadamente antissocial. Possuem unhas e cabelos longos e fala inarticulada.
Manifestam-se mais comumente sob a aparência de animais de caça, embora sejam eles os
caçadores de homens. Os humanos devem ter o cuidado de não serem vistos pelos Oma’kon quando
vão nas serras ou matas. A pessoa adoece e pode chegar a perder a vida, porque os Oma’kon
conseguem capturar os espíritos das pessoas.
Outros Oma’kon são predominantemente aquáticos. Habitam as cachoeiras e igarapés, lagos
e rios. Manifestam-se como bicho forno (Ru’ma), sereias e cobras grandes são considerados os seres
mais nefastos aos homens, atraindo-os para seu domínio e devorando-os.
Nota-se que os Oma’kon são antropófagos, caçam homens e sua presa é a alma humana
(yakaton) e quando a aprisionam, os homens adoecem e acabam morrendo. Segundo depoimento de
um dos guias que opera no Monte Roraima, o indígena José Celso Perez, do povo Taurepang,
“Vivemos num espaço desconhecido, aqui no monte. O monte Roraima é um lugar
sagrado para nós indígenas. Só nós que entendemos a dimensão desse lugar.
Respeitamos, amamos e cuidamos desse lugar. Cada povo tem a sua cosmologia a
respeito do Rora’imî (Monte Verde). Os turistas que sobem o Monte Roraima não
sabem nada sobre esse lugar. Aqui embaixo existe um outro mundo. Estamos aqui em
cima desse plano, mas existe outro mundo debaixo. É dos bichos (Oma’kon). Quando
uma pessoa é encantada por aqui ou em outros lugares, somente os pajés que resolvem,
eles curam, neutralizam as doenças evidenciadas pelas agressões causadas por estas
classes de seres”53.

Para alguns povos indígenas, o monte Roraima é associado a arca de Noé bíblica, pelo
formato de mesa ou formato de um grande barco (kanau), no qual podem ser vistas pedras
esculpidas nas formas de animais. As experiências refletem-se na sabedoria dos grandes homens
sábios, profetas (Epukena) sobre as dimensões históricas e cosmológicas das imponentes
montanhas: monte Kukenan e monte Roraima, que para os indígenas são lugares significativos e
respeitado por eles. O monte Kukenan representa a casa de Makui (Diabo) e o monte Roraima, a
casa de Paapa (Deus).
Os povos indígenas respeitam a diversidade de suas culturas, a sua forma de pensar porque é
assim que foi entregue a eles para viverem harmoniosamente com a natureza, respeitando os
espaços e cuidando para viver com reciprocidade e plenamente.
PLANO DE MANEJO: AUSÊNCIA DE ALTERIDADE E A REPRODUÇÃO DO PENSAMENTO
COLONIZADOR

53

Entrevista realizada com José Celso Perez, indígena Taurepang, realizada por Enoque Raposo durante expedição ao
Monte Roraima em 04 de janeiro de 2018.
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Uma intervenção do estado nacional para elaboração de instrumentos legais ou dispositivos
que vão direcionar processos no controle e uso do espaço sem uma consulta de qualidade às
populações afetadas, fatalmente vai promover apenas a voz um dos lados, neste caso, dos agentes
do próprio estado. É o que pode ser verificado na formulação de alguns textos do Plano de Manejo
do PNMR disponível no sitio do ICMBio 54.
Mesmo tendo sido reconhecido legalmente em Decreto de 1989, o Parque Nacional do
Monte Roraima ganha “existência” na vida dos Ingarikó a partir do início do ano 2000,
com a elaboração do Plano de Manejo do Parque, que envolveu uma oficina
“participativa” com três representantes do grupo Ingarikó. Segundo depoimentos em
comunicação pessoal com uma importante liderança Ingarikó, apesar de terem
participado da oficina, os índios não entenderam as implicações da implementação do
Parque Nacional em seus modos de vida. (Mlynarz, 2008, pág. 68).

No encarte 04, página 5, do Plano de Manejo do PNMR, há um texto sobre o município de
Pacaraima, no norte do estado de Roraima, que diz: “Pacaraima ainda dispõe de grande potencial
turístico – Pedra Pintada, cachoeira do Macaco, urnas funerárias, Pedra do Perdiz, Monte Roraima,
aldeias, lendas, artesanatos indígenas, cavalos selvagens e a Micaraima (carnaval fora de época)”
(Plano de Manejo PNMR, s/d, encarte 04, pág. 5, grifo nosso).
Com exceção dos cavalos selvagens e o carnaval, os autores do plano apontam grande
potencial para atividades turísticas em locais que estão dentro das terras indígenas, possibilidade
somente viável a partir da Instrução Normativa 003/2015, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
O que mais chama a atenção é perceber que as urnas funerárias, espaços sagrados de memória e
reverência dos povos indígenas são colocadas como potencial para visitação turística. Resta saber o
que pensam os indígenas.
Ainda no mesmo encarte, na página 11, um parágrafo chama a atenção: “Os Ingarikó vivem
na mata e são arredios [...]. Nesta área também observa-se a presença de índios Macuxi” (Plano de
Manejo PNMR, s/d, encarte 04, pág. 11, grifo nosso). A interpretação dos autores de que os índios
seriam arredios não corresponde à realidade, considerando as muitas assembleias realizadas para
discutir temas de interesse dos Ingarikó com a participação de órgãos do estado. Ressalta-se que no
ano de 2017, uma das lideranças foi nomeada para assumir a Secretaria Estadual do Índio em
Roraima, fato que demonstra o trânsito com a cultura do não-índio e a habilidade política construída
ao longo do contato.
Outra frase neste mesmo parágrafo diz: “Entretanto, existem Ingarikó vivendo isolados
enquanto outros grupos já se encontram em contato superficial com missionários, pertencentes à
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Assembleia de Deus que atua naquela região de fronteira. A Funai já iniciou a aproximação desse
grupo e já identificou a área de ocupação” (IBIDEM, encarte 04, pág. 11, grifo nosso). É clara a
ausência de lentes antropológicas no referido parágrafo, uma vez que a noção de isolados descrita é
sempre relacionada ao branco, uma interpretação pode conduzir o leitor a imaginar que o mais
importante na visa social é o contato com a igreja ou com o estado.
CONCLUSÃO
Em os Condenados da Terra, Frantz Fanon (1968), aponta para a importância da intervenção
na história da nação, contada a partir dos povos autóctones prejudicados pelas ações e pensamentos
colonialistas que dominaram por muito tempo a ciências moderna:
O desafio do estado brasileiro está posto e demanda capacidade de diálogo e habilidade
política para reunir tantos interesses e não reproduzir as práticas de um novo colonialismo.
Tentativa mais equilibrada de consenso foi proposta pelo Instituto Sociambiental (ISA) na sugestão
da criação de uma modalidade intitulada Reserva Indígena de Recursos Naturais (RIRN), no
momento da criação do SNUC como forma de permitir a regulamentação da sobreposição. Nela
haveria a elaboração de Plano de Manejo pelos indígenas, FUNAI e ICMBio. A proposta não obteve
consenso necessário e os casos de sobreposição continuam sem regulamentação legal.
A partir do panorama apresentado, pode-se inferir que os sítios naturais sagrados são
particularmente importantes no contexto do PNMR. É possível depreender que: 1) os
Ingarikó e outras etnias reconhecem sítios sagrados na região do parque que são
importantes na cosmologia, na memória social e para a identidade desses povos; 2) há
regras especiais de conduta para acessar e utilizar esses locais e os valores sagrados são
importantes para a sua preservação e; 3) os indígenas demandam a implementação de
estratégias de reconhecimento e proteção dos seus lugares sagrados, especialmente
frente às perspectivas de desenvolvimento da atividade turística. (FERNANDESPINTO; IRVING, 2015, pág. 15).

Aos índios está garantido o direito de usufruto da terra que permite o uso do território para
exploração e conservação dos recursos naturais. Assim DIEGUES (2000) diz que a avaliação de
uma área a ser declarada unidade de conservação tem sido responsabilidade única dos cientistas
naturais, sendo necessário o debate multidisciplinar, “[...] onde trabalhem de forma integrada
biólogos, engenheiros florestais, sociólogos, antropólogos e cientistas políticos, entre outros, em
cooperação com as populações tradicionais. [...] estamos discutindo e estabelecendo políticas sobre
um tema que conhecemos pouco; e aquelas populações que conhecem melhor, raramente participam
dos debates e decisões”. (DIEGUES, 2000, p. 158).
Muito se tem a construir para a afirmação positiva do indígena nesta Amazônia setentrional,
no entanto, para a compreensão deste debate é preciso considerar os séculos de exploração e
usurpação de territórios e ir além disso: respeitar a forma com que eles percebem e praticam o uso
do território milenar.
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RESUMO
A proteção de áreas costeiras é fundamental para a conservação da biodiversidade, principalmente
quando o ecossistema considerado está localizado nas proximidades de áreas urbanas em expansão
e possui atividades econômicas voltadas para o turismo Sol e Mar, como é o caso do litoral norte do
município de Natal. Dentre as ferramentas utilizadas para o monitoramento das áreas de proteção,
dispõe-se de produtos de sensoriamento remoto que contribuem significativamente para a
delimitação e identificação dos elementos naturais e antrópicos presentes nessas áreas. Dessa forma,
este estudo objetiva demonstrar como o uso dos produtos de sensoriamento remoto pode auxiliar no
monitoramento de áreas de proteção, utilizando como recorte espacial de estudos a Área de
Proteção Ambiental Jenipabu - (APAJ-RN). A APAJ-RN está localizada entre os municípios de
Extremoz e de Natal. Esta área foi legalmente instituída pelo Decreto Nº 12.620 de 17 de maio de
1995, tendo como finalidade garantir a preservação e proteção dos ecossistemas de praias, mata
atlântica e manguezal, lagoas, rios, dunas, fauna, entre outros. Os procedimentos metodológicos
empregados constaram da pesquisa bibliográfica, pesquisa e coleta de dados espaciais vetoriais em
formato shapefiles, além de imagens coletadas pelo sistema-satélite Sentinel 2, no site Earth
Explorer, posteriormente importadas para o Sistema de Informação Geográfica Quantum GIS
(QGIS), versão 2.18.16. Esse software compõe o conjunto de geotecnologias utilizadas
gratuitamente para diversos fins, podendo-se citar dentre outros o monitoramento de áreas de
proteção costeira. A análise dos dados e as aplicações com as ferramentas empregadas possibilitou
confeccionar o mapa de cobertura do solo da APAJ-RN que apresentou os seguintes resultados:
Duna representa 25% da área total, Corpos d´água. 2%, solo exposto 1%, faixa de praia 4%,
vegetação densa 31%, vegetação rala 19%, vegetação de mangue 3% e urbano 15%.
Palavras chave: Geotecnologias, Unidades de Conservação, Áreas Costeiras.
ABSTRACT
The protection of coastal areas is fundamental for the conservation of biodiversity, especially when
the ecosystem considered is located in the vicinity of expanding urban areas and has economic
activities focused on the Sol and Mar tourism, as is the case on the northern coast of the
municipality of Natal . Among the tools used to monitor the protection areas, remote sensing
products are available that contribute significantly to the delimitation and identification of the
natural and anthropic elements present in these areas. Thus, this study aims to demonstrate how the
use of remote sensing products can assist in the monitoring of protection areas, using the Jenipabu
Environmental Protection Area (APAJ-RN) as a space study cut. The APAJ-RN is located between
the municipalities of Extremoz and Natal. This area was legally established by Decree No. 12,620
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of May 17, 1995, with the purpose of guaranteeing the preservation and protection of the
ecosystems of beaches, Atlantic forest and mangroves, lagoons, rivers, dunes, fauna, among others.
The methodological procedures employed included bibliographical research, research and collection
of vector space data in shapefiles format, as well as images collected by the Sentinel 2 satellite
system on the Earth Explorer site, later imported into the Quantum GIS Geographic Information
System (GIS) version 2.18.16. This software composes the set of geotechnologies used free of
charge for various purposes, among others being the monitoring of coastal protection areas. The
analysis of the data and the applications with the tools used allowed to make the land cover map of
the APAJ-RN that presented the following results: Dune represents 25% of the total area, Corpos de
agua. 2%, soil exposed 1%, strip of beach 4%, vegetation dense 31%, vegetation thin 19%,
vegetation of mangrove 3% and urban 15%.
Keywords: Geotechnology, Conservation Units, Coastal Areas.

INTRODUÇÃO
A preocupação com o meio ambiente vem se acentuando, sobretudo nos últimos anos haja
vista que ao longo dos tempos as formas como o homem têm utilizado os recursos naturais
acontecem de modo desenfreado e tem afetado diretamente o equilíbrio e a manutenção dos
ecossistemas, causando fragmentação, perda, redução e/ou extinção da biodiversidade,
comprometendo o ambiente e a perspectiva de vidas das gerações futuras.
Com o objetivo de preservar e conservar os recursos naturais foram instituídas em leis as
áreas de proteção ambiental, que têm se constituído em uma das alternativas que as sociedades
criaram frente aos problemas ambientais. Porém a delimitação dessas áreas com ações concretas de
gestão não é recente, tendo assumido formas diversas de acordo com a situação cultural das
sociedades (JÚNIOR; COUTINHO; FREITAS; 2009).
Essas áreas protegidas são espaços territoriais importantes na conservação dos ecossistemas
naturais e podem receber diversas nomenclaturas, como Unidades de Conservação (UC), Zonas de
Proteção Ambiental (ZPA), entre outras que se constituem como instrumentos importantes no
ordenamento territorial, contribuindo para a implementação de politicas públicas de preservação do
meio ambiente. No entanto, apesar da importância destes locais, a criação e instituição formal das
áreas protegidas necessitam de instrumentos que sirvam de apoio para o monitoramento, dentre os
quais pode-se citar os produtos de sensoriamento remoto.
Rosa (2009, p.13) afirma que
o sensoriamento remoto pode ser definido como uma forma de obter informações de um
objeto ou alvo sem que haja contato físico com o mesmo. As informações são obtidas
utilizando-se a radiação eletromagnética gerada por fontes naturais como o Sol e a Terra, ou
por fontes artificiais como o Radar.

Entre os diversos produtos de sensoriamento remoto, destacam-se as imagens de satélite,
que nos últimos anos tem possibilitado o amplo acesso a informações espaciais. No âmbito das
geotecnologias, as imagens de satélite representam parte de um conjunto de instrumentos
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empregados, como os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) que são ferramentas que
possibilitam uma melhor representação, combinação e visualização dos dados espaciais adquiridos
sobre o objeto de análise (CARVALHO; SILVA; SILVA, 2017).
Neste sentido, observam-se diferentes aplicabilidades para os produtos de sensoriamento
remoto, vinculadas ao planejamento e à gestão de áreas protegidas, principalmente devido à
facilidade em reconhecer esses locais com as imagens, bem como reconhecer se há ocupação ou
prática de atividade econômica na área de estudo que afete ou não os ecossistemas locais ou áreas já
protegidas, como, por exemplo, as Unidades de Conservação.
As UCs foram instituídas pela Lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000, que estabelece
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e são classificadas em dois grupos, as
UCs de Proteção Integral, que garante a preservação total da natureza, e as UCs de Uso Sustentável,
que permite seu uso de forma controlada. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA-RN), o Estado do Rio Grande do
Norte (RN) possui atualmente 238 mil hectares em Unidades Estaduais de Conservação, e como
objeto de estudo deste artigo, selecionou-se a Área de Proteção Ambiental Jenipabu(APAJ-RN).
A APAJ-RN compreende a Zona Norte de Natal (ZN) e parte de bacias hidrográficas
importantes que têm sido objeto de estudos de degradação ambiental que se estendem por esses
recortes territoriais, desde a praia, passando pela a planície de deflação e adentrando os campos
dunares da APAJ-RN (AGUIAR, 2013), na ZN (CARVALHO, 2014) e na Bacia Hidrográfica do
Rio Doce como um todo (FAUSTINO; RAMOS; SILVA, 2014; BARBOSA, 2016; SANTOS,
2016; COSTA, 2018), entre muitos outros. Para tanto, o presente trabalho propõe analisar e
apresentar os resultados advindos do emprego dos produtos de sensoriamento remoto nos estudos
de áreas protegidas, tomando como estudo de caso a APAJ-RN, para identificar, delimitar e indicar
as ocupações no seu território com emprego de SIG’s e imagens de satélite Sentinel-2.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atingir os objetivos estabelecidos neste trabalho, foram realizados os seguintes
procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica sobre os temas abordados no trabalho e
pesquisa documental para obter informações pertinentes sobre a APAJ. Realizou-se a pesquisa de
dados espaciais da área de estudo, tais como shapefiles e imagens de satélite, obtidos em órgãos
como IDEMA-RN (2007), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) e de imagens de
satélite no Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey -USGS 2017.
Os produtos de sensoriamento remoto escolhido para utilização neste trabalho foram as
imagens de satélite do Sentinel 2, desenvolvido e gerenciado pela Agência Espacial Européia
(European Space Agency - ESA). As imagens obtidas pelo Sentinel 2 possuem 11 bandas
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espectrais, e a resolução espacial na faixa espectral do visível é de 10 metros, o que permite uma
melhor identificação dos alvos na imagem. Aliada à excelente resolução espacial, essas imagens
têm um tempo de revisita do satélite a uma determinada área da superfície terrestre a cada 5 dias,
possibilitando a aquisição de um grande volume de dados e a construção de uma série temporal das
características ambientais de determinada área, importante no processo de gestão ambiental e
territorial.
Após a seleção dos dados espaciais vetoriais e da imagem obtida pelo satélite Sentinel 2,
procedeu-se a importação para o SIG QGIS, versão 2.18.16. Com a utilização desta ferramenta,
foram realizadas técnicas de Processamento Digital de Imagem (PDI) das imagens obtidas pelo
satélite Sentinel, referente ao dia 19 de novembro de 2017, tais como: correção atmosférica pelo
métodos DOS 1 (Chavez, 1996) implementado no SCP, recorte da área de interesse na imagem e
classificação supervisionada. Para a realização destas técnicas de PDI foi utilizado o complemento
desenvolvido para o QGIS Semi-AutomaticClassificationPlugin–SCP (CONGEDO, 2016). Por fim,
ainda com auxílio do SIG, foram elaborados produtos cartográficos, tais como mapa de localização
e de cobertura do solo sobre a área de estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Área de Proteção Ambiental Jenipabu(APAJ-RN)
A APAJ-RN se constitui como uma UC de Uso Sustentável e foi instituída a partir do
Decreto Nº 12.620, de 17 de maio de 1995, estando situada entre os municípios de Extremoz e
Natal (FIGURA 1). Esta área protegida tem como objetivo ordenar o uso, proteger e preservaros
ecossistemas de praias, mata atlântica e manguezal; lagoas, rios e demais recursos hídricos; dunas;
espécies vegetais e animais numa área de 1.881 hectares. A instituição formal dessa área faz parte
do conjunto de unidades de conservações legalmente instituídas no Rio Grande do Norte (IDEMA,
2017).
Figura 5 - Mapa de Localização da Área de Proteção Ambiental Jenipabu (APAJ) - RN.
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos em USGS (2017), IBGE (2016) e IDEMA (2007).

A APAJ faz parte da praia turística de Jenipabu, que é conhecida internacionalmente devido
as grandes dunas que possibilitam que os turistas venham a praticar “esquibunda”, sandboard e
realizar passeios de buggy e de dromedários (FIGURA 2). Nesse sentido, o monitoramento desta
área é necessário para evitar possíveis degradações ambientais haja vista que por ser uma UC's de
uso sustentável ela permite que utilizem o uso direto dos seus recursos naturais e isso aumenta a
probabilidade de degradação dos seus ecossistemas, conforme as práticas socioespaciais
desenvolvidas localmente (BATISTA, 2018).
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Figura 2 – Atividades econômicas desenvolvidas na APAJ-RN.

Fonte: Canindé Soares, 2013.

De acordo com informações fornecidas no site do IDEMA-RN, as formas de monitoramento
desta área acontecem por meio de fiscalização através de visitas técnicas com fiscais deste órgão em
locais que possuem baixa e alta vulnerabilidade ambiental e através de denúncias anônimas sobre
irregularidades na área, haja vista que a população em geral tem interesse direto na proteção dos
recursos naturais e patrimônios públicos de suas comunidades, o que contribui significativamente
no monitoramento local.
No entanto, apesar de toda a preocupação da comunidade, da fiscalização e monitoramento
do IDEMA-RN, no ano 2012, uma reportagem do jornal da Tribuna do Norte mostrou várias
ocupações irregulares na APAJ, chegando a um total de 510 residências construídas, tanto pela
população de menor poder aquisitivo, como pela população de alto poder aquisitivo com a
instalação de casas de veraneio (segundas residências). Esse fato demonstra que se faz necessário a
adoção de outros meios para monitorar estes locais, devido à dinamicidade das regiões costeiras,
que apresentam maior susceptibilidade a mudanças em várias escalas, sejam espaciais ou temporais,
podendo sofrer alterações que podem ou não ser reversíveis (SUGUIO, 2003).
É nesse contexto que o sensoriamento remoto merece destaque como ferramenta de
monitoramento, pois o uso desta técnica permite gerar informações sobre determinada área, no caso
específico a APAJ, fornecendo dados que podem ser usados para identificar se os objetivos da UC
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em questão estão sendo realizados, além de auxiliar nos processos de tomada de decisão, criação e
atualização de planos de manejo (SIANI, 2014).
Amaro; Santos; Souto (2012) ressaltam que o uso do sensoriamento remoto em áreas
costeiras apresenta um elevado potencial, principalmente pela necessidade dessas pesquisas
praticarem um monitoramento multitemporal de seus aspectos ambientais. Esta potencialidade se dá
pelo fato de que o uso de imagens de satélite tem permitido analisar áreas extensas da superfície
terrestre, através de uma série temporal de imagens, permitindo identificar os processos e as
interrelações entre as unidades geoambientais. (AMARO; SANTOS; SOUTO, 2012)
Sensoriamento Remoto e o monitoramento da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu (APAJ)
A zona costeira se caracteriza por ser dinâmica e complexa devido à interação de diversos
ambientes, como estuários, lagoas, manguezais, dunas e praias, onde qualquer alteração nesse
sistema pode comprometer a funcionalidade do mesmo (AMORIM & OLIVEIRA, 2008). Nesse
sentido, os produtos de sensoriamento remoto têm sido cada vez mais difundidos, apresentando uma
grande evolução no que diz respeito à qualidade da resolução espacial e temporal, no qual esta
última assume grande importância nas pesquisas em áreas costeiras.
Partindo desta perspectiva, utilizamos a imagem do satélite Sentinel 2 que possui uma ótima
resolução espacial e temporal. Essa imagemcorresponde a uma cena imageada no dia 19 de
novembro de 2017 epermitiu a identificação de8 classes de cobertura do solo, a saber: dunas, corpos
d’água, solo exposto, faixa de praia, vegetação densa, vegetação rala, vegetação de mangue e
urbano (FIGURA 3). Na Tabela 1 pode-se observar a dimensão e o percentual de ocupação das
classes de cobertura do solo da APAJ-RN.
Figura 3 – Mapa de Cobertura do Solo daÁrea de Proteção Ambiental Jenipabu (APAJ-RN).
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Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos em USGS (2017), IDEMA (2007).
Tabela 1 – Dimensão e percentual das classes de cobertura do solo da APAJ-RN.

CLASSE

ÁREA (ha)

PERC. DE COBERTURA (%)

Duna

476,0700

25

Corpos D’água

28,6129

2

Solo Exposto

20,5403

1

Faixa de Praia

73,6977

4

Vegetação Densa

587,2690

31

Vegetação Rala

355,3070

19

Vegetação de Mangue

62,3146

3

Urbano

277,1885

15

Fonte: Elaboração dos autores.

Por meio da classificação da imagem de satélite, identificou-se que a classe de vegetação
densa ocupa 31% da área da APAJ-RN. Esta classe refere-se à vegetação encontrada nas dunas
fixas, presentes em grande concentração na parte central e também em um fragmento ao sul da UC.
A classe de duna, representada pela área descoberta das dunas móveis com valor de 25% ocupa
cerca de um quarto da área da APAJ, com grande concentração na parte central, mas se fazendo
presente de norte a sul da área. A vegetação rala, marcada pela presença de gramíneas ocupa 19% e
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está presente em vários fragmentos encontrados por toda APAJ, concentrando-se nas áreas mais
planas, ao leste na planície de deflação, e a sudoeste, após os campos dunares.
A classe referente à ocupação urbana teve uma representação considerável, ocupando 15%
da área, com presença marcante por toda linha de costa e planície de deflação a leste, além de um
pequeno núcleo a oeste. A ocupação da planície de deflação por si só já se constitui um dos maiores
problema resultante da ocupação humana, na medida em que interfere diretamente na dinâmica
ambiental, pois se interpõe entre a praia e as elevações dunares, dificultando e mesmo
interrompendo o transporte de material para as dunas, além de problemas de circulação das águas e
de inundação dos terrenos como dos mais freqüentes durante as chuvas, como apontado
anteriormente por AGUIAR (2013).
A faixa de praia representa 4% da APAJ, presente na linha de costa que vai da Praia de
Jenipabu ao norte, seguindo até a Praia da Redinha Nova, ao leste. O manguezal presente ao norte
representa a classe de vegetação de mangue, que ocupa 3% da área totalda UC. As classes que
apresentaram menor presença na APAJ foram os corpos d’água (2%), representadas pela Lagoa de
Jenipabu, localizada na parte central da UC e nas áreas alagadas ao norte, próximas ao manguezal, e
as áreas de solo exposto (1%), localizadas em alguns fragmentos próximos aos núcleos urbanos.
Estes resultados mostram que apesar da marcante presença de ocupações urbanas, a maior
parte da APAJ é composta por componentes naturais, com destaques para as dunas fixas e móveis.
Porém, para que estas condições continuem neste estado, faz-se necessário o monitoramento
constante, sendo o sensoriamento remoto um importante instrumento para que isto ocorra.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso dos recursos do sensoriamento remoto tem possibilitado grandes avanços em várias
áreas doconhecimento, sobretudo nas ciências ambientais. A difusão dos dados espaciais obtidos
principalmente através das imagens de satélite tem permitido que os pesquisadoresalcancem
objetivos bastantes satisfatórios, principalmente, pela melhoria na qualidade das imagens fornecidas
com destaque para imagens de melhor resolução espacial, radiométrica e temporal.
Além disso, cabe ressaltar que nos últimos anos houve um aumento nas plataformas
disponíveis de forma gratuita, fato que acaba promovendo o barateamento dos gastos das pesquisas.
Este fator faz com que haja um aumento nas pesquisas, não mais se restringindo a setores mais
privilegiados da área acadêmica, mas criando a possibilidade de utilização desses meios na
iniciação científica, por exemplo. Aliado a isto, a crescente disponibilidade de SIG’s também de
forma gratuita promove um cenário ideal para a promoção destas ferramentas nas pesquisas
ambientais.
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A diminuição dos custos destes produtos também é bem vista por parte dos órgãos públicos
responsáveis pela fiscalização das UCs, uma vez que a distribuição de verbas para este fim no
Brasil ainda é muito incipiente, considerando ainda que muitas vezes o número de fiscais
disponíveis para o monitoramento não é suficiente. Assim, as utilizações dos produtos do
sensoriamento remoto surgem como uma forma de monitoramento eficiente e que supre esta
deficiência, além de que existe uma a constante atualização dos dados pelas imagens de alta
resolução temporal, como por exemplo, as obtidas pelo satélite Sentinel2, usadas neste trabalho, que
faz o imageamento de uma mesma área a cada 5 dias.
Outro ponto positivo é que esses recursos de sensoriamento remoto podem ser utilizados
junto à população que reside dentro e/ou no entorno das áreas protegidas, promovendo assim uma
forma de gestão participativa, onde podem serconscientizados quanto à importância da manutenção
dos recursos naturais da área, reforçando que esta atitude também trará benefícios sociais aos que
ali habitam.
Desta forma, viu-se que APAJ-RN ainda possui em grande parte do seu território, áreas
representadas por componentes naturais, como as dunas fixas e móveis, o manguezal e os corpos
d’água. Porém, vimos que existe uma presença marcante da ocupação urbana e que esta área
apresenta um grande potencial turístico. Além disso, a Região Administrativa Norte de Natal, onde
a APAJ-RN faz limites, apresentou-se nas últimas décadas como uma área de expansão urbana, que
pode refletir numa pressão sobre esta UC por parte do mercado imobiliário. Assim, o
monitoramento constante desta área se faz necessário, sendo o sensoriamento remoto uma
importante ferramenta neste processo.
Apesar da cobertura de dunas mais a de vegetação (densa e rala) representarem 75 % do
total das coberturas presentes na APA, o maior problema está nos 15% da ocupação humana que se
dá sobre a planície de deflação, e ainda se encaminha em direção ao topo de dunas.
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RESUMO
Este estudo identifica as incongruências no processo de criação e delimitação do Parque Estadual
das Carnaúbas, bem como os agravos causados pelo Decreto nº 29.991/2009, que juntos
impossibilitam a consolidação territorial da Unidade de Conservação de Proteção Integral. A partir
desta análise apresenta - se uma proposta de redefinição dos limites do Parque Estadual como
estratégia para consolidação territorial, implantação e efetividade de gestão da Unidade de
conservação.
Palavras-chave: Redefinição; Limites; Efetivação; Parque; Carnaúbas.
ABSTRACT
This study identifies the inconsistencies in the process of creation and delimitation of the State Park
of Carnaúbas, as well as the aggravations caused by Decree nº 29.991 / 2009, which together make
impossible the territorial consolidation of the Integral Protection Conservation Unit. The analysis
also presents a proposal to redefine the limits of the State Park as a strategy for territorial
consolidation, implementation and effectiveness of the management of the Conservation Unit.

INTRODUÇÃO
O estabelecimento de áreas naturais protegidas é reconhecido como uma das estratégias
mais eficientes, se não a mais importante, na contenção da chamada crise da biodiversidade,
conforme afirma Katya (apud Balford et al., 2002). Segundo Terborgh e Schaik (2001), apenas
cerca de 5% da biodiversidade do planeta está protegida de modo real e integramente formal. Sob a
óptica do Direito, a Lei Nacional n°9.985, de 18 de julho de 2000 regulamenta o artigo 225,§1o,
incisos I, II, III e VII da Constituição nacional e institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC. A Lei Estadual n°14.950, de 27 de junho de 2011, por sua vez, institui o
Sistema Estadual de Unidade de Conservação - SEUC e a Instrução Normativa n°01, de 20 de
agosto de 2014, disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a criação de Unidade de
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Conservação estadual do Estado do Ceará. A Figura 01 apresenta a poligonal do Parque Estadual
das Carnaúbas, resultado dos estudos de criação do mesmo, realizados no ano de 2005. O Parque foi
criado através do Decreto n°28.154, de 15 de fevereiro de 2006, localizando-se na Bacia
Hidrográfica do Coreaú, sendo classificado como uma Unidade de Conservação (UC) estadual
dentro do grupo de Proteção Integral, na categoria de Parque Estadual.
Uma pequena área da UC compreende as nascentes e principais afluentes do Rio
Timonha/Ubatuba. As Sub-bacias destes dois rios são afluente do Sistema Estuarino
Timonha/Ubatuba, que ocupa uma área de 2.165 km2. Encontra-se em meio a um conjunto de
unidades de conservação de categorias diferentes e não, próximas, justapostas e sobrepostas.
Entretanto, o formato de sua poligonal apresenta sérias incongruências que fazem questionar sua
localização e abrangência, uma vez que áreas mais relevantes quanto a preservação ficaram a
margem da Unidade de Conservação e outras, com longo histórico de ocupação e degradação,
constituem a área do Parque Estadual, o que diverge dos objetivos de categoria de Proteção Integral.
Na primeira, foram levantados os dados em fontes primárias e secundárias através de Pesquisa
documental de estudos realizados na região e do processo de criação da Unidade. Já na segunda,
foram realizadas visitas técnicas pelo gestor do Parque do Estadual das Carnaúbas, desde de 2012.
Estas vistorias juntamente com os dados já coletados, permitiram identificar as áreas e atividades
conflituosas com a categoria da Unidade de Conservação. Dessa forma, as atividades passaram a ter
o objetivo de identificar e compreender em campo as delimitações dando assim maior ênfase na
necessidade de redefinição da Unidade, bem como identificar, georreferenciar e fazer o registro
fotográfico dos atrativos, sistemas ambientais, geografia, paisagens e população existente dentro da
poligonal e no entorno da unidade de conservação. Dessa forma e com a utilização de imagens de
satélite do Google Earth e do programa ArcGis, foi possível a elaborar uma proposta de poligonal
mais efetiva ao Parque.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia científica pode ser compreendida, de forma resumida, como a soma de
técnicas e processos empregados na realização de uma pesquisa, sendo que as técnicas
corresponderiam às atividades sistematizadas e racionais que permitem alcançar os objetivos,
delineando o caminho metodológico a ser seguido (MARCONI, LAKATOS,2003).
Nesse sentido, duas técnicas foram empregadas nessa pesquisa: Documentação Indireta e
Direta. Quanto a documentação indireta, esta refere-se ao levantamento de dados em fontes
primárias e secundárias através de pesquisa documental realizada nos arquivos dos estudos
realizados na região, em que foi possível ter acesso aos Estudos Técnicos para Subsidiar a Criação
de Unidade de Conservação de Proteção Integral, no Bioma Caatinga, ao Noroeste do Estado do
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Ceará – GEOCONSULT, Plano de Manejo do Parque Estadual das Carnaúbas (não publicado),
resultado do Convênio entre a SEMACE e o IEPRO – Universidade Estadual do Ceará, Relatório da
Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de Contas do estado do Ceará-TCE, com os objetivos
de avaliar a efetividade da implementação das UPIs e se o modelo de gestão assegurava sua
sustentabilidade. Também foram utilizados atos normativos e a legislação federal e estadual vigente,
imagens de satélite, além de diversos mapas temáticos.
A pesquisa bibliográfica baseou-se no levantamento, localização, fichamento e, por fim,
análise e interpretação de obras pertinentes ao tema, a partir de três eixos principais: i-Efetividade
de gestão e manejo de unidades de conservação, ii- Caracterização da área de estudo e iiiInterpretação ambiental
A documentação direta correspondeu ao levantamento de dados no próprio local, em 2012 a
partir das vistorias e visitas técnicas realizadas de três formas distintas pelo gestor do Parque do
Estadual das Carnaúbas, sendo elas a pé nas trilhas que dão acesso ao Parque e no interior do
mesmo, com a utilização de veículos motorizados tipo 4x4 e motocicleta no entorno nas vias
carroçáveis, além de um sobrevoo. As vistorias em campo, com a ajuda dos dados já coletados,
permitiram identificar as áreas e atividades conflituosas com a categoria da Unidade de
Conservação. Dessa forma, as atividades passaram a ter o objetivo de identificar e compreender em
campo as delimitações dando assim maior ênfase na necessidade de redefinição da Poligonal do
Parque Estadual das Carnaúbas. Além disso, tem objetivo de identificar, georreferenciar e fazer o
registro fotográfico dos atrativos, sistemas ambientais, geografia, paisagens e população existente
dentro da poligonal e no entorno da unidade de conservação.
A partir dessas técnicas e de discussões iniciadas ainda em 2012, com a participação dos
gestores das outras Unidades de Conservação Estaduais, e atualmente, com a contribuição dos
gestores ambientais da Célula de Conservação da Diversidade Biológica – CEDIB, da Secretaria de
Meio Ambiente do Ceará (SEMA), e dos Técnicos de Geoprocessamento, sob a coordenação do
gestor do Parque, foi possível correlacionar os dados obtidos, o que oportunizou o entendimento
mais aprofundado e contextualizado da área de estudo e da identificação das inconsistências da
poligonal do Parque, foi possível, posteriormente, elaborar mapas com uma proposta de poligonal
para unidade de conservação, utilização de imagens de satélite do Google Earth e do programa
ArcGis, empregados na pesquisa (área de estudo, localização dos alvos de conservação e
potencialidades), os quais tiveram a colaboração de um especialista em geoprocessamento, tendo
como referência a base cartográfica obtida durante a pesquisa documental.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Da efetividade de Implantação do Parque Estadual das Carnaúbas
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Evidencia-se que a simples criação de uma Unidade de Conservação pelo poder público não
acarretará na automática proteção de sua biodiversidade, e sim com a sua efetiva implementação,
com níveis de manejo adequados. No entanto, o Ato de Criação do Parque, atrelado a sua geografia
de difícil acesso, tiveram um importante papel em sua preservação. Pois, mesmos diante de sua
problemática, garantiram o mínimo de proteção desejável, o qual foi suficiente para garantir o status
ao Parque Estadual das Carnaúbas, como a Unidade de Conservação mais completa em atrativos e
serviços ambientais, apesar de ser a menos conhecida e de difícil acesso, por possuir dentro de seus
limites Serra, com áreas ainda intocadas pelo o homem situadas em um dos locais mais inóspitos do
Estado.
Figura 01 – Poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas com base no Decreto n°28.154/2006

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE

A dificuldade de efetivar a proteção do Parque resulta de inconsistências e contradições
evidenciadas em pontos cruciais do processo de criação, identificadas nos estudos que subsidiaram
a criação, com ênfase na delimitação da poligonal, que divergem diretamente com seus objetivos de
criação e gerando entraves do processo de desapropriação da unidade de conservação, contribuindo
de forma direta com a impossibilidade de consolidação territorial da Unidade de Conservação
Estadual.
A Poligonal da Unidade de Conservação Não Apresentou Fundamentos Técnicos que Justifiquem o
Formato e Abrangência
O Parque Estadual das Carnaúbas, de acordo com o Decreto n°28.154/2006, tem uma área
de 10.005,0483 hectares e um perímetro de 122.863m, aproximadamente 122,86km, evidenciando
uma poligonal extremamente irregular com uma área pequena e um perímetro muito grande. Cabe
ressaltar, que a irregularidade no desenho da poligonal da UC, além de dificultar a gestão da área
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protegida favorece a influência do efeito de borda que são as modificações nos parâmetros físicos,
químicos, biológicos e antropogênicas nas imediações do Parque das Carnaúbas. O efeito de borda
afeta diretamente a biota e reduz quantitativa e qualitativamente a biodiversidade representando
sérios riscos à gestão da UC estadual.
Figura 2 – Poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas com base no Decreto n°28.154/2006 em Variação
Hipsométrica

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE

O desenho da poligonal, em especial na Serra de Ubatuba, aparentemente obedeceu em sua
maior parte, a cota 600m de altitude, excluindo áreas com características ambientais relevantes
localizado em seu entorno, como em suas encostas. Oportuno observar, que em alguns dos trechos
essa delimitação dificulta seriamente a gestão dessa área, pois é quase impossível a identificação e
instalação de marcos legais, como cercas e sinalização, assim como seu monitoramento.
Visivelmente, seu desenho, exclui áreas de vegetação primitiva nas encostas que ligam a Serra ao
Sertão.
A Área do Parque Estadual das Carnaúbas, Situada na Depressão Sertaneja, não Expressa seus
Objetivos de Criação e Apresenta Sérios Pontos de Pressão Antrópica.
O Decreto n°28.154/2006 apresenta uma poligonal extremamente irregular com áreas em
acelerado estagio de degradação ambiental, devido às ações antrópicas e outras, em processo de
desertificação. Oportuno observar, que foram incluídas áreas com significativo adensamento
populacional, com estruturas oriundas de políticas públicas, cemitério, estradas, fiações e
posteamentos de energia elétrica e cisternas de placas, sendo que algumas dessas foram implantadas
após a criação da UC. Foram identificados 59 (cinquenta e nove) imóveis constituídos,
majoritariamente de residências habitadas e no corredor estreito da poligonal, trecho que liga as
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áreas da serra e sertão foi encontrado 1 (um) cemitério. Ainda, merece destaque a existência de
estradas vicinais na área do Parque situada na depressão sertaneja junto com uma estrada principal
que liga a sede do município de Granja-CE ao distrito de Timonha.
Figura 3 – Poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas Decreto n°28.154/2006 e Decreto no20.991/2009
com localização de residências

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE

A exclusão das encostas das serras na poligonal do Parque excluiu as principais nascentes
dos mananciais que compõem a bacia do rio Timonha e Ubatuba responsáveis pelo abastecimento
direto de pelo menos 5 (cinco) grandes distritos e outras pequenas comunidades que tem na água a
única fonte de abastecimento. Dentre os principais distritos estão: Santa Terezinha, Ubatuba,
Adrianópolis, Ibuaçú, Timonha e as comunidades de: Palmeiras, Ibuaçú velho, Tuncuns, São José.
Cabe enfatizar, que a exclusão dessas áreas de um regime especial de proteção põe em risco direto
as comunidades que dependem destes mananciais, assim como manutenção dos ecossistemas da
região, sendo a água um serviço ambiental essencial para o bem-estar da população local.
Também foram excluídas da poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas as encostas da
Serra de Ubatuba e a Serra das Flores em sua totalidade, que detém as maiores áreas de vegetação
primitiva e de transição de ecossistemas. Essas áreas incluem a vegetação composta
predominantemente de caatinga oriunda do sertão, mata seca composta pela vegetação que parte do
sertão em direção a serra e mata úmida, composta de fragmentos de mata atlântica e floresta
amazônica, que ao alcançarem o platô e encontrar o cerrado acabam evidenciando a transição de 4
(quatro) ecossistemas ampliando a possibilidade de espécies endêmicas por estarem em meio a um
grande ecótono.
Identificação de Áreas Relevantes e Prioritárias para Preservação
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Foram identificadas áreas situadas nas encostas da Serra da Ubatuba, cobertas por Caatinga
ainda em estado primitivo, bem como a existência fragmentos de cerrado e Mata Atlântica com
elevado grau de preservação em meio aos cânions existentes na Serra de Ubatuba e Serra das Flores
formamo um imenso ecótono o qual sinaliza umas das regiões com maior biodiversidade do estado
que infelizmente, devido à dificuldade de acesso poucas pesquisas foram realizadas na região.
Figura 5 – Mosaico de Imagens vários atrativos naturais como: trilhas, travessias, cachoeiras, piscinas
naturais, sítios arqueológicos e cavernas, existentes no Parque Estadual das Carnaúbas e em seu entorno

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE

As trilhas que dão acesso às porções mais elevadas do Parque Estadual das
Carnaúbas,situadas na Serra da Ubatuba e as que dão acesso a Parque através da Serra das Flores
oferecem ao visitante todos os atrativos que se espera encontrar em uma unidade de conservação.
Inúmeras cachoeiras, cânions e piscinas naturais, pinturas rupestres, cavernas e mais de 100
quilômetros de trilhas mapeadas. O conjunto destes inestimáveis atributos remetem a necessidade
de manter a Categoria Parque a Unidade de Conservação de modo a não excluir a população de seu
uso, embora restrito a categoria, ao mesmo tempo que direciona a necessidade de preservação das
áreas mais sensíveis e necessárias a manutenção dos serviços ambientais nela existentes.
Proposta de Redefinição dos Limites do Parque das Carnaúbas
Após a realização de levantamento e análise documental dos Estudos Técnicos para
Subsidiar a Criação de Unidade de Proteção Integral, no Bioma Caatinga, ao Noroeste do Estado do
Ceará e de informações e obtidas através de inúmeras visitas em campo,realização de dois
sobrevoos, imagens de satélites e a compilação destes dados pela equipe técnica da Célula da
Conservação da Diversidade Biológica – CEDIB/ SEMA, e Setor de geoprocessamento/CETIC, foi,
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possível identificar a área proposta para a realização dos estudos para a redefinição dos limites do
Parque Estadual das Carnaúbas.
Figura 6 – Poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas com base no Decreto n°28.154/2006 e Proposta de
Área de estudo para Desafetação e Ampliação do Parque

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE

Para a definição da área proposta, foram identificadas áreas com vegetação ainda em estágio
primitivo de conservação, áreas ocupadas e com potencial agropecuário, de forma a evitar o
isolamento e sustentabilidade de famílias e comunidades afetadas direta o indiretamente pela área
de estudo de redefinição da Unidade de conservação. E para uma melhor compreensão da proposta
a figura a seguir, distingui as áreas que serão desafetadas e ampliadas.
Para facilitar o processo de consolidação territorial e implantação do Parque Estadual das
Carnaúbas, deveram ser desafetadas as áreas identificadas como antropisadas e com longo histórico
de ocupação, nas quais ainda há residências habitadas por cerca de 200 famílias, localizadas na área
do sertão que apresentam pouca ou quase nenhuma vegetação primária, com sérios de sinais de
degradação ambiental e propícias a desertificação. Esta ação é necessária como forma de diminuir o
impacto social causado pela criação da unidade de conservação e evitar futuros conflitos fundiários
com a remoção de famílias de áreas com baixa prioridade para preservação.
A proposta de poligonal tem por objetivo a delimitação e proteção da área que compreende a
Serra de Ubatuba e Serra das Flores, suas encostas, vegetação e mananciais associados, bem como a
conectividade com a Serra da Ibiapaba de forma a garantir o fluxo gênico de espécies entre as áreas
prioritárias para conservação da caatinga e as áreas remanescentes da mata atlântica. A ampliação
de áreas prioritárias que circundam o Parque Estadual das Carnaúbas são fundamentais para os
estabelecimentos de marcos físicos, inclusive cercamento que identifiquem a localização da
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Unidade de Conservação, bem como facilitem a proteção, fiscalização e gestão da mesma. Dessa
forma, para que a redefinição dos limites do Parque Estadual das Carnaúbas, aconteça de forma
efetiva, devem ser incluídas em sua poligonal as áreas correspondentes as encostas da Serra de
Ubatuba e a Serra das Flores, incluindo suas encostas, que se interligam a Serra da Ibiapaba de
forma a garantir o fluxo gênico de espécies ameaçadas de extinção na região, como a onça-parda ou
puma (Puma concolor), também conhecida no Brasil por suçuarana, mamífero carnívoro da família
Felidae e gênero Puma, nativo da América, e o Guariba (Alouatta belzebul ululata), segundo
relato de moradores são vistos frequentemente na área objeto deste estudo.
Figura 8 – Poligonal de Área de Estudo para Redefinição dos Limites e Ampliação do Parque Estadual das e
sua Relação com Sub-Bacia Timonha/Ubatuba e a Criação da RVS Peixe Boi Marinho

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE

O Parque Estadual das Carnaúbas, com seus 10.005,0483 hectares, e a possibilidade de
redefinição de seus limites, com a ampliação de sua área, o torna ponto focal do Estado, uma vez
que a Unidade de Conservação está localizada no coração na Sub-bacia Timônha/Ubatuba,
contribuindo diretamente para a manutenção e existência do estuário Timônha/Ubatuba, onde foi
realizado para Criação das Reserva de vida Silvestre do Peixe Boi Marinho ( Trichechus manatus ) .
Dessa forma, fica evidente o papel das Unidades de Conservação, não apenas na manutenção de
ecossistemas, mas também, na regulação do microclima local, mitigação das mudanças climáticas
regionais e proteção de espécies ameaçadas de extinção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados deste estudo foi possível identificar que o principal problema do Parque
Estadual das Carnaúbas está associado a definição de sua poligonal que, devido a seu formato
incongruente, impossibilitou a implantação da Unidade de Conservação onze anos após a data de
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sua criação. O estudo também evidenciou que mesmo com uma poligonal inadequada a criação do
Parque teve o importante papel de preservar a área da Serra da Ubatuba e preservar indiretamente as
áreas adjacentes, que incluem a Serra das Flores, por conta da Zona de Amortecimento. Dessa
forma, concluímos que é urgente a necessidade de redefinição da poligonal do Parque Estadual das
Carnaúbas, de forma a implementar a Unidade de Conservação, desafetando áreas ocupadas e
degradadas, e ampliando a poligonal do Parque de forma a abranger as áreas compostas pela Serra
de Ubatuba e Serra das Flores, incluindo suas encostas, vegetação e mananciais associados, bem
como a conectividade com a Serra da Ibiapaba. Outro ponto que foi identificado no estudo foi a
permanência da Categoria Parque a Unidade de Conservação, pertencente ao Grupo de Proteção
Integral de modo que a mesma permaneça o mais restritiva possível, sem perder o elo com a
população e seu imenso potencial ecoturístico.
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RESUMO
O Perfil Longitudinal é uma das maneiras de representar uma porção do relevo da Terra, para isso,
hoje há várias metodologias de levantamentos de dados, porém, nem todos oferecem exatidão em
seus resultados. Diante do fato, o trabalho objetivou comparar os métodos Sistema GNSS, Nível
Óptico de Engenharia e imagens do Google Earth, para a produção dos perfis longitudinais nas
estradas de terra do Centro de Ciências Agrárias da UFPB. A área de estudo corresponde a três
estradas de terra situadas no Centro de Ciências Agrárias, Campus II/UFPB, Areia-PB. Para
realização da pesquisa realizou-se inicialmente o estaqueamento das estradas, em seguida utilizouse três métodos para levantamento altimétrico e geração dos respectivos perfis longitudinais. Os
resultados mostraram que o Sistema GNSS apresentou resultados satisfatórios em relação ao
Levantamento Geométrico Composto realizado com o Nível Óptico de Engenharia. Já os resultados
obtidos a partir da imagem do Google Earth não foram satisfatórios uma vez que, apresentaram
erros significativos.
Palavras-chaves: altimetria, levantamentos topográficos, geotecnologias.
ABSTRACT
The Longitudinal Profile is one of the ways to represent a portion of the Earth's relief, so today
there are several data collection methodologies, but not all of them offer exact results. The objective
of this work was to compare the methods GNSS, Optical Level Engineering and Images of Google
Earth, for the production of longitudinal profiles on the dirt roads of the Agricultural Sciences
Center of the UFPB. The study area corresponds to three dirt roads located in the Center of
Agrarian Sciences, Campus II / UFPB, Areia-PB. For the accomplishment of the research the road,
staking was carried out initially, then three methods were used for altimetric survey and generation
of the respective longitudinal profiles. The results showed that the GNSS System presented
satisfactory results in relation to the Composite Geometric Survey performed with the Optical
Engineering Level. The results obtained from the Google Earth image were not satisfactory since
they presented significant errors.
Keywords: altimetry, topographic surveys, geotechnologies.
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INTRODUÇÃO
Sempre que necessitamos de uma descrição precisa, recorremos aos serviços de um
profissional da Topografia, que vai representar, por meio de desenhos, o local que
buscamos retratar, como a planta de uma fazenda, o traçado das ruas de uma cidade, a
distribuição dos lotes em um loteamento, entre outros (DAIBERT, 2014, p. 12).

“O sistema americano NAVSTAR GPS é agora parte de uma rede de sistemas de
posicionamento por satélites que existe atualmente. Essa rede é conhecida como o Sistema Global
de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite System — GNSS)” (MCCORMAC;
SARASUA; DAVIS, 2017 a, p. 250).
O GNSS russo é chamado Glonass (Global Naya Navigatsionnaya Sputnikova System ou
Global Navigation Satellite System). Uma empresa da Califórnia, Ashtech, Inc., lançou o
GG Surveyor em 1996. Foi o primeiro receptor a utilizar tanto sinais de GPS quanto de
Glonass. Naquela época, o Glonass possuía 24 satélites funcionando, mas o sistema se
degradou rapidamente com o colapso da economia russa. A partir de 2001, a Rússia
empenhou-se em restaurar o sistema e em março de 2011 o sistema contava com 23
satélites operacionais (MCCORMAC; SARASUA; DAVIS, 2017 a, p. 250).
O GPS tornou-se uma ferramenta comum do levantamento topográfico de hoje. Ao usar
receptores GPS de qualidade em levantamentos, combinados com métodos de correção de
erros em tempo real ou em pós-processamento, podem ser obtidos com rapidez
levantamentos altamente precisos e resultados de mapeamento. O GPS pode ser usado em
todos os tipos de levantamentos, incluindo o terrestre, para construção, para mapeamento
topográfico e para eixos de vias. Hoje, é possível um único operador realizar em um dia o
que costumava levar semanas com uma equipe inteira. [...] (MCCORMAC; SARASUA;
DAVIS, 2017 a, p. 251).

“O perfil longitudinal é a representação gráfica do nivelamento. O levantamento de um
perfil consiste em se interceptar a superfície do terreno por planos verticais (PV) que passam pelos
alinhamentos” (GARCIA e PIEDADE, 1984, p. 134).
“O estudo do perfil de um terreno tem por finalidade estudar o seu relevo, ou seja, locação
de rampas, determinação de declives, terraplenagens, etc” (GARCIA e PIEDADE, 1984, p. 134).
A determinação de altitudes e cotas do terreno, conhecida como nivelamento, é um
processo relativamente simples, porém extremamente importante. Nivelamento é um
método de determinação de diferenças de cotas entre um conjunto de pontos. Se um ponto
possui cota conhecida, então as alturas relativas de todos os outros pontos podem ser
obtidas por nivelamento. O significado das alturas relativas não pode ser maior do que já é.
São tão importantes que ninguém pode sequer imaginar um projeto de construção em que
elas não sejam críticas. Da construção de terraços em uma fazenda à construção de uma
simples parede para a implantação de um projeto de drenagem ou dos maiores prédios e
pontes, o controle das cotas é da maior importância (MCCORMAC; SARASUA; DAVIS,
2017 b, p. 92).

A pavimentação das estradas corresponde a uma das aplicações para aplicação do perfil
longitudinal. Face ao exposto a pesquisa tem como objetivo comparar os métodos Sistema GNSS,
Nível Óptico de Engenharia e imagens do Google Earth, para a produção dos perfis longitudinais
em estradas de terra do Centro de Ciências Agrárias da UFPB.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo corresponde a três estradas de terra situadas no Centro de Ciências
Agrárias, Campus II/UFPB, Areia-PB. Para realização da pesquisa realizou-se inicialmente o
estaqueamento das estradas, em seguida utilizou-se três métodos para levantamento altimétrico e
geração dos respectivos perfis longitudinais.
Estaqueamento
Na estrada 1, adotou-se uma distância horizontal (DH) de 12,27m, entre a 1ª e a 2ª estaca, a
partir da 2ª, utilizou-se uma distância padrão de 20m. Para a estrada 2, utilizou-se uma distância
horizontal padrão de 20m entre as estacas, no entanto entre a penúltima e última estaca a DH foi de
20,80m. Já na estrada 3, a DH foi de 20m entre as estacas.
Levantamento com Nível Óptico de Engenharia
Para os levantamentos altimétricos utilizou-se o nivelamento geométrico composto, para
isso foi necessário realizar mudanças de estação do aparelho (nível óptico), para cada via levantada.
Essa operação norteou em diversas leituras de visada RÉ e visada VANTE, pois as estradas eram
íngremes e extensas. Para cada nova posição do aparelho foi preciso seu nivelamento. O que variou
entre os nivelamentos das estradas foram as leituras na mira, o número de estacas e,
consequentemente, suas distâncias horizontais, suas diferenças de níveis (DN), e o número de
mudanças do aparelho.
Vale destacar, que durante o nivelamento da estrada 2, foi necessário dividir a DH de 20
para 10m em alguns pontos, em decorrência do relevo íngreme, possibilitando assim, a obtenção da
leitura na mira. Consequentemente houve um aumento significativo nas mudanças de estação do
aparelho e no número de leituras.
Após as coletas de dados em campo, os mesmos foram tabulados em planilha eletrônica no
Laboratório de Topografia e Geoprocessamento – LabTGeo/CCA/UFPB.
Levantamento com GPS Geodésico
Para obtenção dos dados utilizou-se um par de GPS geodésico, uma controladora, uma trena
de fibra de vidro de 20m, um tripé de madeira, base nivelante e um bastão. A base do GPS foi
instalada a uma distância de 1,540m, medida do centro do ressalto amarelo do GPS até a superfície
de um ponto de coordenadas UTM já conhecidas (Direção Leste 199650,268 m e Direção Norte
9228088,120 m), localizada na Estação de Meteorologia do CCA/UFPB. Logo após, iniciou-se a
captação de sinais de satélites do rover, já estacionado no local de coleta (estrada 1, mais
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precisamente entre as estacas 4 e 5), com uma duração de 20 minutos. Com isso, pode ser feito a
coleta dos dados altimétricos de cada estaca das respectivas estradas 1, 2 e 3, com uma duração de 5
segundos para marcar o ponto.
O pós-processamento dos dados coletados na base do GPS foi realizado no LabTGeo, sendo
utilizado o Software Trimble Business Center – TBC®, com o Sistema de Coordenadas UTM referido

pelo Datum SIRGAS2000, Zona 25S. Em seguida as coordenadas do vértice da base (estação de
meteorologia) foram corrigidas pela Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo GNSS (RBMC),
utilizando a base de Campina Grande situada na laje superior do bloco CM pertencente à
coordenação de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - nas
seguintes coordenadas, 178.917,588 m (E), 9.201.606,164 m (N) 25S a uma altitude Elipsoidal de
534,100 m.
Levantamento com Software Google Earth
Os perfis longitudinais de cada estrada foram obtidos diretamente da Imagem de alta
resolução espacial disponibilizada pelo Software Google Earth. Para ativar o perfil de elevação
utilizou-se a ferramenta “caminho”.
RESSULTADOS E DISCUSSÃO
Discussão dos dados
O levantamento topográfico realizado com Nível Óptico de Engenharia foi bastante árduo,
no entanto, apresentou resultados satisfatórios. Os dados coletados com o uso do GPS Geodésico
também apresentam ótimos resultados, mas esse método foi bem menos trabalhoso. O levantamento
através do Software Google Earth dispões do conforto de se trabalhar em escritório, não havendo a
necessidade de coletar dados em campo, porém, os resultados não são confiáveis, pois os mesmos
são determinados em números inteiros (altitudes e DH em metros, sem casas decimais), e isso pode
ser um dos motivos por apresentar uma diferença considerável nos resultados, comparado aos
outros dois métodos (ver tabela 1). Já em comparação dos resultados obtidos entre o Nível e o GPS,
nota-se uma ótima aproximação, ficando uma diferença de poucos centímetros entre os dois
métodos empregados para as respectivas estradas (ver tabela 1).
Tabela 3: Resultado das elevações com os três métodos. Fonte: Joelson Nunes Freire.
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Elevação
GPS
Google Earth
(m)
(m)

Perfis

Nível
(m)

1

15,468

15,421

2

31,56

31,571

11
26

3

6,719

6,887

3
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Através dos dados obtidos com o Nível Óptico de Engenharia e o GPS, gerou-se os perfis
longitudinais 1, 2 e 3 dos respectivos métodos, os quais mostram uma semelhança dos resultados,
todavia, houve diferenças de altitudes em alguns pontos (ver figura 1 e 2). Os dois métodos
oferecem precisão nos resultados, porém, os perfis gerados com os dados do Nível Óptico de
Engenharia representam com maior exatidão as estradas. Os perfis produzidos através de imagem
do Google Earth (ver figura 3), são insignificantes para projetos de engenharia que requerem uma
boa precisão.
Figura 6: Perfis longitudinais com Nível Óptico de Engenharia. Fonte: Joelson Nunes Freire.
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Figura 7: Perfis longitudinais com GPS. Fonte: Joelson Nunes Freire.
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Figura 8: Perfis longitudinais com imagem do Google Earth. Fonte: Joelson Nunes Freire.

CONCLUSÃO
Apesar dos dados obtidos com o Nível Óptico de Engenharia ser a melhor forma de
representar o relevo das estradas em estudo, esse método é muito dificultoso, o que torna mais
demorada a coleta de dados em campo.
A operação com um par de receptores GNSS marca Trimble modelo R3 (L1) e R4, L1 / L2
de 72 canais (GPS Geodésico), além de fornecer dados precisos e proporcionar um levantamento
mais rápido em relação ao método empregado com o Nível Óptico de Engenharia, apresenta perfis
semelhantes entre os dois métodos, ficando diferenças de poucos centímetros, que podem ser
desprezados. Portanto o método mais adequado para os levantamentos das estradas do CCA que
exige boa precisão dos resultados, e esses possam ser obtidos de forma eficiente, é o método
empregado com o GPS Geodésico.
ISBN: 978-85-68066-83-6
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RESUMO
As Áreas de Proteção Ambiental formam parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), no Art. 7° As unidades de conservação integrantes dividem-se em dois grupos, com
características específicas: I - Unidades de Proteção Integral; O objetivo básico é preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos
previstos nesta Lei. II - Unidades de Uso Sustentável; o objetivo básico é compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Dentro das
unidades de uso sustentável temos: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse
Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento
Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Neste trabalho pretendemos conhecer mais
sobre a origem das APAs, com os principais modelos tomados dos parques nacionais da França e
Portugal, bases legais desde o final do século XX até na atualidade. Para tentar compreender como
as leis em relação às APAs foram transformadas dependendo os interesses políticos, econômicos,
temos a Lei n° 6.902/81 e a APA na Lei do SNUC nº 9.985/00. Um exemplo é a APA Baixo Rio
Branco, Roraima, criada em 2006 e ampliada em 2009. Em 2018 foi criada a RESEX federal Baixo
Rio Branco-Jauaperi, em parte superposta à APA estadual Baixo Rio Branco.
Palavras-chave: Unidades de Conservação; Áreas de Proteção Ambiental.
ABSTRACT
The Environmental Protection Areas are part of the National System of Conservation Units
(SNUC), in Article 7. The conservation units are divided into two groups, with specific
characteristics: I - Comprehensive Protection Units; The basic objective is to preserve nature, with
only the indirect use of its natural resources admitted, with the exception of the cases provided for
in this Law. II - Sustainable Use Units; the basic objective is to reconcile nature conservation with
the sustainable use of a portion of its natural resources. Within the units of sustainable use we have:
Environmental Protection Area; Area of Relevant Ecological Interest; National Forest; Extractive
reserve; Wildlife Reserve; Sustainable Development Reserve; and Private Reserve of Natural
Heritage. In this work we intend to know more about the origin of APAs, with the main models
taken from the national parks of France and Portugal, legal bases from the end of the 20th century
until today. To try to understand how the laws in relation to the APAs were transformed depending
on the political and economic interests, we have Law n. 6.902 / 81 and the APA in the Law of the
SNUC nº 9.985 / 00. One example is the APA Baixo Rio Branco, Roraima, created in 2006 and
expanded in 2009. In 2018, the federal RESEX Baixo Rio Branco-Jauaperiwas created, in part
superimposed on the state APA Baixo Rio Branco.
Keywords: Conservation Units; Areas of Environmental Protection.
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INTRODUÇÃO
Para a introdução das APAs no Brasil foi importante à participação de Nogueira55 (2001),
quando apresentou a proposta de criação das APAs e ARIEs, inspirado no Parque Natural da
Arrábida, em Portugal, cujo modelo seria adaptado à realidade brasileira. As APAs trouxeram uma
inovação à política de unidades de conservação brasileira, quando até então, a presença humana era
em unidades de conservação era considerada como um estorvo, sobretudo nas Estações Ecológicas
e nos Parques Nacionais.
As APAs estão normatizadas segundo a Lei n° 6.902 de 27 de abril de 1981, na qual está
previsto no Art. 8º: O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá declarar
determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para a proteção ambiental, a fim de
assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas
locais.
No Brasil, as primeiras Áreas de Proteção Ambiental foram implantadas na década de 1980,
visando conciliar os interesses econômicos da localidade com a conservação da área a ser protegida.
A APA é definida como:
Uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de
vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurara sustentabilidade do
uso dos recursos naturais. (BRASIL, 2000).

Nas APAS algumas atividades econômicas podem ser exercidas, mas com limites
estabelecidos, sujeitas à aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). A estrutura das APAs está presente não apenas no modelo português de
Parques Naturais, mas também nas versões alemã (naturparks) e francesa – Parcs Naturels
Régionaux (PNR), entre outros.
Com 1300 km de comprimento, o rio Branco é o maior e mais importante curso d’água de
Roraima, cuja bacia cobre 80% do estado, abriga quase 90% de sua população, e tem grande
importância para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos (CAMPOS, 2011). A
bacia do rio Branco contribui com cerca de um terço da vazão e da área de drenagem da bacia do rio
Negro, formador do rio Amazonas, juntamente com o rio Solimões.
Embora o rio Branco ganhe este nome a partir do encontro dos rios Tacutu e Uraricoera, a
maior parte de suas nascentes está em uma longa cadeia de montanhas na divisa com a Venezuela e
a Guiana, nas Terras Indígenas Yanomami e Raposa Serra do Sol. São importantes afluentes do rio

55

Proponente do modelo brasileiro de APA, o ambientalista brasileiro Paulo Nogueira Neto (à época Secretário Especial
do Meio Ambiente, cargo equivalente ao do atual Ministro do Meio Ambiente), de fato a inspiração para ―trazer esse
modelo para o Brasil foram os Parques Naturais portugueses, que ele havia visitado alguns anos antes.
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Branco, os rios Anauá, Catrimani, Ajarani, Água Boa do Univini, Itapará, Xeruini, Jauaperie Jufari.
Seu maior formador é o rio Uraricoera, que percorre um longo trecho de corredeiras pela floresta e
após formar a ilha de Maracá, segue o seu curso final pelas planícies do lavrado, região de relevo
plano, pontilhado de lagoas e revestida com savanas, semelhantes fito-fisionomicamenteao Cerrado
do Brasil central. O rio Tacutu, tem quase toda sua drenagem na região do Lavrado, cujo traçado
delineia a fronteira entre Brasil e Guiana.
Durante mais de três séculos o rio Branco foi a principal fonte de recursos naturais e
principal via para os exploradores que entravam nas terras de atual Estado de Roraima. Algumas
formas de exploração predatória persistem no Baixo Rio Branco, com destaque para a sobre pesca
com uso de redes, e a coleta de tartarugas e tracajás. Atualmente as tartarugas seguem pondo seus
ovos nas praias do rio Branco e afluentes, todavia é evidente a redução dos quelônios, peixes, aves e
mamíferos que têm a Bacia do Rio Branco o seu habitat natural. Após receber toda a água que desce
das regiões montanhosas do norte do estado, o rio Branco inicia seu último percurso até encontrar o
rio Negro, no chamado Baixo Rio Branco. Região protegida por terras indígenas e unidades de
conservação federais e estaduais. É uma das regiões mais isoladas do estado, habitada pelos
indígenas Waimiri-Atroari e populações tradicionais, cujas principais atividades econômicas são a
coleta de peixes ornamentais, e a pesca artesanal, esportiva e comercial. A falta de fiscalização
permanente e políticas públicas precárias ou ausentes, em nível federal, estadual e municipal, são os
principais obstáculos ao desenvolvimento sustentável com base local no Baixo Rio Branco.
Figura 1. Baixo Rio Branco, Roraima.

Foto: Giovanni Seabra, 2018.

O Estado de Roraima contém as seguintes Unidades de Conservação Federais: Parque
Nacional do Monte Roraima, Parque Nacional Serra da Mocidade, Parque Nacional do Viruá,
Estação Ecológica de Maracá, Estação Ecológica de Caracaraí, Estação Ecológica Niquiá, Floresta
Nacional de Roraima, Floresta Nacional de Anauá e o recém criado RESEX Baixo Rio Branco ISBN: 978-85-68066-83-6
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Jauaperi. Também fazem parte do Sistema de Unidades de Conservação no estado a APA Baixo Rio
Branco (Estadual) e APA Xeruini (Municipal) gerido pelo município de Caracaraí.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho consiste em pesquisa semiestruturada, baseada em fontes secundárias e
primárias incluindo observações em campo, como atividades do Projeto Baixo Rio Branco:
Potencialidades e Experiências, executado por equipe multidisciplinar vinculada ao Instituto de
Geociências e ao Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal de Roraima.
Inicialmente, houve um levantamento bibliográfico e cartográfico para conhecer e analisar os
diferentes conceitos das Áreas de Proteção Ambiental, especialmente com base nos Parques
Naturais de Portugal, Parques Naturais Regionais, na França, Naturparks alemães e Áreas de
Proteção Ambiental no Brasil, com objetivo de compreender os procedimentos de gestão da Área de
Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco.
A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de livros e documentos, estes constituídos
principalmente de leis e decretos, como também artigos científicos, dissertações, e relatórios de
campo, utilizando a técnica de análise de conteúdo. (AQUINO et al., 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parques Naturais
Os Parques Naturais Regionais - PNR foram criados por iniciativa do DATAR56 por decreto
de 1 de março de 1967, assinado pelo General Charles de Gaulle, à época presidente da França. São
produto de uma competência compartilhada entre os municípios que expressam o interesse na
preservação ambiental. Um PNR consiste em um determinado território rural habitado e acessível e
nacionalmente reconhecido em nacional pelo importante valor patrimonial e paisagístico, e também
pela sua fragilidade. (FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE,
2016).
Parques Naturais em Portugal
O modelo de Parques Naturais surgiu na legislação portuguesa por meio do Decreto-Lei n°
613 de 27 de julho de 1976, que em seu preâmbulo informa tratar-se de um desdobramento (a) da
lei de 9 de 19 de junho de 1970, que havia inovado no ordenamento do país ao permitir o
estabelecimento de ―reservas com diferentes objetivos específicos e sujeitas ao regime florestal

56

Délégation à l'AménagementduTerritoire et à l'ActionRégionale / Delegação para Planejamento Regional e Ação
Regional.
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obrigatório; e (b) da criação da Secretaria de Estado do Ambiente, permitindo ao país adotar uma
perspectiva de ação integrada de todos os aspectos que influenciam o ambiente. (PORTUGAL,
1976).
Entre as áreas de conservação portuguesas, segundo o Decreto-Lei n° 613, destacamos a
categoria Parque Nacional:
É um conjunto de reservas instituídas para proteção da Natureza e educação da população, e
poderá conter reservas naturais integrais e parciais envolvidas por áreas de proteção e
recreio. A presença de estabelecimentos humanos só é possível sob condições particulares e
como equipamento. (PORTUGAL, 1976).

Por outro lado, incluem-se dentro da lei 613 os parques naturais, correspondentes:
Às áreas de território, devidamente ordenadas, tendo em vista o recreio, a conservação da
Natureza, a proteção da paisagem e a promoção das populações rurais, podendo incidir
sobre propriedade pública ou privada e onde o zoneamento estabelece as aptidões e usos
das diferentes parcelas de terreno. O parque natural pode englobar uma ou mais áreas com
os diferentes tipos anteriormente referidos, que se articulam numa estrutura funcional, com
regulamentos específicos integrados no regulamento geral. (PORTUGAL, 1976).

Um dos aspectos mais importantes da lei 613 é permitir a educação da população e a
participação das comunidades tradicionais dentro das áreas de proteção.
O Parque Natural da Arrábida
Foi criado em 1976 através do Decreto-Lei nº622/76, de 28 de julho, mas é somente em
1980 que foram aprovadas as medidas cautelares previstas no Decreto-Lei nº613/76, de 27 de Julho,
que culminaram com a definição e aprovação do Plano de Ordenamento Prévio através da Portaria
nº 26-F/80, de 9 de janeiro, plano que define zonas de utilização do território (Reservas Naturais
Integrais e Parciais, Zonas de Proteção, Reservas Paisagísticas, Paisagens Protegidas, Lugares,
Sítios, Conjuntos e Objetos Classificados) complementadas com a respectiva regulamentação
específica.
Bases legais das APAs no Brasil
A primeira Lei no caso do Brasil que se criou para definir as Estações Ecológicas e Áreas de
Proteção Ambiental foi a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, tendo sido o primeiro instrumento
jurídico a definir a categoria de unidade de conservação em foco.
Em seu art. 8º, ela dispõe que o Poder Executivo, quando houver relevante interesse público,
poderá declarar determinadas áreas do território nacional como de interesse para a proteção
ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as
condições ecológicas locais. Nota-se, desde esse dispositivo, a preocupação não só com a proteção
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ambiental, mas também com a melhoria da qualidade de vida humana, tomando em conta as
populações tradicionais da comunidade.
Em seu art. 9º, a Lei nº 6.902 estabelece que em cada APA, dentro dos princípios
constitucionais que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá
normas, limitando ou proibindo: a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente
poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; a realização de obras de terraplenagem e a
abertura de canais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições
ecológicas locais; o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras
e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; e o exercício de atividades que ameacem
extinguir na área protegida as espécies raras da biota regional. (BRASIL, 1981).
As Unidades de Conservação são um espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. (BRASIL, 2000).
No art. 7° As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos,
com características específicas:
I - Unidades de Proteção Integral; O objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.
É composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: Estação Ecológica; Reserva
Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural; Refúgio de Vida Silvestre.
II - Unidades de Uso Sustentável; o objetivo básico é compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Dentro de este grupo incluísse
as seguintes categorias de unidade de conservação: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante
Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de
Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
A APA Baixo Rio Branco está inserida no grupo das unidades de conservação de uso
sustentável, a seguir apresentamos bases legais fundamentais para a sua criação.
APA Baixo Rio Branco
No período de janeiro e fevereiro de 2006, a Fundação Estadual do Meio Ambiente
Ciência/Tecnologia – FEMACT realizou uma excursão fluvial na Região do Baixo Rio Branco,
com o objetivo de criar a Área de Proteção Ambiental do Baixo Rio Branco-APA/BRB. A equipe
técnica seguiu o Plano de Trabalho formatado pela Coordenação da Diretoria de Ciência/Tecnologia
e Desenvolvimento Sustentável e a Divisão de Planejamento e Ordenamento Territorial, em
parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Roraima – SEAPA,
ISBN: 978-85-68066-83-6
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Instituto de Terras e Colonização de Roraima - ITERAIMA e Gabinete Civil. A viagem priorizou a
a sensibilização e consulta pública para a criação da APA/BRB e a criação do Conselho Consultivo.
Para atingir os objetivos, foram realizadas reuniões nas comunidades situadas no na Região
do Baixo do Rio Branco, a saber: Santa Maria do Boiaçú (Rio Branco), Sacai (Rio Branco), Lago
Grande (Rio Xeruini), Terra Preta (Rio Xeruini), Canauani-Paraná do Amajau (Rio Branco),
Cachoeirinha, Caicubi (Rio Jufaris), Panacarica (Rio Branco), Itaquera (Rio Jauaperi), Samauma
(Rio Jauaperi), Floresta (Rio Negro) e finalmente na comunidade Remanso (Rio Branco).
Figura 2. Comunidade de Sacai, município de Caracaraí.

Foto: Giovanni Seabra, 2018.

A maioria das comunidades ribeirinhas é abastecida com energia elétrica movida a diesel
fornecida pela Companhia de Eletricidade de Roraima – CER a baixo custo. Como a energia é
barata, ocorre o desperdício em todas as localidades visitadas, onde são observadas lâmpadas acesas
nas ruas e residência ao longo do dia. O abastecimento de água potável é precário, pois são várias
residências e escolas abastecidas com água do rio para consumo humano, sem qualquer tratamento.
São raras as vilas com postos médicos, sendo freqüente o apelo de membros comunitários à
medicamentos populares e parteiras. Em geral as casas apresentam uma arquitetura identificada
como palafita57, em algumas comunidades como: Cachoerinha, Santa Maria do Boiaçu, Canoeni,
Lago Grande e Terra Preta têm suas casas construídas diretamente sobre o solo. Os hábitos
alimentares baseiam-se na caça e na pesca, farinha de mandioca, macaxeira, abóbora entre outros
produtos da roça cultivados para subsistência. O arroz, café, açúcar e outros produtos
57

As casas de palafitas são construídas em madeira, apoiadas no solo por pilares ou estacas simples também feitas de
madeira, ou descansando em águas calmas como lagos, lagoas, pântanos e rios com pouco fluxo.
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industrializados são comprados no comércio local que é abastecido no mercado de Manaus-AM.
Pequenas embarcações apelidadas “voadeiras” são utilizadas para atender às necessidades dos
ribeirinhos, para pesca, transporte e em casos de saúde, quando o paciente é transportado para Santa
Maria do Boiaçu, ou Caracaraí, onde são atendidos em postos de saúde.
Em 2006, o Governo do Estado de Roraima criou a “Área de Proteção Ambiental Baixo
Rio Branco (APA/BRB), através da Lei nº 555, publicada no DIÁRIO OFICIAL do Estado de
Roraima em 18 de julho de 2006. O Governador do Estado de Roraima (Ottomar de Sousa Pinto):
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica
criada a Área de Proteção Ambiental Baixo Rio Branco (APABRB), localizada no
Município de Rorainópolis, no Estado de Roraima, com o objetivo de preservar os
ambientes naturais ali existentes com destaque para condições e necessidades das
populações locais com vistas ao desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso
sustentável dos recursos naturais, bem como realizar pesquisas científicas e desenvolver
atividades de educação ambiental. (BRASIL, 2006).

Art.“2º A APA / BRB,
Tem uma área de 1.207.650,07 ha e o seguinte memorial descritivo: Partindo do ponto 01
de coordenadas geográficas aproximadas W61º21’31,18” e N00º58’2,77”, situado na foz do
rio Anauá com o rio Branco, segue pela margem esquerda do rio Branco à jusante até a sua
foz com o rio Negro no ponto 02 de coordenadas N01º23’55,34" e W61º50’13,98", deste
segue pela margem esquerda do rio Negro até a foz do rio Jauaperi no ponto 03 de
coordenadas N01º35’25,12" e W61º28’11,63", segue-se pelo rio Jauaperi a montante até o
ponto 04 de coordenadas W61º25’38,78" e N01º37’48,31" situado na foz do Igarapé
Marau, daí segue-se numa linha reta com aproximadamente 78.680,61 metros até alcançar o
ponto 05 de coordenadas N00º04’16,97" e W61º20’11,33", deste segue em linha reta de
aproximadamente de 69.465,06 metros até o ponto 06 de coordenadas N00º38’44,22" e
W61º04’47,50", do ponto número 06 segue em linha reta até alcançar o ponto 07 que fica a
margem esquerda do rio Anauá com as seguintes coordenadas N01º00’56,14" e
W61º04’50,45" e deste segue pela margem esquerda do rio Anauá até alcançar o ponto
número 01 fechando o polígono.(BRASIL, 2006).

Durante três anos foram desenvolvidos estudos para ampliação da área da APA / BRB,
resultando na promulgação da Lei n° 019 de 29 de abril de 2009, alterando o artigo 2º, da Lei nº
555, de 14 de julho de 2006, conforme a transcrição a seguir:
O Governador do Estado de Roraima (José de Anchieta Junior):
Faço saber que a Assembleia aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art 1° O art. 2° da Lei
n° 555, de 14 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
2º A Área de Proteção Ambiental Baixo Rio Branco – APA-BRB, tem uma área total de
1.564.675,456 ha. e o seguinte memorial descritivo: Inícia-se no ponto P-01, de
coordenadas Geográficas de Latitude. 0º57`23,21” N e Longitude. 61º 7’ 19,57”`
WGrDatum SAD-69, referido ao Meridiano Central 63º WGr, percorrendo uma distância
de 2.776,477 metros e azimute de 124º 12’ 39,33” chega-se ao ponto ponto 2; Partindo do
ponto 2 de coordenadas 0º 56’ 32.36” N e 61º 6’5,34” WGr, percorrendo por um Igarapé
sem denominação, sentido jusante, uma distância de 9.574,157 metros chega-se ao ponto 3;
Partindo do ponto 3 de coordenadas 0º 51’54,21” N e 61º 5’ 23.84” WGr, percorrendo pelo
Rio Itapará, no sentido montante, uma distância de 18.247,297 metros chega-se ao ponto 4;
Partindo do ponto 4 de coordenadas 0º 49’ 36,44” N e 60º 58’2,70” percorrendo uma
distância de 2.689,850 metros de azimute de 177º 15’5,04” chega-se ao ponto 5; Partindo
do ponto 5 de coordenadas 0º 48’8,99” N e 60º 57’58,58” WGr, percorrendo por um
Igarapé sem denominação, sentido jusante, uma distância de 22.432,143 metros chega-se ao
ponto 6; Partindo do ponto 6 de coordenadas 0º 41’ 5,31” N e 61º 5’6,41” WGr,
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percorrendo pelo Igarapé Itaparazinho, sentido montante, uma distância de 10.766,398
metros chega-se ao ponto 7; Partindo do ponto 7 de coordenadas 0º 39’ 16,06” N e 61º 0’
35,46” WGr, percorrendo por um Igarapé sem denominação, sentido montante, uma
distância de 3.784,313 metros chega-se ao ponto 8; Partindo do ponto 8 de coordenadas 0º
39’ 8,45” N e 60º 58’ 48,17” WGr, percorrendo uma distância de 2.701,348 metros e
azimute de 141º 50’ 25,41” chega-se ao ponto 9; Partindo do ponto 9 de coordenadas 0º
37’59,29” N e 60º 57’ 54,23” WGr, percorrendo pelo Igarapé Cachimbo, sentido jusante,
uma distância de 63.670,823 metros chega-se ao ponto 10; Partindo do ponto 10 de
coordenadas 0º 11’29,53” N e 60º 59’ 9,24” WGr, percorrendo pelo Rio Jauaperi, sentido
jusante, uma distância de 289.561,395 metros chega-se ao ponto 11; Partindo do ponto 11
de coordenadas 1º 35 21,53” S e 61º 28’ 27,91” WGr, percorrendo pelo Rio Negro , sentido
montante, uma distância de 53.410,506 metros chega-se ao ponto 12; Partindo do ponto 12
de coordenadas 1º 23’ 21,54” S e 61º 50’ 22,68” WGr, percorrendo pelo Rio Branco,
sentido montante, uma distância de 294.642,919 metros chega-se ao ponto 13; Partindo do
ponto 13 de coordenadas 0º 57’ 51,39” N e 61º 21’ 25,14” WGr, percorrendo pelo Rio
Anauá, sentido montante, uma distância de 43.381,328 metros chega-se ao ponto 1, inicial
da presente descrição, totalizando uma área de 1.564.675,456 ha. (BRASIL, 2009).

Figura 3: Mapa de Localização: Área de Proteção Ambiental Baixo Rio Branco.
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Fonte: (Governo do Estado de Roraima, 2009).

A Área de Proteção Ambiental Baixo Rio Branco – APA-BRB é administrada pela
Fundação Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Estado de Roraima –FEMACT/RR,
podendo celebrar convênios com instituições públicas ou privadas legalmente constituídas, com
vistas ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a finalidade da Área de Proteção
Ambiental.
Art. 4º O limite da zona de amortecimento da Área de Proteção Ambiental Baixo Rio
Branco – APA-BRB é de quinhentos metros, em projeção horizontal, a partir do seu perímetro.
Art. 5º As terras contidas nos limites da Área de Proteção Ambiental Baixo Rio Branco –
APA-BRB, de que trata o art. 2o desta Lei, pertencentes ao Estado de Roraima, serão cedidas à
FEMACT/RR pelo Instituto de Terras de Roraima - ITERAIMA, na forma da lei.
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Senador Hélio
Campos/RR, 29 de abril de 2009.
A APA / BRB tem sobreposições com a Floresta Nacional Anauá e a Reserva Extrativista do
Baixo Rio Branco – Jauperi, causando dificuldades e transtornos na gestão de ambas, segundo a
tabela 1.
Tabela 1 - Sobreposições com outras Unidades de Conservação.
Sobreposição

Categoria da área sobreposta

Porcentagem

Anauá

FLONA

0.34%.

Baixo Rio Branco - Jauperi

RESEX

32.35%.

Fonte: (ISA, 2018).

RESEX Baixo Rio Branco-Jauaperi
Desde o ano 2001 as comunidades de Santa Maria Velha, Vila da Cota, Remanso, Itaquera,
Floresta, Samaúma e Xixuaú, em Rorainópolis (RR), solicitaram ao Ibama a criação da Reserva
Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi. Posteriormente, aderiram à proposta outras comunidades
localizadas na margem esquerda do Rio Jauaperi, um dos afluentes do Rio Negro, no município de
Novo Airão (AM). Após 17 anos de negociação, os extrativistas da região são contemplados com a
criação da RESEX Baixo Rio Branco, de acordo com o Decreto Nº 9.401, de 5 de junho de 2018,
localizada nos Municípios de Rorainópolis e Novo Airão, nos Estados de Roraima e do Amazonas,
respectivamente, totalizando uma área de 580.630,92 ha (ICMBIO, 2018).
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 225, § 1º, inciso III, da
Constituição, e nosart. 18 e art. 22 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de acordo com
o que consta do Processo nº02001.004488/2001-59 do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e dos Processos Administrativos
nº 02000.200416/2017-16 enº 02000.000766/2017-76 do Ministério do Meio Ambiente,
DECRETA: Art. 1º Fica criada a Reserva Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi,
localizada nos Municípios de Rorainópolis e Novo Airão, nos Estados de Roraima e do
Amazonas, com o objetivo de proteger os meios de vida e garantir a conservação e a
utilização sustentável dos recursos naturais renováveis utilizados pelas comunidades
tradicionais.
Art. 2º A Reserva Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi tem seus limites baseados nas
cartas topográficas SA-20-X-A, SA20-X-B, SA-20-X-C e SA-20-X-D, na escala 1:250.000,
publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

O zoneamento da RESEX Baixo Rio Branco-Jauaperi estabeleceu as áreas a seguir:
I - Zona de Preservação, que compreende a faixa de dois quilômetros de largura ao longo
dos limites da Reserva com a Terra Indígena Waimiri Atroari, na qual não são permitidas a
ocupação e a utilização direta ou indireta dos recursos naturais; II - Zona de Uso Restrito, que
compreende a região denominada Área do Mahoa, localizada no extremo nordeste da RESEX, à
margem esquerda do rio Jauaperi, na qual é permitido o uso direto pelas comunidades tradicionais,
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após acordo de uso compartilhado com a Comunidade Indígena Waimiri - Atroari; e III - Zona de
conservação, que compreende a região do Igarapé Xipariña, onde são proibidas a ocupação e
qualquer atividade de uso direto dos recursos naturais, exceto as atividades de recreação e turismo.
Figura 3: Mapa de Localização RESEX Baixo Rio Branco-Jauaperi.

Fonte: (ISA, 2018).

De acordo com a Figura 3, a RESEX Baixo Rio Branco - Jauperi está sobreposta a outras
unidades de conservação:
Tabela 2 - Sobreposições com outras Unidades de Conservação.
Sobreposição

Categoria da área sobreposta

Porcentagem

Baixo Rio Branco

APA

65.93

Fonte: (ISA, 2018).
Tabela 3 - Análise do tamanho da APA / BRB e RESEX Baixo Rio Branco-Juauaperi.
Unidade de conservação ambiental
Tamanho em ha
APA Baixo Rio Branco

1.564.675,456 ha

RESEX Baixo Rio Branco-Juauaperi

581.163 ha

FLONA Anaua

259.5 ha
Fonte: (ISA, 2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A APA Baixo do Rio Branco requer uma administração eficiente, haja vista as inúmeras
limitações para o cumprimento dos objetivos de criação, mesmo com a liberação de recursos
vultosos para este fim, sem que as constas tenham sido comprovadas até o presente momento.
Por mais de 17 anos as famílias estavam ameaçadas pela pesca ilegal de peixes e quelônios,
grilagem e expulsão dos moradores. Com a recente criação da Resex Federal, supõe-se que os
comunitários tenham mais força para defender os recursos disponíveis no Baixo Rio Branco, diante
da ineficácia constatada na gestão da APA estadual. Vale salientar que o rio Branco é a espinha
vertebral do estado de Roraima, cuja bacia abastece 90% da população estadual de
aproximadamente 600 mil pessoas. Junte-se ao efetivo humano a produção agropecuária e a grande
diversidade de ecossistemas envolvidos diretamente com o rio, percebemos a necessidade
inegociável de garantir a integridade do manancial hídrico, através da educação ambiental e a
criação e consolidação das unidades de conservação, através da implantação de mecanismos de
fiscalização, monitoramento e proteção ambiental.
No Baixo Rio Branco é observada a falta de fiscalização no uso dos recursos pesqueiros,
madeireiros e fauna terrestre, como também das áreas protegidas da natureza, federais, estaduais e
municipais. Vale registrar a vulnerabilidade social de todas as comunidades, dependentes de
políticas públicas ausentes, em nível federal, estadual e municipal. Os serviços são precários ou
inexistentes, como atendimento médico-dentário, segurança, transportes, abastecimento de água
potável e infraestrutura de água e esgoto, que na maioria das vezes é o próprio rio, fornecedor da
água para consumo humano e receptor dos esgotos domésticos.
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RESUMO
O desenvolvimento de pesquisas científicas é fundamental para as Unidades de Conservação (UC),
contribuindo com informações para o planejamento e gestão administrativa. O objetivo do presente
trabalho foi levantar as produções bibliográficas a partir das pesquisas desenvolvidas no Parque
Estadual da Ilha Anchieta analisando as contribuições dos resultados para a gestão da UC, e auxiliar
na melhoria do sistema de monitoramento das pesquisas. Foi realizado o levantamento,
sistematização, leitura e análise dos relatórios e publicações desenvolvidas na UC avaliando
diferentes aspectos da gestão. Foram sistematizados 270 projetos, obtendo-se 69 trabalhos na
íntegra, fato que mostra deficiências no processo de aquisição dos resultados das pesquisas
científicas. Identificaram-se 24 publicações dentre os 5 temas prioritários, demonstrando uma
potencialidade do banco de dados em subsidiar a revisão do Plano de Manejo da UC. Foram
aplicados questionários e entrevistas com pesquisadores, funcionários e conselheiros do Parque.
Apenas 16 pesquisadores contribuíram com suas respostas referentes à importância dos resultados
de suas pesquisas para a UC. A maioria dos pesquisadores consideram o impacto da visitação, a
capacidade de suporte, o manejo das espécies exóticas e a recuperação das áreas degradadas como
temas prioritários de pesquisa. Acredita-se que seja fundamental a criação de um canal de diálogo
entre pesquisadores e funcionários para discussão da gestão da pesquisa científica.
Palavras-chave: Conhecimento Científico Aplicado, Gestão do Conhecimento, Lacunas de
Conhecimento, Planejamento de Unidades de Conservação, Temas de Pesquisa Prioritários.
ABSTRACT
The development of scientific research is fundamental for the Conservation Units (UC),
contributing with information for planning and administrative management. The objective of the
present work was to survey bibliographic productions based on the research carried out in the
Anchieta Island State Park, analyzing the contributions of the results to the management of the PA,
and assisting in the improvement of the research monitoring system. A survey, systematization,
reading and analysis of the reports and publications developed in the UC was carried out, evaluating
different aspects of the management. 270 projects were systematized, obtaining 69 papers in full,
which shows deficiencies in the process of acquiring the results of scientific research. Twenty-four
publications were identified among the 5 priority themes, demonstrating the database's potential to
support the revision of the Management Plan of the CU. Questionnaires and interviews with
researchers, employees and advisers of the Park were applied. Only 16 researchers contributed their
answers regarding the importance of the results of their research to UC. Most researchers consider
the impact of visitation, supportability, management of exotic species and recovery of degraded
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areas as priority research topics. It is believed that it is fundamental to create a channel of dialogue
between researchers and employees to discuss the management of scientific research.
Keywords: Applied Scientific Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Gaps,
Conservation Units Planning, Priority Research Topics.

INTRODUÇÃO
Com a finalidade de proteção da fauna, flora, corpos d’água, solo, clima, paisagens, e todos
os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais, as Unidades de Conservação (UCs),
são áreas instituídas pelo Poder Público (SIMÕES, 2008). Sob essa denominação figuram diversas
categorias, modalidades e formas de proteção à natureza que são descritas no Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC) (Lei n°.9.985/00) (BRASIL, 2000).
Com o propósito de gerir as UCs, foram criados os planos de manejo, que a partir de bases
técnicas e científicas norteiam o trabalho de gestão das Unidades. A sua obrigatoriedade foi
estabelecida pelo SNUC, qualificando-o como documento que estabelece o zoneamento e as normas
que devem reger o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive o estabelecimento de
estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade (SANTOS, 2011).
Portanto, a necessidade de limites bem definidos, mínima infraestrutura, dotação
orçamentária, staff adequado e capacitado, reconhecimento e apoio da comunidade local e regional,
um plano de manejo atualizado cujo seguimento esteja garantido pela utilização de rotinas
específicas para realimentação do sistema gerencial e, sobretudo, conhecimento científico, são os
requerimentos mais conhecidos para um manejo efetivo de uma Unidade de Conservação. (FARIA,
2004).
A Ilha Anchieta possui um vasto histórico de ocupação. Ao longo de sua história a Ilha
passou por ocupações indígenas, foi habitada por residências no século XIX, tornou-se sede de
Colônia Correcional, de Instituto Disciplinar e também presídio em meados do século XX, fato que
resultou diversas alterações no meio (Figura 1). Após longo período de degradação, finalmente, em
1977 foi criado o Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA) (OLIVEIRA et al, 2005). O Plano de
Manejo do Parque foi publicado em 1989 e necessita de revisão para adequação ao atual contexto e
a incorporação das informações levantadas com as pesquisas realizadas em todo esse período sobre
a Unidade (GALLO JR. et al, 2014).
Figura 9 - Localização do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Fonte: Aranha (2011).
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Através da avaliação da gestão da pesquisa no PEIA, Gallo Jr et al (2014) identificaram uma
deficiência de projetos de pesquisa sobre assuntos críticos da gestão, além de dificuldades para
operacionalização do sistema de registro e acompanhamento das pesquisas na UC. Os autores
verificaram também a dificuldade do acesso às informações resultantes das pesquisas realizadas na
Unidade, o que é essencial para que se possa avançar no sentido da gestão do conhecimento.
A fim de contribuir com a gestão do conhecimento científico no Parque, através da
identificação das potencialidades e lacunas existentes no campo da pesquisa, os objetivos
específicos do presente trabalho foram: obtenção e análise das publicações, teses, dissertações,
relatórios e materiais resultantes dos projetos de pesquisa desenvolvidos no PEIA; análise das
contribuições dos resultados das pesquisas para a administração da UC, por meio da identificação
de informações que subsidiem o zoneamento, programas de gestão e temas críticos/prioritários;
contribuição para a melhoria do sistema de monitoramento da pesquisa científica com vistas à
aplicação no planejamento e gestão da UC; subsidiar o processo de revisão do Plano de Manejo da
Unidade.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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O Parque Estadual da Ilha Anchieta, criado em 29 de março de 1977, se encontra em terras
de domínio público, através do Decreto Estadual 9.629, de acordo com o estabelecido pelo Artigo
5° da Lei 4.771 da legislação brasileira, sendo uma Unidade de Conservação da Natureza do grupo
de proteção integral (ROCHA, 2011). Localiza-se no litoral norte de São Paulo entre as
coordenadas 45°02” e 45°05” de longitude Oeste e 23°31” e 23°34” de latitude Sul, a cerca de 600
metros do continente, na costa do município de Ubatuba, possui uma extensão de 828 ha, compondo
a segunda maior ilha do Litoral Norte do Estado (ARANHA, 2011).
O Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Anchieta, publicado em 1989, definiu o
zoneamento da Unidade de Conservação em 4 áreas, delimitadas de acordo com o estágio de
conservação da vegetação. A Zona Intangível abrange áreas que conservam algumas características
primitivas. A Zona de Uso Extensivo é composta por áreas já com alguma alteração antrópica. A
Zona de Uso de Intensivo é uma área bastante alterada pela ação humana que contêm recursos que
podem servir a atividades recreativas e de assistência ao público visitante. Por fim a Área HistóricoCultural, onde as manifestações históricas e culturais são encontradas (GUILLAUMON et al,
1989).
O levantamento e sistematização de dados foram realizados com a perspectiva de análise e
avaliação dos seguintes aspectos da gestão: lacunas e prioridades temáticas de pesquisa; forma de
registro e acompanhamento da produção científica; aplicação do conhecimento existente; e relação
da UC com pesquisadores visando o apoio e cooperação no desenvolvimento de estudos necessários
ao manejo. O projeto abrangeu pesquisas constantes no banco de dados da Comissão TécnicoCientífica do Instituto Florestal (COTEC) cadastradas a partir do ano de 1993 e o pequeno acervo
da biblioteca da UC. Foi utilizado como base o banco de pesquisa já existente no PEIA com
informações detalhadas sobre os projetos cadastrados.
Os resultados das pesquisas foram obtidos através de solicitação aos pesquisadores via email, contato telefônico e buscas na internet, principalmente em websites acadêmicos. Os projetos
obtidos na íntegra foram colecionados e compartilhados com a gestão da Unidade via drive digital,
a fim de auxiliar o Parque a possuir um sistema mais organizado de gestão de pesquisa.
Foi aplicado um questionário aos pesquisadores, funcionários, gestora e conselheiros do
PEIA de forma a avaliar a contribuição dos resultados das pesquisas para a UC e avaliar o nível de
conhecimento dos atores a cerca da gestão da pesquisa científica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como base para o processo de sistematização das pesquisas realizadas no PEIA foi utilizado
o banco de dados da própria Unidade, com o objetivo de aprimoramento e inclusão de informações
relevantes de cada projeto, como objetivos, principais resultados, conclusão e possíveis
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recomendações e sugestões para o Parque, de modo que futuramente facilite o planejamento da
gestão.
Foram sistematizados cerca de 270 projetos, sendo que deste número, obteve-se acesso
apenas a 69 projetos na íntegra ou resumos publicados em anais de congressos. Do total de projetos,
26 são trabalhos de conclusão de curso, 63 dissertações de mestrado e 33 teses de doutorado, entre
outras categorias como relatórios de campo, iniciações científicas, relatórios de pesquisa e projetos
temáticos. Cerca de 40 projetos do banco de dados estavam como indefinidos referentes à categoria
de trabalho, e como estão entre os que não se obtiveram acesso, tal informação não pode ser
averiguada.
Os projetos contidos no banco de dados foram divididos em áreas gerais de trabalho (Figura
2). A área de Gestão Ambiental abrange projetos relacionados a programas de manejo, planos de
restauração, avaliação da capacitação de monitores, capacidade de carga de trilhas, entre outros
aspectos. A área relacionada ao Meio Antrópico abrange os projetos sobre o contexto histórico da
Ilha, conservação e gestão do patrimônio histórico e cultural. Em relação à área de Uso Público, a
maior parte dos projetos são relacionados ao turismo. Por fim, na área referente ao Meio Físico
estão os projetos relacionados ao patrimônio geológico do local, hidrografia, entre outros.
Figura 10 - Número de projetos desenvolvidos no PEIA por área de trabalho.

Fonte: Acervo da pesquisa (2016).

Dissertações de mestrado e teses de doutorado da Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) foram
facilmente encontradas nos acervos digitais das instituições, fato que não ocorreu em outras
Universidades, principalmente instituições privadas. Relatórios de iniciação científica, trabalhos de
conclusão de curso e demais projetos, se não publicados, demonstraram um difícil acesso. Este fato
evidencia deficiências na gestão da pesquisa científica, o que pode ser superado a partir do esforço
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conjunto entre o Parque e a Comissão Técnica Científica do Instituto Florestal, responsável pelo
cadastro, controle e acompanhamento dos projetos de pesquisa desenvolvidos nas UC’s do Estado
de São Paulo. De acordo com as normas para apresentação de projetos de pesquisa no Instituto
Florestal, desenvolvidas pela COTEC, o responsável e a(s) instituição(ões) relacionada(s) ao
projeto, devidamente autorizado pelo Conselho, compromete-se a remeter ao Instituto Florestal
qualquer publicação gerada pela pesquisa e divulgar os resultados da pesquisa, na qual deverá
constar o nome da dependência onde foi realizada e do Instituto Florestal. Tais normas podem ser
devidamente cumpridas através de um sistema mais rigoroso de fiscalização pela COTEC, o que
resolveria os problemas relacionados ao baixo retorno dos resultados das pesquisas às Unidades de
Conservação.
Gallo Jr. et al. (2014) identificaram lacunas e prioridades temáticas de pesquisa específicas
que podem auxiliar o planejamento e gestão do Parque: manejo de fauna exótica introduzida em
1983 pelo Parque Zoológico de São Paulo; recuperação das áreas degradadas por diversos usos
antrópicos antes da criação da UC em 1977, e atualmente recobertas por Gleichenia spp; estudos da
capacidade suporte das áreas destinadas ao uso público e indicadores de monitoramento dos
impactos da visitação pública; estudos para a conservação e gestão do patrimônio histórico e
cultural (ruínas do antigo presídio e demais prédios).
Dentre o total de projetos sistematizados, foram identificados trabalhos em cada tema
prioritário de pesquisa (Figura 3).
Foram sistematizados cinco projetos referentes á primeira temática, tratando não
especificamente do manejo da fauna exótica introduzida, mas de suas relações históricas e dados
ecológicos, entretanto obteve-se acesso a apenas dois trabalhos na íntegra. Relacionados ao segundo
tema prioritário, foram identificados sete projetos no banco de dados que possuem o enfoque em
áreas degradadas do Parque e possíveis planos de restauração, não necessariamente tratando-se das
áreas atualmente invadidas por Gleicheinia spp, foram obtidos quatro projetos na íntegra nesta
temática. Em relação à terceira lacuna de conhecimento, estudos da capacidade suporte das áreas
destinadas ao uso público e indicadores de monitoramento dos impactos da visitação pública, foram
identificados três projetos desenvolvidos nessa temática. Referente ao último tema prioritário de
pesquisa, estudos para a conservação e gestão do patrimônio histórico e cultural (ruínas do antigo
presídio e demais prédios), envolvendo também o patrimônio geológico do local, foram catalogados
nove projetos no banco de dados e diversos relatórios, entretanto obteve-se acesso apenas a um
projeto.
Figura 11 - Número de projetos por tema prioritário. Fonte: Acervo da pesquisa (2016).
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Quanto à avaliação da contribuição das pesquisas para o PEIA, o questionário aplicado via
e-mail mostrou-se ineficaz devido à defasagem do banco de dados, onde grande parte dos contatos
eletrônicos estavam errados ou inexistiam, dificultando o processo. Tentou-se contornar este
problema com a análise do currículo Lattes dos pesquisadores, buscando-se informações atualizadas
ou entrando em contato diretamente pela Plataforma Lattes, entretanto não obteve-se sucesso.
Apesar do número de contatos realizados, houve um baixo retorno com apenas 32
pesquisadores respondendo ao e-mail. Alguns pesquisadores, devido ao período do ano, requereram
mais tempo e outros ainda argumentaram não possuir trabalhos desenvolvidos no Parque. Isso se
deve ao fato das informações do banco de dados do PEIA estarem desatualizadas. Dentre as
respostas, apenas oito pesquisadores retornaram de modo completo, respondendo o questionário e
anexando os projetos e resultados obtidos.
Todos os pesquisadores acreditam que suas pesquisas são relevantes ao Parque, podendo
subsidiar o planejamento e gestão da Unidade. Os pesquisadores com trabalhos referentes à flora
declaram que os dados florísticos e o levantamento de espécies podem contribuir para conservação
da biodiversidade existente e algumas áreas com espécies raras ou vulneráveis podem ser protegidas
de modo adequado. No trabalho referente à modelagem das paisagens, Aranha (2011) afirma que a
sua dissertação foi pensada exatamente como ferramenta para subsidiar e auxiliar a caracterização
das áreas degradadas e formas de recuperação das mesmas. O trabalho com a temática
geodiversidade, de acordo com a resposta de Santos (2014), pode subsidiar futuras ações de manejo
relacionadas aos aspectos geológicos da área. No projeto sobre o perfil dos visitantes, Kataoka
(2004) ressalta a importância de seu trabalho que propõe indicadores para monitorar a visitação e
sugestões de manejo para atividades interpretativas. O pesquisador responsável por um dos
trabalhos referentes aos mamíferos introduzidos no Parque, afirma que seus resultados são de
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máxima importância para Unidade e que já realizou diversas reuniões junto à coordenação do PEIA
e Instituto Florestal (2006 e 2007) e que nada saiu do papel. Um dos pesquisadores acredita que
todas as medidas de manejo do Parque devem ser debatidas democraticamente e que inclusive devese reconsiderar a classificação da Unidade de Conservação, direcionando-a para uma categoria que
permita uma captação e utilização maior dos recursos.
Em relação às lacunas de conhecimento e temas prioritários de pesquisa, a maior parte das
respostas foi relacionada às seguintes temáticas: uso público, como o impacto da visitação e a
capacidade suporte; levantamento florístico; e temas relacionados às espécies exóticas encontradas
no Parque, incluindo planos de restauração de áreas degradadas. Na área de conhecimento do
ambiente marinho, uma lacuna citada foi o levantamento da ocorrência de mamíferos marinhos e o
impacto do tráfego de embarcações, principalmente no verão, quando a visitação é muito intensa no
Parque. E por fim, um dos pesquisadores afirma ser indispensável à criação de um canal de diálogo
entre os pesquisadores atuais e os que já tiveram trabalhos desenvolvidos na Unidade para que se
possa discutir de fato quais as lacunas e prioridades de pesquisa.
Quanto à avaliação do nível de conhecimento da gestão, foram realizados questionamentos
acerca dos instrumentos e funcionamento de gestão da pesquisa, das funções exercidas pela COTEC
e a cerca dos temas prioritários de pesquisa.
A atual gestão acredita que manter um banco de dados atualizado com as cópias dos
documentos digitais, a elaboração de relatórios dos trabalhos de campo e o acompanhamento das
atividades dos pesquisadores pelos funcionários, bem como um programa de pesquisa bem
desenvolvido com instrumentos definidos de modo a aproveitar os resultados da melhor maneira
possível são as ferramentas mais importantes para a condução da gestão de pesquisa dentro da
Unidade.
A gestão também considera a dinâmica de funcionamento do sistema de gestão de pesquisa
ineficiente devido à falta de integração entre as partes envolvidas (Fundação Florestal, Instituto
Florestal, COTEC, Pesquisador e a Unidade). De forma a aperfeiçoar o funcionamento deste
sistema, sugere-se que o pesquisador tenha uma aproximação maior com a Unidade para
compreender a utilidade da pesquisa na gestão e para realizar ajustes a fim de direcionar a pesquisa
de modo com que a mesma auxilie na tomada de decisões. Sugere-se também que a COTEC realize
a cobrança junto ao pesquisador dos produtos obtidos através da pesquisa e que o pesquisador
assuma o dever de dar um retorno ao Parque. Acredita-se que a realização de palestras promovidas
pelos pesquisadores acerca dos resultados obtidos nas pesquisas possam trazer uma capacitação
melhor para a Unidade e para o Conselho Consultivo. A avaliação da regeneração da vegetação, o
reflorestamento, a avaliação das zonas de recuperação, o manejo da fauna introduzida, a
conservação do patrimônio histórico cultural e a importância da preservação do ambiente marinho
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para o ambiente terrestre são temas considerados prioritários para a realização de pesquisa na
Unidade pela atual gestão.
Quanto à avaliação dos funcionários, foram realizados questionamentos sobre as normas
para desenvolvimento das pesquisas na Unidade, contato com os pesquisadores e suas respectivas
pesquisas e dos temas prioritários de pesquisa.
Dentre os funcionários entrevistados, metade das respostas referentes à ciência das normas
de desenvolvimento de pesquisas na Unidade foi positiva e completa, onde foram citadas algumas
regras demonstrando conhecimento das normas da COTEC e dos procedimentos para realização das
mesmas no Parque. Outros 25% responderam estar cientes das normas, entretanto, não souberam
citar ou explicar tais normas satisfatoriamente. Os 25% restantes alegaram desconhecer qualquer
norma para elaboração de pesquisas na UC.
Ao serem questionados sobre o contato com pesquisadores no Parque, aproximadamente
85% dos entrevistados afirmaram possuir contato com os pesquisadores durante as atividades de
pesquisa.
Em relação às pesquisas desenvolvidas, 75% dos funcionários entrevistados afirmaram
possuir conhecimento de algum trabalho desenvolvido na Unidade, entretanto alegam conhecer
apenas os assuntos de trabalho e a rotina de determinadas pesquisas, não obtendo as informações de
objetivo, metodologia e resultados, demonstrando descontentamento com a falta de informações a
cerca do status da pesquisa, dos resultados obtidos e de sua conclusão.
Quando questionados sobre os temas de pesquisa que julgam prioritários, os funcionários
citam o manejo da fauna introduzida como principal tema a ser investigado, com pesquisas
relacionadas ao tamanho populacional dos mamíferos, avaliação comportamental dos organismos e
impacto dos mesmos na avifauna local, ressaltando que tais estudos devem ser realizados com
frequência. Também foi citada a restauração da vegetação nativa com o manejo das espécies
invasoras e o monitoramento da avifauna e herpetofauna. Consideraram também como tema
prioritário, as pesquisas relacionadas à área marinha do Parque com a caracterização da fauna e
flora aquática e o monitoramento dos mamíferos marinhos que ocasionalmente são registrados na
área da Unidade. Foi citado o tema de pesquisa acerca do uso público com o desenvolvimento de
atividades atrativas para a visitação, bem como a necessidade de abordar o impacto causado pela
atividade antrópica no Parque como a produção de lixo. Outro tema mencionado foi a restauração
das estruturas e resgate do patrimônio histórico-cultural. Por fim, foi levantado também o tema de
captação de água e estratégias de tratamento de resíduos e efluentes gerados no Parque.
Os funcionários também pontuam que é necessário ocorrer uma maior interação com os
pesquisadores para que os mesmos possam auxiliar na condução da pesquisa, considerando que
estão mais familiarizados com a rotina e a área de trabalho. Acredita-se que a demonstração dos
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resultados das pesquisas de forma elucidativa para o público em geral, em forma de placas e
comunicados, possa trazer um impacto positivo para a Unidade e para a gestão da pesquisa
científica. Um dos funcionários julga necessário que os pesquisadores tenham uma comunicação
entre si, a fim de criar uma rede de informações de diversas áreas proporcionando a elaboração de
projetos de pesquisa maiores, dentro dos temas prioritários, possibilitando uma maior obtenção de
apoio financeiro.
Quanto à avaliação do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Ilha Anchieta, do total de
18 conselheiros e 16 suplentes participantes 4 retornaram as respostas referentes ao questionário.
Destes, 75% afirmam conhecer as ferramentas de gestão de pesquisa na Unidade e julgam a
aquisição de dados e a atualização do banco de dados uma das ferramentas mais importantes na
gestão da pesquisa científica, também possuem pleno conhecimento a cerca das normas para o
desenvolvimento de pesquisas no Parque. Quando questionados sobre a dinâmica atual de
funcionamento, responderam não julgar o sistema eficiente, mas determinaram estratégias para
melhorá-lo, como uma maior divulgação dos resultados de pesquisa, realizando uma popularização
da linguagem apresentada para que sejam incorporadas não só pelas equipes gestoras e parceiros,
mas pelo público em geral, aconselharam uma desburocratização dos procedimentos institucionais e
também que seja realizado um aumento de recursos humanos capazes de agilizar a aprovação de
projetos de pesquisa aumentando a proximidade com a comunidade acadêmica. Acreditam também,
que deve haver mais pesquisas relacionadas às temáticas de uso público, manejo e monitoramento
da fauna introduzida, monitoramento de espécies ameaçadas de extinção bem como zoneamento das
áreas utilizadas por tais espécies, recuperação das áreas degradadas, valoração ambiental e impactos
ambientais, sociais e econômicos da visitação e educação ambiental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O banco de dados mostra-se como uma ferramenta indispensável para organização e
assertividade dos processos de gestão de pesquisa, desde que esteja atualizado e com informações
completas acerca dos trabalhos desenvolvidos na Unidade. Diante da análise dos projetos, pode-se
observar a potencialidade do banco de dados para subsidiar uma possível revisão do plano de
manejo do Parque, que deve ser pautada em dados científicos e técnicos. O Plano de Manejo do
PEIA possui um Subprograma de pesquisa que prevê a realização de contatos com universidades,
instituições de pesquisa e outros órgãos interessados em programas cooperativos de estudo na área
(GUILLAUMON et al, 1989). Acredita-se que este Subprograma seja a melhor forma para suprir as
lacunas de conhecimentos necessárias para a revisão do Plano, além de um retorno mais eficiente
das pesquisas realizadas na Unidade.
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Torna-se necessário também a criação de um canal de diálogo entre os pesquisadores que
desenvolvem e desenvolveram pesquisas no Parque e os funcionários para a discussão da gestão da
pesquisa científica e temas relacionado. A promoção de encontros, seminários e workshops de
pesquisa científica são formas de aproximar os pesquisadores do Parque e consequentemente de
seus funcionários, gerando debates e discussões que possam agregar para a gestão da pesquisa.
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RESUMO
Os biomas Mata Atlântica e Cerrado são considerados hotspots devido ao alto grau de endemismo e
da forte pressão antrópica que coloca em risco sua biodiversidade. Parte significativa desses espaços
territóriais tem sido decretada como Área de Proteção Ambiental, categoria estabelecida pelo
SNUC no grupo de Uso Susentável. Essa pesquisa tem como objetivo analisar gestão ambiental a
partir da categoria Área de Proteção Ambiental (APA) nos Biomas Mata Atlântica e Cerrado. A
pesquisa foi realizada a partir de levantamentos bibliográficos e documental capaz de fundamentar
uma reflexão teórioco-metodológica acerca dos desafios da gestão ambiental para conservação dos
referidos biomas. Embora sejam de singular relevância para a manutenção dos fatores biofísicos,
esses biomas são marcados pelo processo de fragmentação florestal como resultado do processo de
urbanização e das atividades turísticas, agropecuárias, mineradoras, dentre outras. Boa parte da área
destinada para Unidades de Conservação foi decretada como APA cuja categoria vem sendo
bastante criticada na literatura, pois engloba áreas intensamente urbanizadas e propriedades
particulares utilizadas para atividades diversas que colocam em risco a biodiversidade. Assim, fazse necessário estabelecer parcerias com os proprietários, reavaliar a proliferação dessa categoria,
criar e implementar outras categorias de UCs, estabelecer a conectiva dos remanescentes florestais
via corredores ecológicos e priorizar a Educação Ambiental crítica no processo de gestão a fim de
dirimir os conflitos e promover a conservação desses espaços e os recursos biofísicos associados.
Palavras-chave: Biomas. Biodiversidade. Conflitos socioambientais. Educação ambiental. Gestão
participativa.
ABSTRACT
The Mata Atlântica and Cerrado biomes are considered hotspots due to the high degree of
endemism and the strong anthropic pressure that puts their biodiversity at risk. Significant part of
these territorial spaces has been decreed as an Environmental Protection Area, a category
established by SNUC in the group of Sustained Use. This research aims to analyze environmental
management from the Environmental Protection Area (APA) category in the Atlantic and Cerrado
Biomes. The research was carried out based on bibliographical and documentary surveys capable of
providing a theoretical-methodological reflection on the challenges of environmental management
for the conservation of these biomes. Although they are of singular relevance for the maintenance of
the biophysical factors, these biomes are marked by the process of forest fragmentation as a result
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of the urbanization process and the tourist, agricultural and mining activities, among others. Much
of the area destined for Conservation Units was decreed as APA, whose category has been widely
criticized in the literature, since it includes intensively urbanized areas and private properties used
for diverse activities that put biodiversity at risk. Thus, it is necessary to establish partnerships with
the owners, to re-evaluate the proliferation of this category, to create and implement other
categories of PAs, to establish the connectivity of forest remnants via ecological corridors and to
prioritize critical environmental education in the management process in order to conflicts and
promote the conservation of these spaces and associated biophysical resources.
Keywords: Biomes. Biodiversity. Socio environmental conflicts. Environmental education.
Participative management.

INTRODUÇÃO
A supressão das florestas ao longo da história esteve diretamente associada às políticas
desenvolvimentistas adotadas no país, que priorizavam modelos econômicos voltados para a
produção insustentável, a exemplo dos chamados “ciclos econômicos” da cana-de-açúcar e do café
(SILVA, 2012) que contribuíram para dizimar boa parte da Mata Atlântica, e o avanço da fronteira
agrícola que ameaça o Cerrado.
A Mata Atlântica, intensamente desmatada ao longo da história, cuja supressão das florestas
e demais associações vegetais, foi efetuada para atender as associadas às políticas
desenvolvimentistas adotadas no país. Entretanto, essas políticas se fundamentaram em modelos
econômicos voltados para a produção de forma insustentável, o que colocou esse bioma no topo das
áreas prioritárias para conservação.
O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro que engloba as savanas do centro do país, teve
praticamente metade de sua cobertura vegetal desmatada (48,4%), cuja área de cobertura florestal
passou de 2.038.953km² para 1.052.708 km² até 2008 (BRASIL, IBGE, 2010). Embora tenha
apresentado uma redução na taxa de desmatamento entre os anos de 2014 e 2015 os índices ainda
são considerados elevados para o Cerrado, que abriga um terço da biodiversidade do Brasil. Em
2016, foram desmatados 6.777km² e em 2017, esse número aumentou para 7.408km². Nesse
sentido, a biodiversidade desse bioma encontra-se extremamente ameaçada em virtude da expansão
do agronegócio (GREENPEACE, 2018). Esses dois biomas, caracterizados pela alta fragmentação
de habitats e pela sua biodiversidade, são considerados hotspots, pois devido ao alto número de
endemismo e espécies ameaças de extinção demandam a urgência de ações destinadas para a
conservação (MYERS, 1997).
No ano de 2000 no Brasil foi criada a Lei Federal n° 9.985, o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC), que institui a criação, implementação e gestão das UCs, dividindo-as em
dois grupos: Proteção Integral, onde é permitido o uso indireto dos recursos naturais; e Uso
Sustentável que visa de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela
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dos recursos naturais. Todavia, as UCs apresentam peculiaridades no tocante as categorias, cujos
gestores têm encontrado dificuldades para garantir a conservação desses espaços, pois as
potencialidades paisagísticas e os recursos naturais despertam interesses de diversos atores sociais
pela apropriação, controle e uso dessas áreas. Tal situação tem engendrado relações conflitavas que
dificultam e/ou impedem a gestão e implementação das unidades. Nesse sentido, com base numa
reflexão teórico-metodológica esse artigo tem por objetivo analisar gestão ambiental da categoria
Área de Proteção Ambiental nos Biomas Mata Atlântica e Cerrado.
A categoria APA, que tem se proliferado pelo Brasil, é definida no Art. 15 do SNUC como:
Uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de
vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do
uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000).

As APAs são criadas para conservar a biodiversidade e melhorar a qualidade de vida das
comunidades envolvidas (quilombolas, ribeirinhos, indígenas, caiçaras, pequenos agricultores,
assentados, pastorais, populações extrativistas, como: pescadores, os caçadores e os coletores)
Entretanto, na prática, em virtude das características e por ser a categoria que permite todo tipo de
uso, são evidenciadas contradições sob égide de atender aos atores sociais que dispõe de poder
político e econômico, expropriando e/ou espoliando as comunidades que têm sua base de sustento
afetada (SILVA; MELO E SOUZA, 2013) e/ou reduzindo a qualidade e quantidade de bens
ambientais, como é o caso da água e da biodiversidade. Essa categoria tem sido priorizada nas três
esferas governamentais o que tem colocado em risco a conservação dos remanescentes florestais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para compreender a complexidade que envolve a gestão ambiental de Unidades de
Conservação a pesquisa foi realizada com base em reflexões teórico-metodológicas ancoradas em
obras, teses e artigos científicos de singular relevância sobre a temática. Assim, foi realizado
levantamento bibliográfico e documental sobre Unidades de Conservação, gestão ambiental, biomas
Mata Atlântica e Cerrado, conflitos socioambientais, biodiversidade, impactos socioambientais,
Educação Ambiental crítica, legislação ambiental, dentre outras. As informações foram organizadas
e analisadas de modo que subsidiasse a construção do artigo.
GESTÃO AMBIENTAL DE UCS: ENTRE ATORES, INTERESSES, USOS, CONFLITOS E O
DILEMA DA CONSERVAÇÃO
A gestão ambiental de UC é permeada de entraves e desafios, pois envolve simultaneamente
atores sociais e interesses diversos de usos configurados nos territórios das unidades. Diante dessas
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divergências esses territórios têm sido palco de conflitos socioambientais que dificultam e/ou
impedem a gestão ambiental, definida por Quintas (2006) como:
“um processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que agem sobre os
meios físico-natural e construído. Este processo de mediação define e redefine,
continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, através de suas práticas, alteram
a qualidade do meio ambiente e também como se distribuem os custos e os benefícios
decorrentes da ação desses agentes” (QUINTAS, 2006, p. 18-19).

Nesse sentido, Acselrad (2004) considera conflitos socioambientais como aqueles que
envolvem atores sociais com interesses diversos pela apropriação, uso e significação do território,
cujo conflito ocorre quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de
apropriação do território prejudicada ou ameaça devido aos impactos indesejáveis, como resultado
das práticas estabelecidas, refletindo negativamente no solo, na água, no ar, na fauna e na flora.
Para efeitos de exemplificação, pode-se citar as comunidades tradicionais que convivem
com os efeitos das injustiças ambientais, sendo comumente expulsas ou espoliadas dos seus
territórios, ou seja, impedidas de desenvolverem suas práticas extrativistas, de manter seus modos
de vida. Corroborando, desse modo, as injustiças ambientais face a distribuição ecológica desigual,
como abordam Acselrad, Mello e Bezerra (2009). Alves e Santos (2017) reforçam que a
distribuição desigual dos bônus gerados pelas atividades econômicas para os atores sociais com
poder de barganha (empresariais e estatais e as camadas mais ricas) e dos ônus para as comunidades
do entorno dos empreendimentos (pobres e comunidades tradicionais, por exemplo) configuram as
injustiças ambientais e a luta por justiça ambiental.
Assim, os conflitos eclodem na medida em que um ou mais atores sociais têm sua base de
sustento e/ou (re)produção ameaçada face aos tensores antrópicos que comprometem a conservação
das UCs seja na Mata Atlântica ou no Cerrado. Embora se trate de biomas distintos, a
territorialização das atividades tem implicado afloramento de conflitos socioambientais
engendrados em função dos múltiplos usos que comprometem a conservação desses ambientes e
dificultam a gestão ambiental.
A Mata Atlântica, que ficou reduzida a 7% de sua cobertura original (AB’SABER, 2003),
está entre os cinco primeiros biomas no ranking dos hotspots, considerada como único bioma
composto por ecossistemas de florestas tropicais da América do Sul que inclui vegetação de
mangues e de restinga (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2018), cujas tipologias ou unidades
fitogeográficas formam um mosaico vegetacional (BRASIL, MMA, 2002).
No período compreendido de 2005 a 2008, a Mata Atlântica, teve uma área desmatada
equivalente a 102.938ha, o que reforça a inserção entre os biomas mais ameaçados no contexto
mundial. Embora tenha sido registrada uma redução de 56,8% na taxa de desmatamento de 2016 a
2017, de 2015 a 2016 foram desmatados 29.075 hectares (ha), ou 290km2, nos 17 Estados do bioma
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Mata Atlântica, o que representou um aumento de 57,7% em relação ao período anterior (20142015), referente a 18.433ha (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2018). Em função do
desmatamento intensivo ao longo do tempo a Mata Atlântica encontra-se representada por
fragmentos florestais comumente localizados no meio de áreas intensamente urbanizadas e/ou
envolvida por matrizes de pastagens e cultivos de monoculturas. Assim, reestabelecer a
conectividade e proteger a biodiversidade desses remanescentes estão entre os desafios enfrentados
pela gestão ambiental.
Nessa análise, Guimarães (2005) e Mesquita et al., (2006) apresentam uma estimativa que
mais de 80% dos remanescentes florestais do bioma estejam localizados em propriedades
particulares, o que torna ainda mais complexa a situação.
O Cerrado61, segundo maior bioma da América Latina e do Brasil com mais de dois milhões
de quilômetros quadrados (AB’SÁBER, 2003, p. 37), que engloba as savanas do centro do país e
possui significativa relevância face ao potencial da biodiversidade do país. Assim, é considerado
como a savana mais rica do mundo que representa 5% da biodiversidade planetária (SILVA, 2005),
por abrigar uma diversidade de ecossistemas. No tocante a sua vegetação, evidencia-se que 44% de
sua flora é endêmica (EMBRAPA, 2005), o que contribui para ter a savana tropical mais
diversificada no contexto mundial (SILVA, 2005; KLINK e MACHADO, 2005). Ademais, este
bioma tem singular importância hídrica, pois engloba em seu território as nascentes das três maiores
bacias hidrográficas da América do Sul: Amazônica/Tocantins; São Francisco; e, Prata (SILVA,
2005; BRASIL, MMA, 2011) responsáveis pelo abastecimento dos reservatórios subterrâneos.
Nessa análise, Silva (2005) reforça que a localização do Cerrado associada às características
de suas extensas chapadas planas, de solos profundos, geologicamente antigos e permeáveis fazem
da região a verdadeira caixa d’água do país que alimenta vária bacias hidrográficas, inclusive
localizadas em outros biomas. O autor reforça a importância da ecologia da vegetação para manter
essa reserva hídrica. Entretanto, o domínio do Cerrado teve praticamente metade de sua cobertura
florestal desmatada (48,4%) que atingiu 1.052.708km² do território em 200862 (BRASIL, IBGE,
2010). Nos anos de 2009 e 2010, a taxa anual de desmatamento chegou a 0,3%, considerada a maior
taxa de supressão quando comparadas com os demais biomas brasileiros (BRASIL, MMA/IBAMA,
2011). Neste bioma, o desmatamento para atender as demandas da expansão agropecuária e do
agronegócio global, ocorre numa velocidade que compromete efetivamente suas potencialidades
hídrica e fitogeográfica.

Nesse viés, mesmo após a criação de UCs percebe-se a contínua
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degradação desses biomas, detentores de altos níveis de endemismo de plantas e elevadas taxas de
destruição de habitats (MYERS, 1997).
Dentre os benefícios assegurados pelas UCs, é relevante reforçar os proveitos, tais como:
parte significativa da qualidade e da quantidade da água que compõe os reservatórios de usinas
hidrelétricas, que abastecem cidades e indústrias de energia (MEDEIROS; YOUNG, 2011); a
atividade turística, promovida pela mercantilização da natureza, usufruindo das paisagens de beleza
cênica; o desenvolvimento da indústria de fármacos e cosméticos; dentre outros.
Entretanto, por se tratar de produtos e serviços em geral de natureza pública, prestados de
forma difusa, seu valor não tem sido percebido pelos usuários. Observa-se que o papel das UCs não
é facilmente “internalizado” na economia, especialmente em função da falta de informações
sistematizadas capazes de esclarecer à sociedade a relevância do seu papel no fornecimento de bens
e serviços que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do país (MEDEIROS;
YOUNG, 2011).
Para a conservação desses espaços, as estratégias de gestão ambiental devem priorizar a
visão sistêmica, considerando os fatores biofísicos associados aos aspectos climáticos, geológicos,
geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos e humanos das UCs e seu entorno. O que demanda uma
getão ambiental participativa capaz de envolver os diversos segmentos da sociedade, de modo que
assegure a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das Ucs,
como previsto no parágrafo III do Art. 50 do SNUC.
DESAFIOS À GESTÃO AMBIENTAL DE UCS: A PROLIFERAÇÃO DA CATEGORIA APA
NOS BIOMAS MATA ATLÂNTICA E CERRADO
Em virtude das características, dos usos atribuidos aos territórios e por não haver
necessidade de desapropriação fundiária, as esferas fedeal, estadual e muicipal têm optado pela
criação de APA. Nesse sentido, no caso dessa categoria, pode-se afirmar que os desafios para
garantir a conservação são ainda maiores, pois se trata de unidades que já nascem permeadas aos
usos diversos e de impactos socioambientais que dificultam a gestão ambiental.
Por um lado, as APAs podem ser constituídas por terras públicas ou privadas cuja
característica tem contribuído para a multiplicação dessa categoria ao longo do país. Por outro lado,
essas unidades têm sido consideradas como inoperantes (OLIVEIRA, 2017; DOUROJEANNI;
PÁDUA, 2013; SILVA, 2012), pois nem sempre cumprem as finalidades ecológicas pelas quais
foram criadas devido à deficiência no planejamento e gestão ambiental. A falta de instrumentos
capazes de ordenar o uso do território acaba facilitando a dilapidação dos recursos naturais bem
como a eclosão de conflitos antes mesmo da implementação (SILVA, 2012).
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Além dos problemas existentes, outra justificativa para a proliferação dessa categoria está
relacionada às diferenças nos custos que envolvem o processo de criação e implementação, pois são
inferiores quando comparados com os gastos com outras categorias do SNUC que necessitam de
desapropriação fundiária (SILVA; MELO E SOUZA, 2013).
Embora o SNUC (Lei n. 9.985/07/2000) seja considerado um avanço na legislação brasileira
o entendimento na diferenciação entre as categorias no mesmo grupo, por exemplo, ainda não é um
consenso que facilite a decisão dos gestores no processo de indicação da categoria ideal para a UC
pretendida. As semelhanças nas características entre categorias do SNUC dificulta o processo e
acaba trazendo concepções e decisões equivocadas no processo de criação da unidade. Nesse
sentido, a APA, tem sido priorizada no processo de criação nas esferas federal, estadual e municipal
“por ser uma categoria cujo entendimento tem levado a crer que permite todo tipo de uso e não
precisa de processo de desapropriação, sendo teoricamente mais fácil de gerir”.
No âmbito nacional 2.544.917km2 foram decretados em UC de PI e US (BRASIL,
MMA/CNUC, 2018a63), ou seja, 29,88% do território nacional. Entretanto, essa porcentagem está
muito aquém do que de fato essas unidades conservam in loco. Com relação ao valor total da área
“decretada para conservação” do país, 1.881.201km2, considerando as sete categoriais de UCs do
grupo Uso Sustentável, boa parte da área pertencia as APAs, com 1.293.435km2 (68,75%) do
território (BRASIL, MMA/CNUC, 2018a).
Até julho de 2018, pôde-se contatar que dos 1.216.348km2, que englobam as categorias de
Uso Sustentável, sob gestão do ICMBio, 897.088km2 pertencia a categoria APA, representando
73,75% da área decretada para conservação. Na esfera estadual, dos 607.613km2 decretados pelo
Estado para UCs deste mesmo grupo, 339.418km2 de extensão territorial pertencia a referida
categoria, ou seja, 55,86% da área. E no âmbito das UCs municipais do total, 57.240km2,
56.930km2 (99,46%) pertencia a esta categoria.
Com relação à análise dos biomas, em 2011 constatou-se que na Caatinga, Cerrado e Mata
Atlântica a área destinada para as categorias de UCs dos dois grupos era inferior a 7% em cada
território. Já as UCs do Pantanal e Pampa não atingiram 3% da área destes (BRASIL,
MMA/CNUC, 2011), abaixo da média mundial de 5% (BRASIL, IBGE, 2010). Em 2018, embora
os valores ainda sejam modestos, o Cerrado atingiu 8,34%, a Caatinga 9,0% e a Mata Atlântica
chegou a 9,4% (Tabela 01). Já o Pantanal e o Pampa continuaram abaixo de 5%, com apenas 4,55%
e 2,86%, respectivamente, considerando as áreas sobrepostas, ou seja, na prática a porcentagem era
ainda menor para todos os biomas (BRASIL, MMA/CNUC, 2018b64). Apesar do reconhecimento
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sobre a diversidade biológica, o Cerrado e a Mata Atlântica, possuíam apenas 3,2% e 2,6%,
respectivamente de suas áreas sobre Proteção Integral (Tabela 01).
Na análise das categorias de Uso Sustentável, do total de 5,5% do território destinado no
grupo, 5,4% da extensão territorial pertencia a categoria APA, ou seja, 112.811km2 do território. E,
dos 7,8% do mesmo grupo no bioma Mata Atlântica, 7,5% (83.729km2) pertencia à mesma
categoria (BRASIL, MMA/CNUC, 2018b).
Nesse sentido, os dados do evidenciam que dos 112.811km2 da área do Cerrado decretada
em UC, 96,82% pertencia à categoria APA. E, dos 86.700km2 referentes ao bioma Mata Atlântica,
96,57% da extensão territorial estava englobada na referida categoria (BRASIL, MMA/CNUC
2018b). Esses biomas ainda são pouco representados quando considera sua extensão e relevância da
biodiversidade no âmbito mundial. Ademais, boa parte das UCs encontrava-se em categoria que
pelo histórico do país não garante a conservação, a APA, face a diversidade de interesses e usos
insustentáveis atribuídos.
Tabela 1: Unidades de Conservação de Uso Sustentável nos biomas Cerrado e Mata Atlântica em 2018
Cerrado
2.040.285

Área Total do bioma (km2)
Tipo/Categoria
Uso Sustentável (US)
Floresta
Reserva Extrativista
Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva de Fauna
Área de Proteção Ambiental
Área de Relevante Interesse Ecológico
RPPN
Total US
Total PI e US

N°
11
7
2
0
73
18
164
275
403

Cerrado
Área (Km²)
557
1.153
686
0
109.230
89
1.096
112.811
177.737

Mata Atlântica
1.118.224

%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
5,4%
0,0%
0,1%
5,5%
8,7%

N°
31
11
14
0
200
21
560
837
1.257

Mata Atlântica
Área (Km²)
356
698
526
0
83.729
267
1.124
86.700
115.537

%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
7,5%
0,0%
0,1%
7,8%
10,3%

Cerrado
Mata Atlântica
Área (Km²)
%
Área (Km²)
%
Proteção Integral (PI)
60.440
2,96%
21.620
1,93%
Uso Sustentável (US)
105.222
5,16%
76.395
6,83%
Sobreposição PI e US
4.433
0,22%
7.050
0,63%
Total de UC no bioma
170.095
8,34%
105.065
9,40%
1
As áreas de sobreposição consideradas foram obtidas a partir dos arquivos com dados espaciais cadastrados e validados
no CNUC.
Fonte: BRASIL, MMA/CNUC65, 2018b.
Área de UC considerando sobreposições¹

Em virtude dos desafios enfrentados na gestão ambiental destas UCs no contexto nacional,
tem sido consenso na literatura questionamentos referente ao papel das APAs na conservação
ambiental. Na prática, essa concepção tem implicado na inoperância dessa categoria, cujos recursos
naturais acabam sendo dilapidados antes mesmo de sua implementação. Para Dourojeanni e Pádua:
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Disponível em http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80229/CNUC_JUL18%20-%20C_Bio.pdf. Informações
atualizadas em 01/07/2018.
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As APAs são “unidades de conservação” quase sem valor ambiental. Nelas os proprietários
podem fazer tudo o que se faz em qualquer outro canto do país, inclusive plantar extensas
monoculturas. O poder público só pode fazer cumprir a lei orgânica que se aplica em outros
lugares, pois as terras, em geral, estão em mãos de particulares (DOUROJEANNI;
PÁDUA, 2013, p. 143).

Para Silva (2012) os conflitos ocorrem nesses espaços em virtude da fragilidade na gestão
ambiental atrelada a baixa aplicabilidade das leis como reflexo das forças antagônicas e dos
embates políticos e econômicos. Outrossim, a morosidade na criação e implementação dos
mecanismos de gestão, como por exemplo, o plano de manejo (deve ser elaborado até cinco anos
após a criação da UC) e o zoneamento ecológico econômico, associados aos problemas elencados,
estão entre os principais gargalos que comprometem a sustentabilidade das unidades. Entretanto,
muitas UCs continuam desprovidas desse instrumento, como exemplo, a APA do Morro do Urubu e
a APA do Litoral Sul de Sergipe, criadas em 1993 para promover a conservação dos fragmentos
florestais Mata Atlântica.
Dourojeanni e Pádua (2013) e Silva (2012) reforçam que os territórios das APAs ficam
quase que em sua totalidade ou em sua totalidade nas mãos de particulares cujas restrições de usos
são aquelas previstas na legislação ambiental, portanto, valida em qualquer propriedade do país.
Para os autores foi por esta razão que essa categoria se proliferou pelo país. Ademais, existem
gastos para implementação de APAs que jamais funcionaram, como exemplo:
“as do Descoberto e a de São Bartolomeu no Distrito Federal, entre muitas outras. Chegouse a gastar, no passado, a bagatela de 15 milhões de dólares em nove APAs, o que
significou, no mesmo período, mais do que se aplicou em todas as demais unidades de
conservação. Mas, como é a categoria mais fácil de ser decretada e mais útil para fins
demagógicos, foi usada a torto e direito chegando-se ao absurdo de se estabelecer APA até
no Jockey Club de uma capital, ou no bairro de Laranjeiras do Rio de Janeiro. É isso
mesmo, APA serve para tudo” (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2013, p. 151).

É importante reforças que existem APAs que também tiveram e/ou tem contribuição na
proteção de espécies. Como exemplo, pode-se citar a APA de Guaraqueçaba, criada em 1985, no
Paraná, no bioma Mata Atlântica. Dourojeanni e Pádua (2013) destacam que nessa UC foram
identificadas 312 espécies de plantas, 254 espécies de aves, 118 de mamíferos, 50 espécies de
répteis e 18 famílias de fauna aquática, além de oito espécies de aves e sete de mamíferos
ameaçados de extinção, ou seja, uma UC de grande relevância para a conservação da
biodiversidade, inclusive compondo um corredor ecológico de Mata Atlântica. Entretanto, na
contemporaneidade essa APA encontra-se extremamente ameaçada.
Face ao exposto, fica evidente a relevância do planejamento e desenvolvimento de
programas e projetos de Educação Ambiental capazes de contribuir com a gestão ambiental,
“prioritariamente os segmentos que são afetados e onerados e dispõem de menos condições para
intervirem no processo decisório” (QUINTAS, 2006, p. 19).
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Nesse viés Silva (2012) esclarece que não se trata de deixar de produzir, mas sim rever os
padrões de crescimento considerando os usos atribuídos aos “territórios da conservação” sem levar
em conta o potencial da biodiversidade e os serviços ambientais prestados gratuitamente.
Nesse arcabouço, o dilema que envolve a conservação na Mata Atlântica e no Cerrado está
associado à necessidade de manutenção da “floresta em pé” versus as tramas imbricadas nos
“territórios da conservação” criados sob égide de atender aos interesses do turismo e do
agronegócio. Para efetivar a participação social no processo de gestão ambiental, prevista no
arcabouço jurídico, há necessidade de romper os desafios ainda arraigados ao modelo tecnocrático
de gerir, cujo poder de decisão, em sua maioria, ainda está centralizado num “grupo seleto”
responsável pela conservação das UCs.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As UCs são criadas como estratégia de gestão ambiental no contexto nacional, entretanto,
não tem conseguido promover a conservação da biodiversidade nos biomas Mata Atlântica e
Cerrado. Embora sejam de extrema relevância para conservar os fabores biofísicos, boa parte das
UCs foi decretada na categoria APA, categoria considerada com pouca eficiência na manutenção e
conservação face aos múltiplos usos estabelecidos nos territórios, aos conflitos socioambientais, a
ausências e/ou deficiências na elaboração e aplicação de instrumentos de gestão ambiental. Na
prática os órgãos gestores encontram dificuldades referentes aos escassos recursos financeiros e
humanos para efetivar a conservação e manutenção da biodiversidade e fatores físicos associados.
Nesse contexto, além da necessidade de recursos financeiros e humanos, a criação e
implementação de mecanismos de gestão ambiental participativa (plano de manejo, zoneamento
ecológico econômico, elaboração e aplicação de programas de Educação Ambiental crítica) podem
contribuir para a conservação dos recursos naturais. Outrossim, a identificação dos atores sociais e
dos tipos de conflitos favorecerá a criação de estratégias capazes de mediar os conflitos existentes e
evitar que os mesmos atinjam patamares mais elevados.
Ademais, torna-se fundamental: estabelecer parcerias entre os setores públicos e privados;
estimular a criação de RPPN e/ou outras categorias de UCs de Uso Sustentável; criar e implementar
estratégias para pagamentos de serviços ambientais já que boa parte das APAs está em propriedades
privadas; criar estratégias para estabelecer a conectividade, via corredores ecológicos, que permitam
a troca de material genético entre as espécies para reduzir os efeitos da formação de “ilhas de
vegetação” e isolamento dos fragmentos. Outrossim, é fundamental reavaliar o uso da categoria
APA, enquanto prioritária no modelo de gestão ambiental adotado. Essa revisão precisa considerar
os recursos naturais, os atores sociais, os usos estabelecidos e conflitos desencadeados rumo a uma
gestão participativa. Assim, há necessidade de avançar priorizando Educação Ambiental no
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processo de gestão como estratégia para auxiliar na conservação e restauração, na mediação dos
conflitos e na defesa daqueles que sofrem com os efeitos das injustiças ambientais e com a escassez
de recursos naturais, como a água.
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RESUMO
Atualmente o Brasil vem buscando proteger sua biodiversidade através das Unidades de Conservação,
sendo elas de esfera federal, estadual e municipal e subdividida por categorias diferentes de manejo. A
criação de uma Unidade de Conservação geralmente se dá quando há uma demanda da sociedade para
proteção de áreas de importância biológica e cultural ou de beleza cênica, ou mesmo para assegurar o
uso sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais. Os dados trabalhados neste estudo,
foram extraídos do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente,
tendo o Acre como estado escolhido para estudo. Mesmo com as informações desatualizadas, foi
possível catalogar todas Unidades de Conservação existentes no estado do Acre, quanto ao seu Ato
Legal, Conselho Gestor, Plano de Manejo, Categoria de Manejo e Esfera Administrativa. O estudo
mostrou que o estado do Acre apresenta hoje 21 Unidades de Conservação que são administradas pelas
três esferas administrativas. Sendo uma de esfera municipal, oito de esfera estadual, e doze de esfera
federal. Além disso, muitas informações ainda são ocultadas ao público, mostrando o quanto o sistema
pode ser falho. Diante disso, conclui-se que mesmo sendo poucas as Unidades de Conservação do
estado do Acre, conseguem englobar grande área do mesmo. Por outro lado, o Cadastro Nacional de
Unidades de Conservação acaba não disponibilizando todos os documentos relevantes das Unidades de
Conservação.
Palavras–chave: Acre; Cadastro Nacional de Unidades de Conservação; Unidades de Conservação.
RESUMEN
Actualmente, Brasil viene buscando proteger su biodiversidad a través de las Unidades de
Conservación, siendo ellas de esfera federal, estadual y municipal y subdividida por categorías
diferentes de manejo. La creación de una Unidad de Conservación generalmente se da cuando hay
una demanda de la sociedad para la protección de áreas de importancia biológica y cultural o de
belleza escénica, o incluso para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales por las
poblaciones tradicionales. Los datos trabajados en este estudio, fueron extraídos del Catastro
Nacional de Unidades de Conservación del Ministerio de Medio Ambiente, teniendo el Acre como
estado escogido para estudio. Incluso con las informaciones obsoletas, fue posible catalogar todas
las Unidades de Conservación existentes en el estado de Acre, en cuanto a su Acto Legal, Consejo
Gestor, Plan de Manejo, Categoría de Manejo y Esfera Administrativa. El estudio mostró que el
estado de Acre presenta hoy 21 Unidades de Conservación que son administradas por las tres
esferas administrativas. Siendo una de esfera municipal, ocho de esfera estadual, y doce de esfera
federal. Además, muchas informaciones todavía son ocultadas al público, mostrando cuánto el
sistema puede ser fallido. Ante ello, se concluye que aun siendo pocas las Unidades de
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Conservación del estado de Acre, logran englobar gran área del mismo. Por otro lado, el Catastro
Nacional de Unidades de Conservación acaba no disponibilizando todos los documentos relevantes
de las Unidades de Conservación.
Palabras-clave: Acre; Catastro Nacional de Unidades de Conservación; Unidades de Conservación.

INTRODUÇÃO
Em todo o mundo o Brasil é reconhecido como o país com a maior diversidade biológica do
mundo. Apresenta, em seu território, seis (6) biomas em todo o seu território, além de diversas
Unidades de Conservação (UCs). Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), as UCs são
criadas por ato do poder público (federal, estadual ou municipal) após a realização de estudos
técnicos e consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais
adequados para a unidade, com o objetivo de proteção da biodiversidade da área.
A criação de uma Unidade de Conservação (UC) geralmente se dá quando há uma demanda
da sociedade para proteção de áreas de importância biológica e cultural ou de beleza cênica, ou
mesmo para assegurar o uso sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais. É
importante que a criação de uma UC leve em conta a realidade ambiental local, para que exerça
influência direta no contexto econômico e socioambiental (MMA, 2017).
As UCs tornaram-se extremamente importantes para proteção dos recursos naturais, da
cultura de determinados locais como áreas indígenas, etc., visto que, estamos vivenciando, nos
últimos anos, maior exploração dos nossos recursos naturais, principalmente no bioma Amazônia.
O estado do Acre, localizado no norte do Brasil, apresenta bioma Amazônia e é uma das
regiões consideradas prioritárias para inventariamentos e conservação, pois encontra-se no extremo
ocidental da Amazônia e, até hoje, poucos estudos foram desenvolvidos nessa área (BERNARDE,
2011).
As UCs foram originadas no Acre no início da Década de 80, devido conflitos entre
seringueiros, que sobreviviam na floresta, e fazendeiros, que dependiam do desmatamento para suas
atividades (ALMEIDA, 2004). Com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) em 2000, foi possível ampliar a proteção e criação de novas UCs.
A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1§, incisos I, II, III e
VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) da
Natureza e dá outras providências, conceitua em seu Art. 2º do Inciso I unidade de conservação
como:
[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção. [...]
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De acordo com o MMA, a Lei do SNUC propiciou grande avanço na criação e gestão das
UCs nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), pois possibilitou uma visão de
conjunto das áreas naturais a serem preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que
regulamentam a participação da sociedade na gestão das UCs, como a realização da consulta
pública antes da criação de UC.
Assim, este trabalho busca oferecer um panorama parcial sobre a criação e gestão de UCs no
estado do Acre e sobre a sua atual situação. Para isso, utilizou-se os dados do Cadastro Nacional de
Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente (CNUC – MMA, 2017).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de Estudo
O Acre (Figura 1) é um dos 27 estados brasileiros, sendo o 15º em extensão territorial com
uma superfície de 164.221,36 km² correspondente a 4,26% da Região Norte e a 1,92% do território
nacional (IBGE, 2010).
Figura 1. Localização do estado do Acre.

Fonte: IBGE (2010)

Levantamento de Dados
O presente trabalho adotou uma análise documental. Os dados trabalhados neste estudo
foram extraídos do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) do Ministério do Meio
Ambiente, banco de dados livre a qualquer usuário. Catalogou-se todas UCs existentes no estado do
Acre, quanto ao seu Ato Legal, Conselho Gestor, Plano de Manejo, Categoria de Manejo e Esfera
Administrativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1430

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
O estudo mostrou que o estado do Acre apresenta hoje 21 UCs cadastradas no CNUC (2017)
(Quadro 1) que são administradas pelas três esferas (Figura 2), sendo uma (1) de esfera municipal,
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco – AC (SEMEIA), oito (8) de esfera
estadual, Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA) e Secretaria de Estado de
Florestas (SEF), e doze (12) de esfera federal, Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio).
Figura 2. Esferas administrativas das UCs no estado do Acre.

Fonte: Próprio autor (2018)

O SNUC define e regulamenta as categorias UCs em dois grupos: de proteção integral (uso
indireto), com a conservação da biodiversidade como principal objetivo, e áreas de uso sustentável
(uso direto), que permitem várias formas de utilização dos recursos naturais, com a proteção da
biodiversidade como um objetivo secundário (BRASIL, 2000).
As UCs do estado do Acre estão organizadas como três (3) UCs de Proteção Integral, Parque
e Estação Ecológica, e dezoito (18) UCs, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse
Ecológico, Floresta, Reserva Extrativista e Reserva Particular do Patrimônio Natural (Figura 3). A
área preservada conta com 5.362.494,48 há (Quadro 1), aproximadamente um pouco mais a 50% da
área total do estado.
Figura 3 – Categorias das UCs do estado do Acre.
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Fonte: Próprio autor (2018)
Quadro 1. Dados Característicos das UCs do estado do Acre
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Legenda: Ha – Hectares; RBR – Rio Branco; SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente; SEF –
Secretaria de Estado de Floresta; ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade.
Fonte: Adaptado do CNUC (2018)

Tais categorias possuem características específicas, sendo que há alguns aspectos em
comum entre elas. De acordo com o SNUC, a Estação Ecológica é proibida a visitação pública,
exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento específico. Esta UC,
juntamente com o Parque Nacional, Floresta Nacional, Reserva Extrativista são de posse e domínio
público. As Áreas de Proteção Ambiental e de Relevante Interesse Ecológico podem ser criadas em
terras públicas ou privadas. A única unidade de conservação que deve obrigatoriamente ser
caracterizada como área privada é, como o próprio nome define, a Reserva Particular do Patrimônio
Nacional.
As UCs localizadas no estado do Acre, estão distribuídas em todas as sub-regiões estaduais
(Figura 4), com maior número próximo à fronteira do Brasil com o Peru. Acredita-se que este fato
visa a proteção das fronteiras brasileiras e a preservação da área sem a expansão urbana.
De todas as UCs do estado do Acre apenas sete (7) apresentaram a disponibilidade do
documento de criação da UC (Ato Legal) no CNUC (2017). Fato que pode ser levado em
consideração e cobrado ao MMA, visto que, a Lei n° 8.159/1991, que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências, em seu Art. 4° que todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo
ou geral, contidas em documentos de arquivos [...].
De acordo com o SNUC e MMA, após a criação de uma UC, deve-se elaborar um plano de
manejo em um prazo máximo de cinco anos. É obrigatório que toda UC tenha seu plano de manejo,
que deve ser elaborado em função dos objetivos gerais pelos quais ela foi criada. É a partir do plano
de manejo que, se estabelece as normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e
manejo dos recursos naturais da unidade. Porém, apenas cinco (5) UCs apresentam o documento do
plano de manejo no sistema do CNUC (2017), seis (6) têm seus planos de manejo, mas não estão
disponíveis no CNUC, e dez (10) UCs ainda não tem planos de manejo (Quadro 2).
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Figura 4. Localização e distribuição das UCs no estrado do Acre.

Fonte: IBGE (2018)
Quadro 2. Documentação legal das UC do Acre de acordo com o CNUC (2018).
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Legenda: Itens em azul – Disponíveis no CNUC. Fonte: Adaptado do CNUC (2017)

Deve-se lembrar que as comunidades encontras dentro ou no entorno da área estejam sempre
inseridas no processo de criação e manutenção da UC, bem como na participação no conselho
gestor.
Percebeu-se que após a criação do SNUC em 2000 surgiram a maioria das UCs do estado do
Acre. Porém, não houve registro de novas UCs nos últimos cinco (5) anos. Algo que deve ser
levado em consideração, pois o Brasil vivencia uma dinâmica de mercado que visa a exploração
insustentável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do estudo das UCs presentes no estado do Acre, evidenciou-se a falta de
informações adequadas e documentos, que podem interferir na elaboração de trabalhos sobre UCs.
Diante disso, torna-se necessário a atualização dos dados que dizem respeito às UCs, não só do
estado do Acre, mas de todo o Brasil, para que o processo seja transparente e condizente com a
legislação.
De acordo com a área territorial do estado do Acre, observou-se que mesmo com poucas
UCs consegue-se englobar grande parte da sua área como protegida na categoria de uso sustentável.
Mesmo assim torna-se importante estimular o poder público a perceber a verdadeira importância da
preservação da nossa biodiversidade.
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RESUMO
Os ecossistemas marinhos estão sendo impactados e ameaçados por ação antrópica e das variações
climáticas ao nível global desde meados do século passado, sendo um deles os recifes de corais. A
Área de Proteção Ambiental Costa de Corais (APACC), localizada na costa Sul do Estado de
Pernambuco (Rio Formoso) até o Norte de Alagoas (Maceió), tem desenvolvido na Zona Costeira
medidas mitigadoras e fiscalizadoras dos ecossistemas terrestre e marinho visando a proteção da
biodiversidade presente (fauna e flora). Com isso, a presente pesquisa objetivou mapear a APA
Costa dos Corais e entender os seus benefícios para com o equilíbrio marinho, sob a perspectiva da
Legislação Ambiental brasileira. Realizou-se uma análise teórica exploratória e explicativa sobre a
APACC e em seguida foi feito um mapeamento e delimitação da área com uso dos softwares
Google Earth pro, Erdas Imagine 9.2 e ArcGis 10. Constatou-se que os bancos de corais
representam um dos principais ecossistemas marinhos e são responsáveis pela manutenção vital de
muitos seres vivos, auxiliam no “barramento” natural de ondas e marés que causam erosão à costa,
funcionam como um filtro de água do mar, entre outros. Contudo, percebeu-se que as ações
humanas têm causado prejuízos a esse ecossistema. Logo, uma vez presentes à instabilidade do seu
ambiente natural, seja desde alteração de temperatura da água do mar como também das mais
diversas poluições, os corais estão sujeitos ao branqueamento e evasão de animais que fazem parte
da simbiose natural, causando perdas, muita das vezes, irreparáveis. Sabendo da importância da
preservação dos bancos de corais para a manutenção da biodiversidade marinha torna-se
imprescindível a responsabilidade não só dos órgãos competentes, mas, sobretudo, do papel
individual de cada cidadão em cuidar do planeta ao qual estão inseridos.
Palavras-chave: Ecossistema; Poluição; Proteção; Legislação Ambiental.
ABSTRACT
Marine ecosystems are being impacted and threatened by human action and global climatic changes
since the middle of the last century, one of which is coral reefs. The Coastal Corals Environmental
Protection Area (APACC), located on the southern coast of the state of Pernambuco (Rio Formoso)
to the north of Alagoas (Maceió), has developed in the Coastal Zone mitigating and monitoring
measures of terrestrial and marine ecosystems aiming at protection of the present biodiversity
(fauna and flora). With this, the present research aimed to map the APA Costa dos Corais and to
understand its benefits to the marine balance, from the perspective of the Brazilian Environmental
Legislation. An exploratory and explanatory theoretical analysis was carried out on APACC,
followed by a mapping and delimitation of the area using the Google Earth pro software, Erdas
Imagine 9.2 and ArcGis 10. It was found that the coral banks represent one of the main marine
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ecosystems and are responsible for the vital maintenance of many living beings, aid in the natural
"barring" of waves and tides that cause erosion to the coast, function as a filter of sea water, among
others. However, it has been realized that human actions have caused damage to this ecosystem.
Therefore, once present to the instability of its natural environment, whether from changes in sea
water temperature or from the most diverse pollution, corals are subject to bleaching and evasion of
animals that are part of the natural symbiosis, causing losses, many of them irreparable times.
Knowing the importance of the preservation of coral reefs for the maintenance of marine
biodiversity, it is essential not only the responsibility of the competent bodies but, above all, the
individual role of each citizen in caring for the planet to which they are inserted.
Keywords: Ecosystem; Pollution; Protection; Environmental legislation.

INTRODUÇÃO
Os recifes de coral estão distribuídos em boa parte da costa nordestina e, além de sua
exuberante beleza, podemos destacar sua grande importância na composição de ecossistemas
marinhos, tornando-os diversos e possibilitando o desenvolvimento de atividades como pesca,
turismo, pesquisa, proteção costeira e equilíbrio ecossistêmico.
Os recifes de coral são caracterizados por estruturas elevadas, resistentes a ondas, de
construção ativa de organismos marinhos junto a sedimentos que crescem em combinação com seus
detritos. Tais estruturas possuem, realmente, uma armação de esqueletos de corais e vários
moluscos, como mariscos e mexilhões e organismos incrustados que incluem esponjas e algas.
Outros podem possuir constituição arenítica que podem crescer até 45 ou 50m e são restritos aos
mares tropicais, onde a água é clara e nunca chega a temperatura menor que 20°C (POPP, 2012;
WICANDER & MONROE, 2009).
No Nordeste brasileiro tais estruturas são chamadas de arrecifes por serem formados por
aglutinação e cimentação de grãos de areia. Os recifes de arenito podem possuir fauna e flora muito
rica, semelhante à dos recifes de coral. Além disso, podem possuir outros ambientes associados,
pois muitas espécies vivem em mais de um deles, as vezes em fases de vida diferentes, como os
ambientes de banco de fanerógamas marinhas, banco de algas e de gorgônias (GERLING et al.,
2016).
A Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais é uma Unidade de Conservação
marinha brasileira, que por meio de bases legais objetiva a preservação dos recifes e de espécies
marinhas ameaçadas de extinção. Criada pelo decreto Federal 66 de 23 de outubro de 1997, possui de
acordo com o ICMBIO (2017) uma extensão territorial de 406.085,93 hectares ao longo do litoral
sul de Pernambuco até o norte de Alagoas.

66

Este não possui número e sua ementa dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, nos
Estados de Alagoas e Pernambuco, e dá outras providências.
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Cientes de que os ecossistemas marinhos tropicais costeiros são muito ricos em
biodiversidade, englobando fauna e flora diversa, além de feições geomorfológicas diferenciadas
como os recifes de corais, estes necessitam continuamente de monitoramento para que sejam mais
conhecidos e estudados. Pode-se destacar a relevância da criação de Áreas de Proteção Ambiental
buscando garantir a conservação do meio e das áreas adjacentes para que as áreas marinhas se
mantenham conectadas, com fluxo livre e constante entre os ambientes costeiros e marinhos. Dessa
forma, a presente pesquisa objetiva em mapear a APA Costa dos Corais e entender os seus
benefícios para com o equilíbrio marinho, sob a perspectiva da Legislação Ambiental brasileira.
Dessa forma, o presente trabalho possui aporte teórico e consiste em uma pesquisa
exploratória e explicativa acerca da importância ecológica dos recifes de corais dando destaque por
meio de análise e espacialização a partir de mapas da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos
Corais estabelecendo diretrizes que visassem a atuação maciça da Legislação aplicada às Áreas de
Proteção Ambiental nos devidos ecossistemas marinhos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Procedimentos metodológicos
A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: incialmente realizou-se uma análise teórica
exploratória e explicativa sobre a Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais.
Posteriormente foram feitos o mapeamento e a delimitação da área com uso dos softwares Google
Earth pro, Erdas Imagine 9.2 e ArcGis 10, licenciados pelo laboratório de Cartografia,
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto - CAGEOS, da Universidade Federal de Campina
Grande - UFCG, Campus I.
Base de dados utilizados: 1- A shapefile dos Estados e Municípios para a composição dos
mapas foi adquirida no banco de dados do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE. 2- A aquisição de imagem de satélite foi oriunda do Landsat 8 Operational Land Imager
(OLI), que é disponibilizada de forma gratuita na plataforma on-line da United States Geological
Survey (USGS). O ponto e órbita utilizado foi 214/66. O tratamento dessa imagem foi realizado no
Erdas Imagine 9.2 através do empilhamento das bandas espectrais para análise da área de estudo.
Por fim, a elaboração dos mapas com o uso do ArcGis 10.
Caracterização da área de estudo
A área tem destaque na existência de recifes de corais sendo essa uma de suas principais
características, o que lhe confere uma alta biodiversidade de diversos grupos marinhos como as
algas, corais, peixes, crustáceos, moluscos, mamíferos aquáticos entre tantos outros. Além disso, em
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alguns pontos possui a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção como o peixe-boi marinho,
tartarugas e baleias.
A APA foi criada exclusivamente em áreas de sob o domínio da União e APPs (Áreas de
Preservação Permanente), representada pelos manguezais. Localizada no Nordeste Brasileiro vai
desde o litoral Sul de Pernambuco até o litoral Norte de Alagoas, nestes vivem aproximadamente
200 mil pessoas, muitas delas dependem diretamente do uso dos recursos naturais da unidade como
o turismo e a pesca artesanal.
Atualmente é considerada uma importante Unidade de Conservação Federal marinha
costeira do Brasil, por possuir mais de 400 mil ha de área e cerca de 120 km de praia e mangues. É
uma unidade de uso sustentável que busca coadunar os objetivos de conservação/preservação
ambiental com usos direto (pesca) e indireto (turismo e pesquisa) dos recursos naturais de maneira
sustentável, ou seja, garantir esse uso para as gerações atuais e futuras (ICMBIO,2017;
WIKIPARQUES, 2017).
Tem ainda como principais objetivos: Garantir a conservação dos recifes coralíneos e de
arenito, com sua fauna e flora; Manter a integridade do habitat e preservar a população do peixe-boi
marinho (Trichechus manatus); Proteger os manguezais em toda a sua extensão, situados ao longo
das desembocaduras dos rios, com sua fauna e flora; Ordenar o turismo ecológico, científico e
cultural, e demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; e, Incentivar as
manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural regional. Assim, a APA
representa, antes de tudo, uma delimitação ou um limite que traz benefícios não só para a
biodiversidade existente, como também para as necessidades da vida humana (BRASIL, 1997).
O mapeamento e a delimitação são mecanismos de manutenção e preservação dos corais,
uma vez que a fiscalização é de suma importância para que os corais sejam submetidos à
diminuição das mais diversas pressões antrópicas. Para isso, é imprescindível entender a sua
distribuição (130 km de extensão na costa e 30 km de mar a dentro) e, portanto, pode-se mencionar
seus limites entre os estados do Pernambuco (PE) e de Alagoas (AL) (Figura 01).
Figura 01: Localização da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC)
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Fonte: adaptado de ICMBio

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Identificou-se que a APA Costa dos Corais abarca dois Estados: Pernambuco, com um total
de quatro Municípios (São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso) e Alagoas,
com dez Municípios (Maceió, Paripueira, Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde, Passo de
Camarajibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga, Porto Calvo e Maragoji).
Verificou-se que os recifes de corais possuem características fundamentais para o equilíbrio
e desenvolvimento simbiótico da biodiversidade do ambiente marinho, como ratifica Barreira e
Castro (2000):
Os recifes de coral apresentam grande importância biológica por serem os sistemas
marinhos de maior diversidade. Os ambientes coralíneos são também importantes para o
homem em diversos aspectos. Em termos físicos, protegem as regiões costeiras da ação do
mar em diversas áreas do litoral brasileiro. A grande diversidade e quantidade de
organismos presentes associa-se em teia alimentar de grande complexidade. Esta teia
culmina nos grandes predadores, como muitos peixes utilizados para alimentação humana.
Os recifes funcionam como verdadeiros criadouros de peixes, renovando estoques e,
principalmente no caso de áreas protegidas, favorecendo a reposição de populações de áreas
densamente exploradas. Os ambientes coralíneos também fornecem matéria prima para
pesquisas na área farmacológica. Devido à complexidade das cadeias alimentares e à
intensa competição por espaço entre os organismos sésseis, muitos organismos dos recifes
produzem inúmeras substâncias químicas. Estas são utilizadas para proteção contra
predadores, inibição da ocupação do espaço por competidores e outras funções.
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Identificou-se que a Área de Proteção Ambiental Costa do Corais contribui nas mais
variadas formas para assegurar esses benefícios citados. Essa abarca os Estados na qual está
inserida, tanto nos aspectos físicos naturais do ecossistema recifal melhorando a qualidade
ambiental, quanto na preservação da biodiversidade marinha pela manutenção da cadeia alimentar e
diminuição da força das ondas e das marés devido às feições geomorfológicas recifais. Para isso, a
APA está assegurada e instituída por disposições legais, conforme aponta o decreto de 23 de
Outubro de 1997 que dispõe em seu Art. 1º sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Costa
dos Corais, nos Estados de Alagoas e Pernambuco (BRASIL, 2017):
Art. 1º Fica criada a Área de Proteção Ambiental-APA, denominada Costa dos Corais,
localizada nos Municípios de Maceió, Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde,
Passo de Camarajibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga e Maragoji no
Estado de Alagoas e São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso no
Estado de Pernambuco, e nas águas jurisdicionais.

Dessa forma, evidencia-se os benefícios estruturais do banco de corais amenizando os
impactos dos processos erosivos sobre a costa (Figura 02). Além disso, sua beleza e exuberância
estimula o turismo local na linha de costa contribuindo para o desenvolvimento da economia local,
favorecendo a dinâmica econômica regional.
Figura 02: Delimitação da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais

Certificou-se que o Bioma Mata Atlântica está presente em praticamente toda costa da APA.
O Plano de Manejo do Ministério do Turismo do Estado de Alagoas destaca que a APA engloba um
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diversificado mosaico de ecossistemas associados, com estruturas e composições bastante
diferenciadas, tanto com relação à composição florística quanto faunística. Representadas pelas
matas dos tabuleiros, das encostas e ciliares (BRASIL, 2010). Pode-se visualizar alguns dos
ambientes supracitados com base na Figura 04: 1) Bioma Mata atlântica; 2) Ecossistema
manguezal; 3) Recifes de corais.
Figura 04: Bioma Mata Atlântica litoral e ecossistemas associados; Fonte: IMA (2015)

De acordo com a Constituição Federal de 1998 em seu Art. 225 tem-se que todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações. No mesmo artigo em seu § 4º a Zona Costeira e o bioma
Mata Atlântica67 são definidos seu como patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso
dos recursos naturais. Juridicamente temos expresso o interesse de toda a Nação em sua proteção
sendo está uma obrigação vinculada de preservação e de desenvolvimento sustentável.
Ainda de acordo com a Lei nº 7.661, de 16 de Maio de 1988, que institui o Plano Nacional
de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências, define como Zona Costeira o espaço

67

A Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas (Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista,
também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta
Estacional Decidual), e ecossistemas associados (manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos
interioranos e encraves florestais do Nordeste) (MMA, 2018).
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geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não,
abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, prevendo em seu art. 3º o zoneamento de usos e
atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos seguintes
bens: recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas
costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias;
promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e
pradarias submersas.
Os manguezais definidos pela Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 como
ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas
lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural
conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões
estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e
de Santa Catarina. Estes são definidos pelo Novo Código Florestal de 2012 em toda a sua extensão
como Área de Proteção Permanente.
Apesar disso, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2012) a APA sofre
com as mais variadas ameaças e impactos. O pouco acesso às informações no âmbito ambiental nas
comunidades locais causam dificuldade na proteção deste ecossistema, uma vez que tais coletores
atuam diretamente nessas áreas como vínculo de renda e subsistência. Outro ponto é o pouco
conhecimento da existência da Unidade de Conservação (UC) pela própria população local. Este
ecossistema é sujeitado às atividades turísticas desordenadas. Além disso, há, exorbitantemente, a
poluição por esgoto doméstico, efluentes industriais, agrícolas e resíduos sólidos. Há o poderio
econômico e político sobrepujando o interesse coletivo, bem como a presença da alta especulação
imobiliária; dificuldade de fiscalização; complicação na delimitação clara da UC causando,
portanto, elevada degradação dos manguezais (BRASIL, 2012).
Em consonância, o crescimento da carcinicultura em áreas costeiras tem representado uma
séria ameaça aos ecossistemas marinhos e recifais. Esta atividade extrativista tem causado impactos
à biodiversidade costeira e marinha, uma vez que o uso e ocupação do espaço estuarino para a
implantação dessa produção tem levado à degradação através da retirada de vegetação de mangue,
além do despejo de efluentes nos rios com elevado nível de antibióticos e fungicidas (Silva, 2012).
Tais fatores degradantes têm provocado prejuízos ao equilíbrio dos recifes de corais, tendo em vista
que a conexão entre o manguezal e os arrecifes consistem na manutenção e troca ecológica pela
fauna e flora existente nesse ambiente marinho/terrestre (FERREIRA; MAIDA, 2006).
Segundo Ferreira e Maida (2006), confirma-se no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas
vivem na zona costeira, a qual representa uma das regiões mais densamente povoadas do país,
especialmente na região Nordeste. Em vista de tais problemáticas supracitadas, de acordo com
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estudos de Leão, Kikuchi e Oliveira (2008) calcula-se que cerca ou até mais de 30% dos recifes
existentes no mundo inteiro já estejam severamente danificados e que dentro de trinta a quarenta
anos, aproximadamente 60% das áreas recifais do mundo estarão totalmente degradadas,
particularmente em consequência da ação sinérgica da depredação dos recursos naturais devido à
ação do homem, sobretudo da pesca e da poluição marinha, e das mudanças climáticas globais.
Quanto ao desequilíbrio do ambiente tem-se o branqueamento dos recifes de corais que,
segundo Hissa et al. (2018) é desencadeado devido à expulsão das zooxantelas, dinoflagelados
endossimbiontes localizados no tecido gastrodérmico dos corais. As zooxantelas dão a cor ao coral
e fornecem de 60 até 98% de todo o seu carbono fotossintético. Em contrapartida, o coral provê
abrigo para as algas e lhes fornece elementos químicos necessários à sua sobrevivência. Além disso,
constatou-se, conforme aponta Gama (2017) que os corais na praia da Pajuçara, em Maceió, estão
embranquecendo e a suspeita é de que o responsável seja o aquecimento global, que esteja
influenciado na temperatura da água do mar, agravando ainda mais a situação da água que sofre
com poluição de dejetos jogados no litoral de Maceió por meio de esgotos irregulares.
Desse modo a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais é constituída por terras
públicas e privadas, constituindo uma unidade de conservação de uso sustentável tendo como
principal objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos
naturais, respeitando os limites legais e as normas e restrições para a sua utilização. Isso se deve as
suas características especiais, devido a presença de sua vegetação nativa, suas funções ambientais
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas
(BRASIL, 2012). Contudo pode-se observar a infinidade de impactos sofridos por esse meio
prejudicando tanto os moradores de tais áreas como o equilíbrio do meio ambiente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos estudos realizados, identificou-se que Área de Proteção Ambiental Costa dos
Corais abarca um total de quatorze municípios em linha de costa, sendo dez deles no estado de
Alagoas (Maceió, Paripueira, Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde, Passo de Camarajibe,
São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga, Porto Calvo e Maragoji) e quatro no Estado
de Pernambuco (São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso).
A importância da atuação da APA nessa área é eminente, promovendo: preservação de
ecossistemas costeiros somados à biodiversidade (fauna e flora); atuação no equilíbrio da atividade
turística; entre outros. Analisando de forma crítica as inter-relações do ser humano e o meio nesta
área, percebeu-se que a necessidade de proteção ambiental é uma ação que deve ser praticada de
forma efetiva e constante.
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Para isso, a Constituição Federal de 1988 dispõe de funções legais que asseguram e
resguardam tais áreas, além do decreto de 23 de Outubro de 1997 em seu art. 1º supracitado.
Contudo, as ações antrópicas vêm causando prejuízos marinhos dos mais diversos. Logo, estudos
acerca dos ecossistemas costeiros fomentam a investigação através de pesquisas e monitoramentos,
visando mitigar os impactos através de medidas fiscalizadoras por parte do Estado e, acima de tudo,
dos seres humanos aos quais de utilizam dos recursos ambientais da Terra.
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RESUMO
A presente pesquisa se insere no âmbito da Conservação Integrada Patrimonial, entendida como
todos os processos desenvolvidos em prol da salvaguarda e proteção dos bens patrimoniais,
reconhecidos a partir dos valores que lhes são atribuídos. Propõe-se a discussão do processo de
conservação da APA Campo do Jiquiá no Recife a partir da identificação da ausência de ações de
proteção para o fragmento florestal e a necessidade urgente de implementação de práticas de gestão
diante da crescente degradação ambiental na Unidade de Conservação. A investigação acontece no
contexto de elaboração de Planos de Manejo para Unidades de Conservação pela Prefeitura do
Recife, destacando a importância da criação de instrumentos operacionais que fundamentam a
construção dos planos. Através do estudo da documentação oficial foi possível compreender a
unidade no âmbito da conservação patrimonial à luz dos conceitos expressos nas Cartas
Patrimoniais. Dado o avassalador processo de urbanização sobre as áreas de mangues e restingas
dos bairros tradicionais do Jiquiá, Afogados e Estância no Recife, a pesquisa propõe a tradução das
bases teórico-conceituais das cartas patrimoniais destacando a importância delas para elaboração do
plano de manejo para a unidade entendendo que no contexto urbano da cidade do Recife, esses
fragmentos representam territórios valiosos do ponto de vista ambiental, social, histórico e cultural.
Palavras-chave: APA Campo do Jiquiá; Conservação Integrada Patrimonial; Patrimônio Cultural e
Natural.
ABSTRACT
The present research is part of the Integrated Heritage Conservation, understood as all processes
developed for the safeguard and protection of Heritage, recognized for the values attributed to them.
It is proposed to discuss the management of APA Campo do Jiquiá in Recife from the identification
of the absence of a strategic planning for the Fragment and the urgent need for the implementation
of management practices increasing environmental degradation in the unit. The investigation takes
place in the context of Management Plans for Conservation Units by the city of Recife, highlighting
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the importance of the creation of tools for analyzing practices that underlie the construction of
plans. Through the study of the official documentation it was possible to understand the
conservation, whose concepts are expressed through the Heritage Charters. Before the urbanization
process of the areas of mangroves and restings of the traditional Jiquiá, Afogados and Estância in
Recife, the research proposes the translation of the theoretical of the charters emphasizing the
importance of the management for the unit understanding that in the urban context of the city of
Recife, these fragments represent valuable territories from the environmental, social, historical and
cultural point of view.
Keywords: APA Campo do Jiquiá; Integrated Heritage Conservation; Cultural and Natural
Heritage.

INTRODUÇÃO
Historicamente, desde os movimentos em defesa da natureza surgidos no século XIX, com a
ideia de ‘parques nacionais’ nos EUA, o que se observa é que a paisagem da natureza sempre foi
vista pelo aspecto visual dos elementos naturais, portanto, considerado um patrimônio natural em
seu estrito senso. A institucionalização do Parque Nacional de Yellowstone, em 1872 e o Vale de
Yosemite, num momento de franca e paulatina dilapidação da natureza pelas fortes pressões
comerciais sobre os recursos naturais da América, entre final do século XIX e XX, veio consolidar
o processo de conservação e salvaguarda de fragmentos de natureza enquanto patrimônio natural
em função de seus valores ecológico e estético.
Nesse sentido, a Recomendação Paris Paisagens e Sítios (1962), embora condenando o
processo acelerado do desenvolvimento humano sobre os processos naturais, considerando-o como
um ‘atentado’ ao equilíbrio do meio ambiente, dar ênfase ao caráter estético das paisagens e sítios
naturais, ao admitir que a salvaguarda é “necessária à vida do homem”, por se tratar de um
“poderoso regenerador físico, moral e espiritual e por contribuírem para a vida artística e cultural
dos povos”.
Por outro lado, na abordagem da conservação do patrimônio cultural a dimensão natural é
incorporada quando os monumentos históricos são reconhecidos, não apenas como bens isolados,
mas inseridos no ambiente onde se situam. A Carta de Veneza (1964) define que “monumento
histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como sítio urbano ou rural que dá
testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento
histórico e que o monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se
situa”.
A Declaração sobre o Ambiente Humano (1972) põe em xeque as questões ambientais como
temas fundamentais ao desenvolvimento humano. Diferente da Recomendação de 1962, que
atribuiu alto peso ao valor estético ao reconhecer o valor da natureza pelo seu caráter de
‘monumento paisagístico’, ressalta os bens naturais pelo valor atribuído à vida das espécies,
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ecossistemas e elementos abióticos, enquanto “recursos naturais da Terra” tendo em vista a garantia
das condições plenas de desenvolvimento humano das gerações presentes e futuras. Ressalta ainda
que “o desenvolvimento econômico e social é indispensável e seja assegurado ao homem um
ambiente de vida e trabalho favoráveis”, o que vem ser uma garantia da preservação das espécies,
dos ecossistemas e das condições geofísicas naturais em prol da sobrevivência dos seres humanos.
Tendo em vista as ameaças constantes de destruição e perda dos bens naturais e culturais, a
Recomendação Paris – Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), vem dar ênfase
a proteção patrimonial, admitindo o “empobrecimento nefasto do patrimônio de todos os povos do
mundo”. A salvaguarda do patrimônio mundial fica proclamada e se estabelece um “sistema eficaz
de proteção coletiva do patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional, organizado de
modo permanente”, porém são definidas categorias patrimoniais distintas, culturais e naturais.
As de natureza cultural correspondendo a: monumentos – obras arquitetônicas, escultura,
pintura, vestígios arqueológicos, inscrições rupestres de valor histórico, artístico ou científico;
conjuntos arquitetônicos – grupos de construções isoladas ou reunidas (paisagens ou ambiente
entorno) e lugares notáveis - obras humanas ou conjugadas com a natureza de valor histórico,
estético, etnológico ou antropológico. E como patrimônio natural: monumento natural, as formações
físico-biológicas de valor estético e científico; as formações geológicas ou fisiográficas, enquanto
ecossistemas ou habitat de espécies; e os lugares naturais, as áreas de grande beleza natural ou valor
científico. Embora houvesse uma tentativa de dar um tratamento conjunto aos bens naturais e
culturais, unificando-se os dois âmbitos da conservação patrimonial, pela influência da IUCN sobre
o ICOMOS, buscando-se consolidar o patrimônio natural e cultural como uma totalidade integrada,
evidencia-se os dois âmbitos de proteção distintamente.
Com a abordagem teórica da conservação integrada estabelecida na Declaração e no
Manifesto de Amsterdã (1975), a unificação do patrimônio com um todo integrado passa a ser um
norteador do processo de gestão da conservação patrimonial. A conservação integrada é adotada
como princípio nas diretrizes políticas e ações de proteção do patrimônio construído, integrado ao
ambiente e à vida dos cidadãos a que pertence. Os bens patrimoniais compreendem os monumentos,
as construções isoladas e seu entorno, o conjunto de bairros, cidades ou aldeias, que tenham
importância histórica e cultural, como também as povoações tradicionais inseridas em seu meio,
natural e construídas. Ainda assim, observa-se o antagonismo entre as categorias patrimonial,
natural e cultural.
Sobre o meio natural a humanidade desenhou sua história, seus modos de vida, suas ideias,
pensamentos e crenças, segundo uma peculiar relação homem-natureza, imprimindo paisagens
diversas. Estabelecida a cada momento histórico-geográfico, a paisagem, portanto, é reconhecida
como um bem patrimonial pelos valores naturais e culturais que lhe são atribuídos.
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Sob essa perspectiva, pode-se admitir que, aos processos naturais estão associados valores
socioculturais, pensamento corroborado pela Convenção Europeia da Paisagem (2000) quando
incorpora esses valores dando amplitude conceitual ao definir que paisagem designa-se como “uma
parte do território, tal como é apreendida pelas populações cujo caráter resulta da ação e da
interação dos fatores naturais e ou humanos”. Assim, entende-se que os indivíduos fazem faz parte
do território, participando de sua dinâmica e atribuindo-lhe valores, segundo suas referências
socioculturais, resultado de uma inter-relação estabelecida com uma o ambiente em específico.
A significância norteia o processo de conservação patrimonial ao sedimentar a base
conceitual e metodológica sobre a qual serão construídos os instrumentos de gestão da salvaguarda
do bem. Conforme Pontual (2002, p.113), a conservação pode ser entendida como o termo que
serve para expressar o processo de salvaguarda e proteção do patrimônio, servindo como “o modo
de intervir nas cidades objetivando minimizar as perdas sociais e os vestígios da história”.
Daí o processo abarcar todas as ações utilizadas para prolongar a existência do patrimônio
cultural e natural, ressaltando as características do bem e as atribuições de todos que com ela
interagem. Corrobora com essa abordagem a visão de gestão de Buarque (1999) apud Pontual
(2002, p.113) quanto pontua que se trata de um "[...] Sistema institucional e arquitetura
organizacional adequados e necessários para implementar a estratégia e o plano de desenvolvimento
local sustentável, mobilizando e articulando os atores [...]". Assim, os preceitos referenciais teóricoconceitual das Cartas Patrimoniais para a consolidação do processo de conservação serão
coadunados com os princípios de gestão aqui expressos enquanto arranjo institucional necessário
para gerir os bens investigados.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como recorte espacial de estudo, a área delimitada para esta análise constitui o polígono
referente à Unidade de Conservação da Natureza APA Campo do Jiquiá, com uma área territorial de
54,5ha, categoria de unidade protegida salvaguardada, inicialmente, como Zona Especial de
Preservação Ambiental 2 (ZEPA-2) pelo Município do Recife, em 1996, através da Lei de Uso e
Ocupação do Solo, Lei de nº16.176/1996. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com
moradores locais, espacializados de acordo com figura a seguir:
Figura 2 – Unidade de Conservação APA Campo do Jiquiá (Moradores: 1. Estância; 2. Jiquiá; 3.
Mangueira). Fonte: Google Maps. Edição: Autores
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Essas Zonas foram consolidadas pelo Plano Diretor do Recife em 2008 mediante a Lei
17.511 que instituiu as Unidades de Conservação da Natureza – UCN, incorporada recentemente
como categoria de Unidade Protegida no Sistema Municipal de Unidades Protegidas – SMUP
Recife, Lei 18.014/2014. Segundo essa Lei, tais unidades são “espaços territoriais e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, instituídos
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (SMUP, 2014, p.5).
Os procedimentos metodológicos adotados para interpretação e identificação dos atributos
patrimoniais da APA Campo do Jiquiá partem de um levantamento de informações que busca
produzir o conhecimento necessário acerca do objeto de estudo para identificação e caracterização
de todos os atributos patrimoniais componentes do bem. Para tanto, foi desenvolvido o seguinte
processo:
1) Caracterização da área através do conhecimento levantado por meio de visitas de campo;
análise dos instrumentos normativos e demais informações técnico-científica sobre os
aspectos físico-territoriais urbanos e ambientais, resultando na elaboração de
mapeamento, plantas, registro fotográfico e de imagens identificando elementos
edilícios, delimitações físicas e fundiárias, além de estudo florístico da área;
2) Levantamento de informações historiográficas sobre o uso e ocupação da área obtidas
através de consultas aos acervos dos órgãos gestores competentes, das instituições de
pesquisa e de defesa do patrimônio natural e cultural, além de pesquisa em livros,
jornais, revistas, acervos fotográficos, dentre outros;
3) Descrição do estado de conservação da área, apontando a situação do bem quanto a sua
integridade e autenticidade, a partir de observação in loco e ausculta aos especialistas da
área de conservação, mediante entrevistas;
4) Entrevistas semi-estruturadas aplicadas a atores da gestão, compreendendo 2 gestores de
Unidades de Conservação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente da Prefeitura do Recife, 1 gestor de Unidades de Conservação da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado de Pernambuco, 2
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especialistas da Universidade Federal de Pernambuco do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo, e 10 moradores do entorno da APA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área de estudo compreende o Campo do Jiquiá, onde o ‘Graf Zeppelin’, primeiro veículo
aéreo a cruzar o Atlântico, vindo da Europa para a América Latina, fez seu primeiro pouso no
Brasil, em 1930. Nessa área ainda existe a única torre de atracação de dirigíveis edificada no mundo
(figura 2). A Torre de Atracação foi tombada em nível estadual pela Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) em 1984, juntamente com uma área
circundante de 84.000m², reconhecendo-se sua importância histórica e cultural para o estado.
Em 1996, a partir da homologação da Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade do Recife –
Lei Municipal Nº 16.176/96 – é reconhecida como uma Unidade de Conservação, por seu conjunto
de valores tanto histórico como naturais para o município. Em 2006, por meio do Decreto 21.828, é
elevada sua categoria, reconhecida, agora, como Área de Proteção Ambiental – APA Campo do
Jiquiá, por seus atributos bióticos, abióticos, estéticos e histórico-culturais.
Figura 2 – Torre de atracação do Zeppelin. Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem – DAU/UFPE. 2015

Já no ano de 2010, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
deflagra ação de reconhecimento patrimonial ao promover a abertura do processo de tombamento
para a área, com o intuito de salvaguardar o bem por sua importância não apenas em âmbito local,
mas por seu cunho nacional e, de certa forma mundial, pelo aspecto de raridade, representando uma
obra excepcional do gênio criador humano, como também representar um testemunho de certo
período da história da humanidade. Dessa forma, percebe-se uma sobreposição de ações de proteção
de diversas entidades com o intuito de preservar esse patrimônio de híbridos valores, visando à
conservação dos atributos históricos, sociais, culturais e naturais que lhe são inerentes.
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Contudo, destoando dos procedimentos institucionais para reconhecimento do patrimônio
histórico, as populações do entorno não reconhecem a existência da torre de atracação do Zeppelin
pelo seu valor histórico. As percepções sobre o monumento são expressas a seguir (figuras 3, 4 e 5):
Figura 3, 4 e 5 – Gráficos-síntese de entrevista com moradores. Elaboração: autores.
Quando perguntados sobre a existência da torre de atracação:

Quando perguntados sobre o significado da torre de atracação:

Quando perguntados se já foram para a torre de atracação:

Com a análise dos gráficos, observa-se que a população do entorno da Unidade apesar de,
em sua maioria, saber da existência do monumento, metade destes nunca frequentou o local em que
está inserido. Esse fator revela um distanciamento entre a população e o monumento histórico, cujo
acesso é dificultado pela ausência de infraestrutura adequada. Os moradores do entorno destacam
que entre os principais fatores que impedem uma relação de mais proximidade com o parque (que
por consequencia traria o conhecimento sobre o monumento inserido) está a segurança como o
maior impedimento, A dificuldade de acesso também é citada como um fator que dificulta essa
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relação seguido pela ausência de equipamentos de lazer e esporte em estrutura adequada para o uso
conforme figura 6:
Figura 6 – Principais fatores que dificultam uma relação direta com a mata. Elaboração: autores.

Contudo, visando uma utilização do espaço e valorização do sítio da torre de atracação, está
previsto a instalação do Parque Científico e Cultural Alberto Santos Dumont, numa área de 32,4
hectares, mediante uma parceria entre a Prefeitura da Cidade do Recife por meio da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico; o Governo Federal, através do Ministério da
Ciência e Tecnologia; além do apoio da Universidade Federal de Pernambuco. No sítio, serão
instalados, o Planetário, Museu de Artes, Ciências e Tecnologia, Centro de Criatividade, Refinaria
Cultural, Museus de Ciência e Memorial dos Cientistas Notáveis, além do Parque dos Relógios
Solares (RECIFE, 2012).
A perspectiva de aporte de um Parque estruturado para a população é vista como uma
oportunidade de requalificação da região e melhoria na qualidade de vida local:
“Essa (a mata) é muito abandonada. O projeto do parque vai ser bom pra nós, pras crianças.
Muita coisa ruim acontece aí dentro. Vai dar mais opções pros jovens, né? Jogar
bola...correr...brincar.”

Tais fragmentos de entrevistas sintetizam a perspectiva de se enxergar o fragmento de
natureza pelo valor de prestador de serviços. Esses serviços prestados referenciam o potencial de
uso para socialização e atividades de lazer que a área possui. Em paralelo, pelas visões dos gestores,
destaque-se os serviços ecológicos citados por estes como importantes não só pro entorno, mas para
toda cidade, conforme fragmento a seguir:
“As unidades de conservação tem tanta importância ecológica como ambiental. Ecológica
no sentido da conservação de fauna e flora. E na ambiental uma UC tem inúmeras
importâncias desde a questão de criar um microclima, de reduzir o escoamento
superficial...você cria uma sanidade ambiental.”

O Campo do Jiquiá situa-se numa área de significativa vegetação, além de estar rodeada por
importantes franjas do ecossistema de manguezal em face de sua proximidade do rio Jiquiá que
deságua no Rio Capibaribe. A composição florística registrada é de vegetação de capoeirinha, tanto
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densa, quanto larga, com predomínio de espécies herbácea e arbustiva, que se desenvolve numa
área total de 54,5 hectares (figura 7). (RECIFE, 1996).
Mesmo com as delimitações da área restrita para sua salvaguarda, percebe as transformações
sofridas nessa área ao longo das décadas, com o desenvolvimento do traçado urbano dos bairros
circunvizinhos, tanto regular como informais. Há um embate de forma confrontante sobre a área de
ambiente natural e histórico, mesmo sendo objetos jurisdicionados por diversas instâncias de
proteção acima já citadas.
Figura 7 – Aspecto florístico do Campo do Jiquiá. Fonte: Acervo Laboratório da Paisagem – DAU/UFPE.
2015

Pode-se ressaltar o avanço da especulação imobiliária, destacando-se o projeto Complexo
Ecocity Jiquiá, aprovado por unanimidade pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano do Recife
em 2014, empreendimento composto pelo Shopping Metropolitano do Recife e diversas torres
comerciais e residenciais (NE10, 2014), que será implantado ao lado da área de proteção, mudando
toda uma dinâmica ambiental, cultural e social própria daquele lugar.
Tendo em vista sua importância em âmbito nacional, enfatiza-se aqui o fato da solicitação
para proteção estar datada desde 1980, onde mesmo arquivada pelo órgão, foi reaberto no ano de
2010 para prosseguimento do processo de reconhecimento patrimonial. Entretanto, os estudos
requisitados para tal permanecem paralisados até a presente data.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação pela Prefeitura do Recife
representam um marco na conservação destes fragmentos em meio urbano. O Parque do Jiquiá,
trata-se de um fragmento florestal intraurbano que sofre com a constante ameaça de ocupação e
degradação ambiental em seu perímetro. Contudo, com os casos observados na análise dos planos
de manejo do Parque Estadual de Dois Irmãos e do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho
Uchôa, destaca-se a importância de inserir a participação popular nesse processo.
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A tendência de se enxergar tais fragmentos enquanto prestador de serviços ecológicos e
ambientais contrasta com as perspectivas mais urgentes da população, que enxerga no fragmento
um potencial para criação de espaço de lazer e esporte, maiores demandas da comunidade. Isso
demonstra não apenas a carência de áreas de atividades públicas no entorno, mas a falta de
conhecimento da importância ecológica e da biodiversidade do Parque para o entorno próximo e
para a cidade como um todo. Isso corrobora com os estudos sobre as matas do Engenho Uchôa e
Dois Irmãos, no Recife: “A atribuição de valores por parte dos atores está diretamente relacionada
com as diferentes percepções sobre cada fragmento e que por sua vez são norteadas pelo tipo de
vínculo que cada ator possui com as matas, vínculos estes que estão sobre influência das condições
socioeconômicas e culturais locais.” (MOURA et. al., 2018).
A falta de reconhecimento da área enquanto um patrimônio natural e cultural é uma das
razões para o intenso processo de degradação ambiental empreendido pelas comunidades do
entorno. Para tal, faz-se necessária, na elaboração do Plano de Manejo da unidade, além da
participação popular na construção do instrumento, realizar um amplo trabalho de educação
patrimonial, a Carta do Patrimônio Natural cita a ‘apresentação’ enquanto parte do processo de
conservação. Por apresentação explicita: “Apresentação inclui interpretação e atividades de
educação” (Australian Natural Heritage Charter, 1996).
Pelo problema levantado, demonstra-se a urgente necessidade de estudar de forma específica
e aprofundada a situação atual desta área. Por compreender sua real importância histórica, cultural,
social e natural, mostra-se o quão importante é o desenvolvimento de estudos que sirvam de
instrumentos que venham contribuir para o tombamento da área em nível federal pelo IPHAN e
para a elaboração de planos de gestão estratégica. Junto com as demais instâncias de conservação
patrimonial, principalmente aquelas responsáveis pelos bens naturais, poder-se-á consolidar de
maneira eficaz ações de proteção dessa Unidade de Conservação.
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RESUMO
A sociedade civil organizada, representada pela comunidade do povoado Brejo da Brásida, levantou
a demanda e iniciou os procedimentos necessários para a elaboração de uma proposta para a criação
de uma unidade de conservação municipal objetivando a proteção da biodiversidade, a pesquisa, e a
educação ambiental em áreas do município Sento Sé (BA). O Brejo da Brásida se destaca pela sua
riqueza natural, apresentando minérios, afloramento de olhos d’agua, alto número de endemismos e
alta riqueza de espécies raras e ameaçadas. Essas formas típicas associadas a inúmeras belezas
naturais e arqueológicas, incluindo (pinturas rupestres, sítios arqueológicos, espelhotemas e sítios
paleontológicos), conferem ao povoado um elevado potencial de atividades para o desenvolvimento
de turismo ecológico. Porém, toda esta diversidade está sendo considerada como vulnerável devido
o grau de alteração e pressão antrópica sofrida, ameaças pela perda de habitat, susceptibilidade alta
a desertificação, consumo de madeira para lenha; ameaças à biodiversidade pelo potencial
minerário, instalação de usinas eólicas e ainda, criação de Bovino, Ovino e Caprino. Foi realizado o
levantamento de dados referentes à caracterização da fauna e da flora, caracterização do meio físico,
e levantamento dos dados socioeconômicos dos moradores da comunidade. A coleta de dados foi
obtida através de expedições realizadas pela equipe executora ao campo, e através de levantamento
de dados por buscas em plataformas de indexação de artigos, utilizando como palavras chave do
bioma caatinga e localidades abrangidas pela área da proposta no estudo. De posse desses dados,
propõe-se a criação da unidade de conservação na categoria de RESERVA DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS), que objetiva a preservação da natureza,
assegurando os modos e a qualidade de vida com a exploração dos recursos naturais pelas
populações tradicionais.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Unidades de Conservação, Brejo da Brásida, RDS, Caatinga.
ABSTRACT
The organized civil society, represented by the village community Brejo da Brásida, raised the
demand and initiated the necessary procedures for the elaboration of a proposal for the creation of a
municipal conservation unit aiming at the protection of biodiversity, research, and environmental
education in areas of the municipality of Sento Sé (BA). The Brejo da Brásida stands out for its
natural richness, presenting ores, outcropping of water eyes, high number of endemisms and high
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richness of rare and endangered species. These typical forms associated with numerous natural and
archaeological beauties, including (cave paintings, archaeological sites, mirrors and
palaeontological sites), give the town a high potential of activities for the development of ecological
tourism. However, all this diversity is being considered as vulnerable due to the degree of alteration
and anthropic pressure suffered, threats due to habitat loss, high susceptibility to desertification,
consumption of wood for firewood; threats to biodiversity by mining potential, installation of wind
power plants and also, Cattle, Sheep and Goat farming. Data were collected on the characterization
of fauna and flora, characterization of the physical environment, and survey of the socioeconomic
data of the residents of the community. The data collection was obtained through expeditions
carried out by the executing team to the field, and through data collection through searches on
indexing platforms of articles, using key words of the caatinga biome and locations covered by the
proposal area in the study. With this data, it is proposed to create a conservation unit in the category
of SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESERVE (RDS), which aims at the preservation of nature,
ensuring the ways and the quality of life with the exploitation of natural resources by traditional
populations.
Keywords: Sustainability, Conservation Units, Brejo da Brásida, RDS, Caatinga.

INTRODUÇÃO
A Caatinga é o único bioma exclusivo do Brasil e compreende uma área de
aproximadamente 734.478 km2, cerca de 11% do território nacional (IBGE, 1993), ocupando,
principalmente, a região Nordeste do Brasil, além da porção norte do Estado de Minas Gerais.
Mesmo sendo uma região semiárida, a Caatinga é extremamente heterogênea, sendo
reconhecidas 12 tipologias que despertam atenção especial pelos exemplos fascinantes e variados de
adaptação aos hábitats semiáridos. Destacam-se as lagoas ou áreas úmidas temporárias, os refúgios
montanhosos e os rios permanentes como o São Francisco, MMA (2003). Estima-se que pelo
menos 932 espécies vegetais foram registradas na região, sendo 318 delas endêmicas. O mesmo
acontece com outros grupos, como o de aves, com 348 espécies registradas, das quais 15 espécies e
45 subespécies foram identificadas como endêmicas.
Para mamíferos, foram descritas duas espécies endêmicas ao bioma (Oliveira et al., 2003).
Para os répteis, duas áreas de dunas do Médio São Francisco (Campos de dunas de Xique-Xique e
Santo Inácio, e Campos de dunas de Casanova) se destacam por concentrarem conjuntos únicos de
espécies endêmicas. Por exemplo, das 41 espécies de lagartos e anfisbenídeos registradas para o
conjunto de áreas de dunas, praticamente 40% são endêmicas. Além disso, quatro gêneros são
também exclusivos da área.
Apesar de várias espécies terem sido descritas na região (Silva e Oren, 1997), a Caatinga é
ainda pouco conhecido do ponto de vista científico MMA (1998), haja vista o baixo número de
inventários realizados em relação aos demais biomas MMA (2005).
O Brejo da Brásida, Sento Sé (BA), se destaca pela sua riqueza natural, apresentando
minérios, afloramento de olhos d’agua, alto número de endemismos e alta riqueza de espécies
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raras/ameaçadas. Essas formas típicas associadas a inúmeras belezas naturais e arqueológicas,
incluindo (pinturas rupestres, sítios arqueológicos, espelhotemas e sítios paleontológicos), conferem
ao povoado um elevado potencial de atividades para o desenvolvimento de turismo ecológico, como
também rural com aproveitamento do potencial cultural popular que possibilitam virtual
desenvolvimento de turismo sustentável de base comunitária. Porém, toda esta diversidade está
sendo considerada como vulnerável devido o grau de alteração e pressão antrópica sofrida, ameaças
pela perda de habitat, susceptibilidade alta a desertificação, consumo de madeira para lenha;
ameaças à biodiversidade pelo potencial minerário, instalação de usinas eólicas e ainda, criação de
Bovino, Ovino e Caprino na caatinga, considerado em recentes estudos, como um dos maiores
destruidores do bioma.
Para a região de Sento Sé na Bahia foram identificadas áreas consideradas prioritárias para a
conservação da biodiversidade da Caatinga. Segundo o MMA (2007) do total de áreas novas
propostas (220), 28 foram classificadas como Insuficientemente Conhecida, 45 como de Alta
Importância, 67 de Muito Alta importância e 80 pertencem à classe de Extremamente Alta. Com
relação à prioridade de ação, das 292 áreas prioritárias, 88 (30% do total) foram classificadas como
Alta, 100 (34%) como Muito Alta, e 104 (36%) como Extremamente Alta.
Tais ameaçadas embasam a recomendação dessa área como Criação de UC de Uso
Sustentável, assim, a iniciativa do município de Sento Sé em criar uma unidade de conservação
municipal nessa área, torna-se necessária para evitar perda de toda a riqueza natural e
biodiversidade por ações antrópicas. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a proposta para a
criação e implementação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Brejo da Brásida.
METODOLOGIA
O Povoado de Brejo da Brásida pertence à região de Caatinga do Município de Sento Sé,
Estado da Bahia, e está situada a 122 km, da sede municipal, 222 km da cidade de Juazeiro, 126 km
da cidade de Jussara, 144 km da cidade de Irecê, 60 km da cidade de Umburanas e a 18 km da
comunidade de Tanque, 09 km dos povoados de Junco, 24 km de Pedra Branca, 14 do Rancho dos
Negros, 30 km do Parque Eólico Campo Largo e outros que comungam a mesma vocação cultural
social e econômica. A Comunidade de Brejo da Brásida tem as seguintes coordenadas geográficas:
LAT. S 10º 20’ 38. LONG. W 04 10º 45, ALT. 407 m.
Situado na área de entorno do recém-criado Parque Nacional do Boqueirão da Onça, entre as
bacias dos Rios São Francisco, Jacaré/Vereda Romão Gramacho e o Parque Eólico Campo Largo.
Caracteriza-se por ser uma região de belezas naturais e cênicas, águas termais em uma planície, e
um vale cercado por serras de rara beleza que formam belas escarpas. Além disso, abriga
ecossistemas extremamente frágeis e preservados, é um brejo ocupado por uma vegetação arbórea
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densa, região de mananciais, nascentes termais onde a água é o recurso mais importante a ser
preservado.
No presente estudo foi realizado o levantamento de dados dessa região, referentes à
caracterização da fauna e da flora, caracterização do meio físico, e levantamento dos dados
socioeconômicos dos moradores da comunidade. A coleta de dados foi obtida através de expedições
realizadas pela equipe executora ao campo, e através de levantamento de dados por buscas em
plataformas de indexação de artigos, utilizando como palavras chave do bioma caatinga e
localidades abrangidas pela área da proposta no estudo. Desta forma, foram selecionados os artigos
cujas informações de local de coleta mencionavam a área do Brejo da Brásida.
No que se refere à caracterização do meio físico, foram realizadas expedições em campo e
buscas de dados adicionais em trabalhos já realizados sobre os aspectos de localização do ambiente
físico-natural da área de estudo; dados cartográficos e imagens de satélite por sensoriamento
remoto.
O levantamento dos dados socioeconômicos foi realizado a partir de aplicação de
questionário em 41 famílias da comunidade, o qual foram convidados a responder questões a cerca
do número, faixa etária, escolaridade e sexo das pessoas moravam no domicílio; sobre a atividade
de renda desenvolvida dentro da propriedade; se recebiam algum tipo de aposentadoria ou algum
tipo de auxílio do governo.
RESULTADOS
De posse dos dados obtidos no levantamento, a equipe procedeu à compilação de todo o
material em planilhas, que resultou no presente estudo.
O clima do município de Sento Sé é do tipo tropical semiárido com chuvas mal distribuídas
ao longo do ano e com acúmulo de precipitações no final e início de cada ano. Os meses de abril a
outubro apresentam índice pluviométrico com média próximo a zero, tendo o período chuvoso de
apenas dois ou três meses no ano, ou podendo não existir, ocasionando as denominadas secas
regionais (SILVA, 2010).
Silva (2010) ao fazer levantamento de dados pluviométricos do município no período de 30
anos (1940 – 1969), verificou que a média total dos meses variou entre 10,8mm para os meses de
setembro (meses mais secos) e de 106,7mm para os meses de dezembro (mais chuvosos do
período). O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 124 mm em relação ao mês mais
chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 2.9 °C. A temperatura média do mês de
Outubro, o mês mais quente do ano, é de 27.9 °C. Com uma temperatura média de 25.0 °C, Julho é
o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano. Agosto é o mês mais seco com 0 mm. Com
uma média de 124 mm o mês de Março é o mês de maior precipitação (climate-data.org, 2017).
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O relevo do município de Sento Sé apresenta formas resultantes da ação de processos
geomórficos controlados pela semiaridez e pela agressividade do período chuvoso. Com altitudes
entre 400 e 1.300m que tipificam a paisagem local, essa variação é devida à maior movimentação
do relevo relacionada aos dobramentos referidos (LIMA et al, 2011).
A região apresenta uma vegetação predominante do bioma Caatinga, porém com a presença
de elementos da flora dos Campos Rupestres, do Cerrado, da Amazônia e da Floresta Atlântica
(FERNANDES, 2015). Infelizmente essa área perdeu, desde 2005, cerca de 35% da sua vegetação
original.
A Caatinga e seus ecossistemas associados possuem um considerável número de espécies
endêmicas, porém ainda pouco conhecidas (CASTELLETTI et al., 2004). Devido ao baixo índice
de vegetação remanescente, o bioma Caatinga é apontado como um dos mais críticos em termos de
conservação, necessitando ainda de várias ações e políticas direcionadas para o estudo e a
conservação da sua biodiversidade. Cabe ressaltar que somente 2% de seu território está protegido
por unidades de conservação, estando o restante sujeito aos impactos negativos do uso insustentável
dos seus recursos naturais, como um intenso processo de desertificação, perda de populações e de
importantes processos ecológicos (SIQUEIRA FILHO et al. 2012).
A flora do Brejo da Brásida é composta por Macrófitas aquáticas, compreendendo 10
espécies e 6 famílias, (FERNANDES, 2015) e de famílias típicas do bioma caatinga, sendo as mais
comuns: as cactaceae (palma, cacto, xique-xique, mandacaru, coroa-de-frade, facheiro),
bromeliaceae (caroá, jitirana), euphorbiaceae, anacardiaceae (Aroeira), asteraceae, malvaceae
(malva branca, malícia), rhamnaceae (juazeiro), Arecaceae (carnaúba), fabaceae (jurema preta,
cumaru, juruma branca), entre outras.
A fauna do Brejo da Brásida é bem diversa composta por mais de 800 espécies animais,
destacando a ocorrência de felinos (onça-pintada, onça-parda, jaguatirica, gato-do-mato-pequeno,
gato-maracajá e gato-mourisco), preá, asa brancos, tamanduá-mirim, além de outras espécies
ameaçadas de extinção, como por exemplo, o tatu-bola.
A comunidade Brejo da Brásida, já que foi estabelecida numa região de paisagem impar,
mais precisamente sobre o afloramento de um olho d’agua, é considerado um oásis em meio ao
clima tórrido do semiárido. A região é ainda é circundada com inúmeras cachoeiras, curiosas
formações geológicas e belíssimas paisagens.

As pinturas rupestres encontradas em algumas

cavernas retratam a ocupação dessa região por povos primitivos.
Portanto, a criação da unidade de conservação, e posteriormente, elaboração do seu Plano de
Manejo, permitirá a exploração destes potenciais atrativos para visitação, de maneira compatível
com os objetivos da unidade e com a conservação ambiental, em especial as seguintes atividades:
Banho recreativo, Turismo de Observação da Natureza / Observação de aves, Visitas a Sítios
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Históricos, Contemplação da Paisagem, Fotografia, Caminhadas/Ciclismo, Acampamento e
Gastronomia.
Para caracterizar socioeconomicamente essa região foram utilizados dados obtidos de 42
domicílios que representou 148 entrevistados, cerca de 98% da comunidade do Brejo da Brásida.
No quesito faixa etária foram coletadas as idades dos entrevistados e dos demais membros
da família, divididos por sexo e por idade (de 0 a 5 anos, de 6 a 18 anos, de 18 a 30 anos, de 30 a 60
anos e acima de 60 anos). Mais da metade da população é constituído por adultos na faixa etária
entre 30 a 60 anos.
Os níveis de escolaridade obtidos de todos os moradores do domicilio dividido por sexo,
demostraram que a maioria da população, para ambos os sexos, possuem apenas o fundamental
incompleto.
As informações das 41 pessoas entrevistadas quanto á renda mensal familiar foram divididas
em famílias que ganhavam até dois salários mínimos ou acima de dois. Apenas 10% dos
entrevistados responderam que tem renda acima de dois salários mínimos, sendo quem 50% dos
entrevistados possuem em seus domicílios algum indivíduo que recebe aposentadoria ou recebem
auxílios do governo, como por exemplo, participa do programa bolsa família.
Quanto ao tempo de permanência na comunidade, a maioria dos entrevistados, mais de 90%,
respondeu que reside na comunidade desde o nascimento e o restante, que chegaram à comunidade
ainda na infância.
No quesito de prática atividade agrícola foi levantado o número de entrevistados que
praticavam atividade agrícola em sua propriedade. A maioria dos entrevistados respondeu que sim,
praticam atividade agrícola, porém, só em períodos chuvosos, para venda e para consumo próprio.
Dentre os produtos foram citados grãos, legumes, frutas e hortaliças, como por exemplo, milho,
feijão, banana, coco, entre outros. Quanto aos que praticam agricultura, foram questionados quanto
ao tipo de agricultura trabalhada se orgânica e/ou convencional, a maior parte respondeu que pratica
a agricultura convencional, com uso de maquinas como tratores, ou somente manual, os a depender
do tamanho de suas terras, e do período do ano. A maioria das pessoas não faz uso da irrigação pelo
fato do grande período de seca na região, a minoria que faz tem nascentes na propriedade.
A comunidade de Brejo da Brásida é conhecida por sua riqueza hídrica, na qual sua cadeia
de serras é chamada pelos moradores de “caixa d’água”, por isso foi levantado o número de
entrevistados que possuíam nascentes em suas propriedades. O número de pessoas que disseram ter
nascentes na propriedade foi baixo, os entrevistados citaram que havia muitas nascentes e citaram
também os fatores que possivelmente ocasionaram seu desaparecimento como, por exemplo, a seca
e a falta de cuidados das pessoas.
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Quanto aos outros usos que fazem da Caatinga os entrevistados citaram o uso para lenha,
madeira pra cerca e colheitas de frutas como o umbu. Ainda foram perguntados quanto às mudanças
notadas com o passar dos anos na Caatinga, a maioria citou a morte das árvores, onde lugares que
anteriormente possuía muitas árvores, hoje estão quase desertificados, além das mudanças no clima,
o desaparecimento de rios e nascentes e com isso a falta de água, entre outros.
Quando questionados sobre de quem seria a responsabilidade de manter os recursos naturais
os entrevistados citaram a própria comunidade juntamente com a Associação de moradores, e um
apoio maios dos órgãos públicos responsáveis e do governo.
A categoria a ser sugerida, após discussão com a comunidade é a de Reserva de
Desenvolvimento Sustentável. Os objetivos básicos das Reservas de Desenvolvimento Sustentável
são preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das
populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas
de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.
A denominação sugerida é RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
MINAS D’ÁGUA. Referência dada a esta região por abrigar uma nascente, a chamada Nascente
Brejo da Brásida. Corresponde a uma fonte de águas cristalinas natural, com temperatura média no
período da seca de 36°C e, com 38°C no período chuvoso, apresenta PH em média de 6,7 nos
período de seca e 6,9 nos período de chuvoso FERNANDES (2015).
Após a exposição de todos os dados elaborados e organizados pela equipe técnica,
caracterizando a área proposta para a criação da Unidade de Conservação de Desenvolvimento
Sustentável, podem ser elencadas as seguintes justificativas finais que fundamentam a criação da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável/RDS em Brejo da Brásida, município de Sento Sé, Bahia.
O primeiro deles é a existência do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC,
que no Art. 7º da Lei agrupa as unidades de conservação (UC) conforme seus objetivos básicos, em:




UC de proteção integral – cujo objetivo básico é preservar a natureza, admitindo-se apenas o
uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. As
categorias de manejo deste grupo são as Estações Ecológicas (ESEC), Reservas Biológicas
(REBIO), Parques Nacionais (PARNA), Monumentos Naturais e Refúgios de Vida
Silvestre.
UC de uso sustentável – cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. A este grupo pertencem as
Florestas Nacionais (FLONA), Áreas de Proteção Ambiental (APA), Reservas Extrativas
(RESEX), Reservas de Fauna, Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e
Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS).
“Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga
populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração
dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1465

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na
manutenção da diversidade biológica.
§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a
natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos
naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o
conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.



Condicionantes para criação - existência de populações locais residentes na área; ocorrência,
entre as populações residentes na área alvo de proteção, de atividades econômicas não
predominantemente extrativistas de recursos naturais; existência de organização social e
produtiva mínima entre os usuários; área contenha porções representativas de ecossistemas
naturais; possua importância ecológica e biodiversidade significativas; sua criação deve
passar por consultas públicas; a criação deve ser solicitada por abaixo-assinado; os limites
da área proposta devem já ser apresentados na consulta pública; é possível manter em seu
interior famílias com títulos de terras.
 Diretrizes para manejo - até que o plano de manejo defina, as atividades desenvolvidas na
RDS devem ser aquelas historicamente desenvolvidas; devem ser emitidos termos de
compromisso e contrato de concessão de uso de terras públicas entre o órgão gestor e as
populações beneficiárias; terras particulares relevantes para comporem a RDS são passíveis
de desapropriação; deve-se formar um conselho deliberativo para acompanhar a gestão; o
plano de manejo deve ser participativo, apresentar orientações práticas e se basear em dados
secundários, conhecimentos tradicionais e levantamentos expeditos de campo; deve
contemplar o manejo de recursos explorados; o zoneamento deve ser participativo e conter
as zonas de proteção integral, zona de uso sustentável e zona de amortecimento, além de
corredores de biodiversidade quando pertinentes; os órgãos executores devem prever
recursos para apoiar a organização social e produtiva e a formação do conselho deliberativo,
além de responsabilizar-se pela capacitação dos seus membros, disponibilizar meios para
seu funcionamento e facilitar a busca de financiamentos de projetos em outras instâncias; a
fiscalização e o monitoramento devem ser de responsabilidade do órgão administrador da
RDS em parceria com as comunidades locais, enquanto a zona de proteção integral deve ser
de responsabilidade exclusiva do órgão administrador.
O WWF-Brasil (2007) indica as diretrizes para a regulamentação das Reservas de

Desenvolvimento Sustentável, reiterando a importância da criação, regulamentação e manejo dessa
categoria de unidade de conservação.
A área proposta para a criação da RDS é considerada uma área de Importância Ecológica e
prioritária para conservação. No Boqueirão, encontram-se várias espécies ameaçadas de extinção.
Entre os representantes da fauna estão o tamanduá bandeira, o tatu-bola, o gato mourisco e o gatodo-mato. Maior felino das Américas, a onça pintada tem na região dos principais refúgios em área
natural. A espécie já perdeu 55% da área de sua distribuição original e, atualmente, a maior parte de
suas subpopulações está ameaçada de extinção. No Brasil, a onça pintada está criticamente
ameaçada na Caatinga e na Mata Atlântica. Entre as aves em risco de extinção que vivem naquele
trecho do sertão baiano, estão a arara-azul-de-lear e o jacu estalo, além de uma variedade de aves
que, embora não estejam ameaçadas, encontram refúgio na Caatinga. Répteis, anfíbios e insetos –
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ainda por serem estudados – completam o quadro da fauna selvagem do Boqueirão. Para SiqueiraFilho (2012) a flora nativa não é menos diversa. “Trata-se da última grande área selvagem de todas
as caatingas do Nordeste brasileiro”.
A região do Boqueirão também tem papel chave na segurança hídrica na região. Importantes
nascentes localizadas nos planos mais altos do Boqueirão irrigam o solo seco do sertão, garantindo
condições de vida para comunidades urbanas e rurais. Algumas dessas nascentes foram incluídas
dentro dos limites do parque nacional. Também tem forte traço de ocupação pelas populações
tradicionais. Inscrições rupestres em vários sítios localizados no Boqueirão indicam que a presença
humana ali pode ter milhares de anos, faltam datações para esses registros, provavelmente
paleolíticos, como os que se encontram no Parque Nacional da Capivara, no Piauí.
Modernamente, a região do Boqueirão vem sendo ocupada de modo tradicional por
quilombolas e comunidades de fundo de pasto. Segundo o MMA (2017), a presença das populações
tradicionais foi determinante na elaboração do desenho do mosaico, resguardando potencialidades
que poderão ser incorporados em um processo de desenvolvimento local, como o ecoturismo.
Fica na Área de Proteção Ambiental, por exemplo, a Toca da Boa Vista, maior caverna
brasileira, com 97,3 km de extensão. Ela se interliga com Toca da Barriguda (28,6 km), formando
um complexo único, tornando- se a maior caverna do Hemisfério Sul, com mais de 120 quilômetros
já explorados. Isso torna a região um polo de desenvolvimento turístico e de pesquisas cientificas.
Em torno dessa área com remanescentes de vegetação nativa, populações urbanas vivem nos
cinco municípios da região, que registram baixo Índice de Desenvolvimento Humano que tem como
critérios indicadores educação, longevidade e renda.
CONCLUSÕES
A elaboração da peça técnica para a criação da descrição e caracterização da área do
município de Sento Sé, proposto para a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Brejo
das Minas d’água, demonstra a importância biológica e socioeconômica da área e os impactos
positivos que podem decorrer da criação de uma unidade de conservação de uso sustentável.
Um dos elementos importantes que fortalecem a necessidade de criação da RDS é a criação
em 2018 do Parque Nacional Boqueirão da Onça e da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da
Onça, pois a reserva proposta está no entorno imediato das referidas unidades de conservação,
servindo dessa forma de proteção aos impactos negativos às recém-criadas unidades.
Desta forma, a equipe técnica responsável pela elaboração desta proposta apresenta os
estudos técnicos, exigidos pelo art. 22, § 2º da Lei 9.985/2000, para divulgação prévia para os
órgãos públicos competentes e relacionados à natureza da proposta e para consulta pública a ser
realizada com a participação de toda a população afetada e/ou interessada, gerando com isso a
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possibilidade real de criação pela Prefeitura Municipal de Sento Sé da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável, sendo que a criação da RDS é uma aspiração e demanda da comunidade de Brejo da
Brásida.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. Cria o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>.
CASTELLETTI, C.H.M.; SANTOS, A.M.M.; TABARELLI, M.; SILVA, M.C.S.; 2003. Quanto
ainda resta da caatinga? Uma estimativa preliminar. In: Leal, I.R.; Tabarelli, M.; Silva,
J.M.C.; (Orgs.) Ecologia e Conservação da Caatinga. Ed. Universitária, UFPE, 2004.
FERNANDES, D. S. Comunidade de Macrófitas Aquáticas no Boqueirão da Onça. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Ciências biológicas) - Universidade Federal do Vale do
São Francisco, Campus Ciências Agrárias, 2015.
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa da vegetação brasileira, Rio de
Janeiro, IBGE, 1993.
LIMA, G. M., DIAS, L. F., CARDOSO, R. M. MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO COMO
SUBSÍDIO AO ESTUDO DA DESERTIFICAÇÃO NO NORTE DA BAHIA. REVISTA
GEONORTE, Edição Especial, V.2, N.4, p.588 – 598. 2012.
MMA. Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Brasileira: Atualização - Portaria MMA n°9, de 23 de janeiro de 2007. /
Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. – Brasília: MMA,
2007. (Série Biodiversidade, 31).
MMA. Decreto nº 9.337, de 5 de abril de 2018, cria a Área de Proteção Ambiental do Boqueirão
da Onça. Brasília, DF, 2018.
MMA. Decreto nº 9.336, de 5 de abril de 2018 cria o Parque Nacional do Boqueirão da Onça.
Brasília, DF, 2018.
OLIVEIRA, J. A., Gonçalves , P. R. e Bonvicino, C. R. 2003. Mamíferos da Caatinga. In: Leal, I.
R., Tabarelli, M. e Silva, J.M.C. (eds.). Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife, Editora
Universitária. pp. 271-336.
SILVA, A. H. D. ANÁLISE CLIMATOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SENTO SÉ-BA. In: XIV
EGAL, LIMA- PERU, 2010.
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1468

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
SILVA, J. M. C. and OREN, D. C. 1997. Geographic variation and conservation of the
Moustached Woodcreeper (Xiphocolaptes falcirostris), an endemic and threatened species of
northeastern Brazil. Bird Conservation International 7: 263-274.
SILVA, J. M. C., SOUZA, M. A., BIEBER, A. G. D. e CARLOS , C. J. 2003. Aves da Caatinga:
Status, uso do hábitat e sensitividade. In: Leal, I. R., Tabarelli, M. e Silva, J. M. C. (eds.).
Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife, Editora Universitária. p.237-273
SIQUEIRA FILHO, J.A. A extinção inexorável do Rio São Francisco. In: José Alves de SiqueiraFilho (Org.). Flora das Caatingas do Rio São Francisco. 1ª ed. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson
Estúdio Editorial Ltda., vol. 1, p. 24-65. 2012.
WWF-BRASIL.

Reserva

de

Desenvolvimento

Sustentável/RDS:

Diretrizes

para

a

regulamentação. Brasília, DF. 2007. 64 p.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1469

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIE EXÓTICA NA MANUTENÇÃO DE
COBERTURA DO SOLO

Diego Fernando ROTERS
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo-UDESC
diegoroters@gmail.com
Diou Roger SPIDO
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo-UDESC
diouspido@gmail.com
Jadiel ANDOGNINI
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo-UDESC
Jadi.andognini@gmail.com
Juliano TELES
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo-UDESC
julianosteles@yahoo.com.br

RESUMO
Estudos relacionando espécies exóticas como Pinus taeda, são importantes elo de boa parte da
cadeia produtiva no Brasil estar associada com esta espécie, e é necessário quantificar quais os
efeitos diretos e indiretos sobre o solo. Estudos como este, podem ser utilizados como base para
análises mais profundas no impacto direto que o cultivo do Pinus causaria no habitat solo, e quais
as medidas e consequências são necessárias para que minimizar o impacto que a cultura pode ou
não causar. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a diferença nutricional do
monocultivo, sem utilização de fertilizantes, comparando à uma mata natural não perturbada. As
amostras de solo coletadas, são originárias de três locais de produção de Pinus taeda e de três locais
de preservação permanente localizados no planalto norte catarinense, sob um Cambissolo Húmico.
A amostragem para a pesquisa foi aleatória, tentando representar a área como um todo ao coletar o
solo para a pesquisa. Ao utilizar um sistema de manejo de espécies exóticas e na mesma área,
ocorrendo áreas de preservação, foi possível verificar que, o Pinus necessita de nutrientes, e a
ciclagem nutricional que a mesma pode proporcionar ao solo com seu material sendo depositado e
reciclado no solo, não comporta os níveis de demanda nutricional, se comparado a ambientes
preservados.
Palavras chave: Pinus taeda, área de preservação permanente, conservação do solo.
ABSTRACT
Studies relating exotic species such as Pinus taeda, are important link of much of the productive
chain in Brazil to be associated with this species, and it is necessary to quantify what direct and
indirect effects on the soil. Studies such as this can be used as a basis for more in-depth analyzes of
the direct impact of Pinus cultivation on soil habitat, and what measures and consequences are
needed to minimize the impact that the crop may or may not cause. The present work aims to
demonstrate the nutritional difference of the monoculture, without using fertilizers, comparing to an
undisturbed natural forest. The collected soil samples originate from three Pinus taeda production
sites and three permanent preservation sites located in the northern plateau of Santa Catarina under
a Humic Cambisol. Sampling for the survey was random, attempting to represent the area as a
whole by collecting the soil for the survey. When using a system of management of exotic species
and in the same area, occurring preservation areas, it was possible to verify that, Pinus needs
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nutrients, and the nutritional cycling that it can provide to the soil with its material being deposited
and recycled in the soil, does not include the levels of nutritional demand, when compared to
preserved environments.
Keywords: Pinus taeda, permanent preservation area, soil conservation.

INTRODUÇÃO
O gênero Pinus tem um número muito grande de espécies, algumas originárias dos Estados
Unidos, como são os casos do Pinus elliottii, que ocorre desde o sul do Estado da Carolina do Sul
até a Flórida, que por muitos anos teve como objetivo inicial suprir o setor de papel e celulose,
entretanto, com a crescente demanda de madeira e a forte pressão pela preservação das florestas
nativas, sua produção também atende à demanda de madeira serrada e para laminação (MORO,
2005).
No caso da introdução de espécies exóticas, como o gênero Pinus, o momento em que uma
espécie arbórea de certa região passa a ser plantada em outra região, mesmo que esta apresente as
mesmas características climáticas da primeira, dificilmente apresentará também as mesmas
características edáficas. Como qualquer espécie florestal, mesmo se pouco exigente, tem
necessidade nutricionais bem definidas (POGGIANI, 1990).
Na área de produção de Pinus taeda há grandes interferências causadas pelo homem, devido
ao manejo que deve ser realizado para a produção, como: revolvimento do solo, com circulação de
máquinas agrícolas com subsolador, quebrando as camadas do solo em uma profundidade de 50
centímetros, aplicação de insumos (herbicida e formicida) e grande circulação de pessoas que
possam utilizar estas áreas para despejar resíduos domésticos e até industriais.
Já em ambientes preservados, como em áreas de preservação permanente, são utilizadas por
grandes e pequenas empresas, produtores rurais, é de importância para o cumprimento do regimento
do código florestal brasileiro, e também são consideradas de interesse público, definidas por
protocolos internacionais, como o protocolo de Kyoto.
O objetivo deste trabalho foi de demonstrar a diferença nutricional do monocultivo, sem
utilização de fertilizantes, comparando à uma mata natural não perturbada. As amostras de solo
coletadas, são originárias de três locais de produção de Pinus taeda e de três locais de preservação
permanente localizados no planalto norte catarinense, sob um Cambissolo Húmico.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O local de pesquisa está localizado no planalto norte catarinense, sendo as coordenadas
geográficas do local de pesquisa: 26º13’16.27’S, 49º34’58.85’O, com uma elevação de 819 metros.
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A área de pesquisa apresenta-se na segunda rotação, sendo que a primeira rotação de Pinus na área
foi em meados de 1989, com o corte raso em 2011.
A área em questão antes do início do cultivo de Pinus, era utilizada como área de pastagem
intensiva, com a utilização de fogo no manejo do pasto e resemeadura natural do campo, por vezes
era arado ou gradeado.
O tipo de pesquisa classifica-se como aplicada, com o objetivo de resolver problemas,
abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito das
sociedades em que os pesquisadores vivem.
A área de pesquisa onde Bognola, 2008 classificou como Cambissolo Húmico, de textura
predominante média.
O local de produção, foi dividido como amostras 1, 2 e 3, e apresentava pouca vegetação
além do plantio homogêneo do Pinus taeda, ao retirar as amostras, buscou-se por locais que
representassem melhor a área de produção, como: um local homogêneo de plantio, sem árvores
mortas e no meio das plantas. Já nas áreas 4, 5 e 6, áreas de coleta de preservação permanente, onde
foi buscado locais que apresentassem diversidade de espécies.
Para a realização desta pesquisa, foi utilizado o método de comparação de médias, nesta
pesquisa foi utilizada análises de laboratório, as amostras de solo coletadas a campo, foram
enviadas ao laboratório de solos da Universidade do Estado de Santa Catarina.

Estas

amostras

foram coletadas nas seguintes profundidades: 0-20cm, 20-40cm e de 40-60cm de profundidade,
compondo três amostras em locais de produção de Pinus taeda, e três amostras em área de mata
nativa.
Análise estatística pelo teste F, em nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa
estatístico SPSS 19.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar os dados obtidos com as análises de solos através do teste F, o K (Potássio),
figura 1, foi o que apresentou diferenças significativas em todas as áreas coletadas, a área de mata
nativa apresentou níveis maiores, e este elemento tem por importância a ativação enzimática e
estimula a fotossíntese e também para resistência a seca (REISSMANN C.B e WISNIEWSKI,
2000).
A diferença de mata nativa e de produção, foram devido temperatura (quanto menor a
variação, melhor) umidade (constante) e oxigenação (espaço poroso), portanto estas características
são de solos de mata nativa.
Figura 1: Teor de potássio em produção de Pinus taeda e mata nativa.
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Fonte: Os autores

O P (Fósforo), figura 2, apresentou nas profundidades de 20-40cm e de 40-60cm diferenças
significativas entre os locais coletados, sendo maior na área nativa.
O fósforo está relacionado diretamente com o desenvolvimento da raiz das plantas, portanto
podemos concluir que a diferença nos teores em mata nativa e em área de produção, é que, na área
nativa há maior umidade do solo (CARDOSO, 2018).
Matéria orgânica apresentou resultados que indicam que está em nível médio a baixo e
quanto mais matéria orgânica obtiver no solo, maior será a disponibilidade de fósforo no solo,
portanto no local de mata nativa havendo maiores índices de matéria orgânica maiores serão os
níveis de fósforo e maior a sua disponibilidade.
Figura 2: Teor de fósforo em produção de Pinus taeda e mata nativa.

P
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Fonte: Os autores.

O Ca (Cálcio) apresentou em todas as profundidades diferenças significativas entre os locais
coletados, sendo maior na área nativa. Portanto os valores apresentados de Cálcio, se equivalem
diretamente ao pH do solo, sendo o pH não obteve diferenças significativas entre os tratamentos.
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Figura 1: Teor de cálcio em produção de Pinus taeda e mata nativa.
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Fonte: Os autores.

Mesmo levando em consideração que uma rotação de Pinus taeda ocorra a cada 20 anos,
fica evidente que dentro do local de produção há diferenças significativas em relação à mata nativa,
tabela 1.
Em ambientes preservados o acúmulo nutricional e a preservação da fertilidade do solo são
muito maiores, isso pode ocorrer pelo fato que as áreas de preservação permanente possuem uma
grande diversidade de espécies, o que não acontece no ambiente de cultivo florestal.
Tabela 1: Análise químicas das áreas de Pinus taeda e mata nativa.
pH
(H2O)

Ca

Mg

Al

H+Al

Pinus
Nativa

4,6
4,5

0,9 b
1,3 a

0,5
0,6

3,6
4,4

24,4
26,4

Pinus
Nativa

4,7
4,7

0,7 b
1,0 a

0,3
0,3

3,4
3,8

18
19,7

Pinus
Nativa

4,6
4,8

0,7 b
0,9 a

0,3
0,2

2,7
3,6

22,6
20

CTC
m%
efetiva
Profundidade 0-20
5,1
71,8
6,5
67,8
Profundidade 20-40
4,4
77,5 a
5,4
70,1 b
Profundidade 20-40
3,7 b
74,8
5,0 a
72,4

V%

MO

Argila

P Mehlich

Na

K

5,6
7,4

3,9
4,9

26,3
27,3

1,8b
3,6a

12,7
16,3

36,7 b
91,3 a

5,2
7,7

2,6 b
3,1 a

26,7
27,7

0,9 b
6,7 a

11,7
9,7

13,3 a
110,3 b

5
6,8

1,6
2,2

31
25,3

0,9 b
6,7 a

15,7
9,3

9,0 b
68,7 a

Fonte: Os autores

CONCLUSÃO
Com base nos resultados, foi demonstrado que as áreas situadas no interior de cidades são de
suma importância à preservação, assim como o uso consciente dos locais de produção florestal, pois
estes locais de produção são fatores importantes para o bem-estar nas cidades.
Se manejadas corretamente, as áreas que servem para produção terão seu uso prolongado,
servindo a toda a sociedade, garantindo o uso de terras para produção, preservando a água, para a
produção de alimentos, conservando e servindo a toda sociedade.
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Como já era esperado, os níveis nutricionais são superiores no ambiente preservado, sendo
destacado por três elementos, Cálcio, Potássio e Fósforo, que de forma geral, são os nutrientes que
melhor respondem a adubação mineral, sendo:
Cálcio: A média das três profundidades coletadas no ambiente de cultivo florestal foi de
0,76 cmolc/dm³ e no ambiente preservado a média foi de 1,06 cmolc/dm³, sendo 39% de diferença.
Fósforo: a média no ambiente de produção florestal foi de 1,2 mg/dm³ e na área de
preservação permanente foi de 5,67 mg/dm³, sendo 472% de diferença.
Potássio: a média no ambiente de produção florestal foi de 19,6 mg/dm³ e na área de
preservação foi de 90,1 mg/dm³, sendo 459% de diferença.
Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que em locais de produção de Pinus
taeda, mesmo sendo manejados com princípios baseados em acordos internacionais como o FSC
(conselho de manejo florestal), cumprindo as normas em vigor, há sim impacto da cultura sobre o
solo, pois para produzir, o Pinus necessita de nutrientes, e a ciclagem nutricional que a mesma pode
proporcionar ao solo com seu material sendo depositado e reciclado no solo, não comporta níveis de
demanda nutricional se comparado a ambientes preservados, portanto a biodiversidade interage
diretamente com a manutenção de níveis nutricionais em ambientes preservados do que em
ambientes de produção.
As diferenças estatísticas obtidas entre o ambiente de preservação e de produção de madeira,
já eram esperadas, devido que na área de preservação permanente há uma grande diversidade de
flora e fauna, pois é representante de um ambiente que sempre está se renovando, mantendo desta
forma os níveis nutricionais altos, já bem diferentes em ambientes homogêneos, como no caso do
Pinus, pois não há uma renovação tão constante, a flora é de apenas uma espécie e a fauna utiliza
apenas para passagem de uma área de preservação para outra, portanto os níveis nutricionais são
mais baixos.
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RESUMO
O Parque Nacional da Furna Feia (PNFF) possui uma rica biodiversidade associada à vegetação
Caatinga e aos ecossistemas cavernícolas, contudo, seis anos após a sua criação, o PNFF ainda não
dispõe de plano de manejo. Este estudo teve como objetivo apresentar uma análise temática dos
estudos científicos desenvolvidos no PNFF, com o propósito de subsidiar a elaboração de seu
zoneamento ambiental e plano de manejo. O delineamento metodológico seguiu a abordagem de
pesquisa bibliográfica, considerando uma sequência de procedimentos a ser adotado nesse tipo de
pesquisa. Neste estudo, foram registrados 45 trabalhos científicos, distribuídos ao longo de 10 anos
de pesquisa, tendo como área de estudo o PNFF. Registrou-se trabalhos científicos em nove áreas
do conhecimento, abrangendo 23 áreas temáticas específicas, organizadas em seis categorias de
publicação. As pesquisas realizadas no PNFF proporcionaram a obtenção de informações úteis para
o planejamento desta unidade de conservação da natureza, principalmente em relação aos aspectos
ambientais, sociais e econômicos.
Palavras-Chave: Área Protegida; Semiárido; Caatinga; Plano de Manejo.
ABSTRACT
The Furna Feia National Park (PNFF) has a rich biodiversity associated with the Caatinga
vegetation and cave ecosystems, however, six years after its creation, the PNFF still does not have a
management plan. This study aimed to present a thematic analysis of the scientific studies
developed in the PNFF, with the purpose of subsidizing the elaboration of its environmental zoning
and management plan. The methodological design followed the approach of bibliographic research,
considering a sequence of procedures to be adopted in this type of research. In this study, we
recorded 45 scientific papers, distributed over 10 years of research, with PNFF as the study area.
We recorded scientific papers in nine areas of knowledge, covering 23 specific thematic areas,
organized into six categories of publication. The research carried out at the PNFF provided useful
information for the planning of this protected natural area, mainly in relation to environmental,
social and economic aspects.
Keywords: Protected Area; Semiarid; Caatinga; Management Plan.
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INTRODUÇÃO
A ameaça à biodiversidade existe e é uma preocupação eminente, porque as atuais taxas de
extinção são excepcionalmente altas. Embora, as áreas protegidas sejam uma estratégia para a
conservação da biodiversidade no mundo, e haja progresso no estabelecimento de áreas protegidas,
esses esforços são insuficientes, por questões de representação ecológica e proteção da
biodiversidade (PIMM et al., 2014). No Brasil, as áreas protegidas estão reunidas no Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que apresenta critérios e normas para a
criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação da Natureza (UC) em todo o território
nacional. As UC têm como um dos objetivos justamente proporcionar os meios e incentivos para
atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, reforçando a proteção à
biodiversidade (BRASIL, 2000). O SNUC é responsável pela conservação de 2.146 UC, que
corresponde 1.582.861 Km2 do território brasileiro (CNUC, 2018).
O SNUC define que todas as UC precisam de plano de manejo, um documento técnico que
estabelece o seu zoneamento ambiental e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo
dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade
(BRASIL, 2000). Existem 335 UC de administração direta do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade. Destas, apenas 188 possuem plano de manejo (ICMBIO, 2018),
sendo que o Parque Nacional da Furna Feia (PNFF) permanece entre as UC sem plano de manejo.
O PNFF destaca-se no cenário estadual e nacional de conservação do bioma Caatinga e do
patrimônio espeleológico, pois foram identificadas 206 cavernas na área do Parque e outras 44 na
Zona de Amortecimento (BENTO et al., 2017). As informações disponíveis até o momento
permitem identificar oito cavernas com atributos de relevância máxima e uma rica biodiversidade
conservada associada à Caatinga (BENTO et al., 2013), assim, existe uma certa urgência pelo
ordenamento territorial desta UC. O plano de manejo é uma das mais importantes ferramentas para
o ordenamento territorial, por meio do zoneamento, estabelecendo os mecanismos de planejamento
e regulamentação do uso da terra, proporcionando um desenvolvimento ordenado, por meio da
compatibilidade ou incompatibilidade de diferentes usos da terra (BROWN; SANDERS; REED,
2018). Historicamente, a gênese do zoneamento esteve associada ao caráter degradante de certas
indústrias, mas logo passou a assumir diferentes vertentes, em resposta à diferentes demandas de
ordenamento, logo surgiram zoneamentos com diferentes fins como agrícola, estritamente urbano e
costeiro (INGRAM, 1961).
A partir da abordagem de Zoneamento Ambiental em áreas naturais protegidas, diferentes
metodologias estão sendo aplicadas, mas observa-se uma maior ocorrência daquelas relacionadas ao
levantamento massivo de dados para análises computacionais, como projetos através de tomada de
decisão multi-objetiva (CHENG; CHÂTEAU; CHANG, 2015) identificação de vulnerabilidade
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eco-ambiental (NGUYEN et al., 2016) e integração de processos participativos com análise
multicritério (ZHANG et al., 2013). Esses dados, apoiados por um campo teórico sólido, formado
por trabalhos de diferentes pesquisadores de diferentes áreas, podem fornecer uma maior seguridade
à tomada de decisão, garantindo a efetividade do planejamento e a gestão dos territórios protegidos.
Assim, esse estudo teve como objetivo apresentar a sistematização dos estudos científicos
que apresentaram como área de estudo o Parque Nacional da Furna Feia, com o objetivo de
subsidiar a elaboração de seu Zoneamento Ambiental e plano de manejo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de Estudo
O Parque Nacional da Furna Feia (PNFF) e sua Zona de Amortecimento (ZA) estão situados
no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente entre os municípios de Baraúna e Mossoró,
como mostrado no mapa a seguir (Figura 1). O acesso à ZA deste Parque pode ser realizado através
da rodovia estadual RN-015 que liga Mossoró ao município de Baraúna, com entrada na estrada que
dá acesso à Comunidade de Juremal ou pela BR-304 com entrada no assentamento Eldorado dos
Carajás II (conhecido como Fazenda Maisa), seguindo na estrada que dá acesso a Agrovila Vila
Nova I e II.
Figura 1 – Mapa de localização do Parque Nacional da Furna Feia, Rio Grande do Norte, Brasil.
Fonte: Fidelis-Medeiros, 2018.

O PNFF foi criado pelo Decreto Presidencial S/N, de 05 junho de 2012, e tem por objetivos
a preservação do complexo espeleológico da caverna Furna Feia, bem como a biodiversidade do
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bioma Caatinga existente em seus limites, onde é permitido a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com
a natureza e de turismo ecológico. A área oficial do PNFF compreende 8.493,28 ha e mais
25.323,13 ha em sua ZA, totalizando aproximadamente 33.816,41 ha (BRASIL, 2012).
Coleta de Dados
O delineamento metodológico deste estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica, que
corresponde ao levantamento de publicações sobre o tema abordado, com o objetivo de colocar o
pesquisador em contato direto com as publicações disponíveis sobre a região do PNFF. A pesquisa
bibliográfica tem como vantagem o fornecimento ao pesquisador de uma ampla cobertura e
entendimento sobre o objeto de estudo (GIL, 2008; PRODANOV; FREITAS, 2013).
A aquisição de publicações seguiu a abordagem de Salvador (1986), que idealizou uma
sequência de procedimentos a ser cumprido na pesquisa bibliográfica, onde a coleta é iniciada com
a adoção de critérios que delimitam o universo de estudo, orientando a seleção do material. Para
isso, foram definidos: a) parâmetro temático – as obras relacionadas ao objeto de estudo, ou seja, ao
Parque Nacional da Furna Feia e sua Zona de Amortecimento; b) o parâmetro linguístico – obras
nos idiomas português e inglês; c) principais fontes – livros, capítulos de livro, artigos científicos,
teses, dissertações, monografias, trabalhos científicos em evento, resumos simples em evento; d)
parâmetro cronológico de publicação – todas as publicações disponíveis on line, independente do
ano de publicação, foram incluídas neste estudo.
As ferramentas de pesquisa foram: (i) a Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), por meio
da pesquisa de currículo dos pesquisadores que publicaram trabalhos sobre o Parque Nacional da
Furna Feia. No campo de busca, digitou-se o termo “Furna Feia” e selecionou-se o modo de busca
para “assunto” incluindo as bases de doutores e demais pesquisadores (como mestres, graduados,
estudantes e técnicos). Após isso, consultou-se o currículo de todos os pesquisadores que surgiram
nos resultados em busca de publicações relacionadas ao Parque; (ii) busca nos portais de pesquisa
Periódico

Capes

(www.periodicos.capes.gov.br/),

Google

Acadêmico

(https://

scholar.google.com.br/) , Scielo (www.scielo.org/) e sites de eventos e instituições para as
publicações em forma de capítulos de livro, anais e trabalhos de conclusão de curso (graduação,
mestrado e doutorado). Apenas trabalhos que trataram exclusivamente do PNFF, ou que tenham
abordado este Parque como uma das áreas de estudo, foram incluídos na revisão bibliográfica.
Análise de Dados
A leitura dos trabalhos científicos para obter as informações e/ou dados necessários à
realização deste estudo procedeu-se de forma exploratória, cujo objetivo é verificar se as
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informações e/ou dados selecionados interessam de fato para o estudo e se contribuem para
responderem aos objetivos propostos (SALVADOR, 1986; LIMA e MIOTO, 2007).
A partir da revisão bibliográfica, as publicações registradas neste estudo foram classificadas
quanto a: (a) ano de defesa ou publicação, (b) categoria: artigo científico, livro, capitulo de livro,
tese, dissertação, monografia, trabalho científico em evento e resumo simples em evento, (c) área
CAPES: administração, ciências ambientais, ecologia, geociências, história, microbiologia,
sociologia, turismo, (d) área temática, (e) local de desenvolvimento do estudo e (f) instituição.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 59 pesquisadores na Plataforma Lattes, que participaram, como autor
e/ou coautor, de um total de 45 estudos científicos sobre o Parque Nacional da Furna Feia (PNFF).
Desses estudos, 42 foram produzidos no idioma português e três em inglês (Tabela 1). A maior
parte desses estudos (53,3%) foram publicados em forma de trabalhos científicos e resumos simples
em eventos (como congressos, simpósios, seminários e encontros). No que diz respeito a área de
ocorrência desses estudos, observa-se uma predominância de publicações voltadas a “Geociências”
e “Ecologia” (Figura 2a). Curiosamente, isso pode ser associado diretamente às peculiaridades do
PNFF – seu rico patrimônio espeleológico e sua vasta área de caatinga preservada.
No período de 2008 a 2014, que compreende a fase de estudos para criação do PNFF e a
fase de implementação desta UC, a maioria dos trabalhos apresentaram como áreas gerais a
“Geociências” e a “Ecologia”, tratando sobre temas como: “Prospecção Exocárstica”, “Gênese de
Cavernas”, “Modelagem Numérica”, “Sensoriamento Remoto” e “Fauna de Cavernas”. Já no
período de 2014 a 2018, observa-se a tendência por estudos voltados a área da “Ecologia” e
“Turismo”, onde foram desenvolvidos trabalhos relacionados a temas como: “Fenologia”,
“Frugivoria e Dispersão de Sementes”, “Demanda Turística” e “Ecoturismo” (Figura 2b, Tabela 1).
Em relação ao local de realização das pesquisas, 26,7% (n=12) dos trabalhos foram voltados
especificamente as “Cavernas e Lajedos”, enquanto “Trilhas Ecológicas” representaram 22,2%
(n=10) e “Zona de Amortecimento”, 11,1% (n=5). Outros 40% (n=18) dos estudos registrados na
revisão bibliográfica foram desenvolvidos tendo como foco todo o PNFF, associando temas como
“Ecoturismo”, “Sensoriamento Remoto”, “Conservação e Prospecção de Cavernas” e
“Planejamento Ambiental” (Figura 2c).
Do ponto de vista da qualidade e potencial de uso dos estudos científicos para o Plano de
Manejo, avaliou-se que as 23 áreas temáticas identificadas podem e devem ser utilizadas no
processo de tomada de decisão futura na gestão do PNFF. Os seis trabalhos de pós-graduação
(dissertação de mestrado e tese de doutorado) e os sete artigos científicos fornecem dados valiosos
para o entendimento e avaliação da biodiversidade associada ao bioma Caatinga e às cavernas, além
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de dados para a caracterização climática, avaliação das comunidades rurais do entorno e aspectos
históricos (Figura 2d).
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Ano
2008

Tabela 1: Estudos científicos publicados entre 2008 e 2018, tendo o Parque Nacional da Furna Feia (PNFF) como área de estudo. Fonte: Autores, 2018.
Categoria
Áreas do Conhecimento - CAPES
Área Temática
Área de Estudo
Autores
Artigo Científico
HISTÓRIA
Levantamento Histórico
Cavernas/Lajedos
NETTO; MEDEIROS

2009

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Conservação de Cavernas

PNFF

CRUZ, et al.

2010

Artigo Científico

ECOLOGIA

Fauna de Cavernas

Cavernas/Lajedos

FERREIRA, et al.

2010

Artigo Científico

GEOCIÊNCIAS

Prospecção Exocárstica

PNFF

CRUZ, et al.

2011

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Gênese de Cavernas

Cavernas/Lajedos

SANTOS, et al.

2011

Artigo Científico

ECOLOGIA

Fauna de Cavernas

Cavernas/Lajedos

BERNARD; FERREIRA

2011

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Prospecção Exocárstica

PNFF

BENTO, et al.

2011

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Modelagem Numérica

Cavernas/Lajedos

SILVA, et al.

2011

Dissertação

ECOLOGIA

Fauna de Cavernas

PNFF

BENTO

2012

Artigo Científico

GEOCIÊNCIAS

Sensoriamento Remoto

PNFF

BEZERRA, et al.

2013

Monografia

SOCIOLOGIA

Assentamentos Rurais

Zona de Amortecimento

BARACHO

2013

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Prospecção Exocárstica

Cavernas/Lajedos

BENTO, et al.

2013

Trabalho Científico em Evento

SOCIOLOGIA

Percepção Ambiental

Zona de Amortecimento

LOPES

2013

Monografia

TURISMO

Ecoturismo

PNFF

PEREIRA

2013

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Sensoriamento Remoto

PNFF

BEZERRA, et al.

2013

Dissertação

GEOCIÊNCIAS

Climatologia

PNFF

BEZERRA

2013

Trabalho Científico em Evento

CIENCIAS AMBIENTAIS

Planejamento Ambiental

PNFF

BENTO

2014

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Prospecção Exocárstica

PNFF

BENTO, et al.

2014

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Sensoriamento Remoto

PNFF

NASCIMENTO, et al.

2014

Resumo Simples em Evento

MICROBIOLOGIA

Micologia

PNFF

CORDEIRO, et al.

2014

Artigo Científico

GEOCIÊNCIAS

Sensoriamento Remoto

PNFF

BEZERRA, et al.

2015

Monografia

ECOLOGIA

Etnoecologia

PNFF

NASCIMENTO

2015

Monografia

TURISMO

Demanda Turística

PNFF

OLIVEIRA

2015

Resumo Simples em Evento

ECOLOGIA

Fenologia

Trilhas Ecológicas

MEDEIROS-SILVA, et al.

2015

Dissertação

ADMINISTRAÇÃO

Desenvolvimento Rural

Zona de Amortecimento

MEDEIROS

2015

Resumo Simples em Evento

ECOLOGIA

Etnoecologia

PNFF

BARBOSA, et al.

2015

Dissertação

ECOLOGIA

Fenologia

Trilhas Ecológicas

TORQUATO

2016

Monografia

TURISMO

Capacidade de Carga

Trilhas Ecológicas

SILVA

2016

Trabalho Científico em Evento

TURISMO

Capacidade de Carga

Trilhas Ecológicas

SILVA, et al.

2016

Trabalho Científico em Evento

TURISMO

Ecoturismo

PNFF

SILVA, et al.
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2016

Capitulo de Livro

ECOLOGIA
ECOLOGIA

Frugivoria e Dispersão de
Sementes
Conflitos socioambientais

2016

Resumo Simples em Evento

2016

Resumo Simples em Evento

2016
2016

Trilhas Ecológicas

DAVI, et al.

Zona de Amortecimento

DAVI, et al.

ECOLOGIA

Conflitos socioambientais

Zona de Amortecimento

PAULA, et al.

Tese

MICROBIOLOGIA

Micologia

PNFF

LIRA

Dissertação

ECOLOGIA

Fauna de Cavernas

Cavernas/Lajedos

VARGAS-MENA

2017

Monografia

TURISMO

Ecogeoturismo

Cavernas/Lajedos

ALVES

2017

Trabalho Científico em Evento

TURISMO

Ecoturismo

Trilhas Ecológicas

SILVA, et al.

2017

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Microclima

Cavernas/Lajedos

SILVA, et al.

2017

Resumo Simples em Evento

ECOLOGIA

Dispersão de Sementes

Trilhas Ecológicas

SILVA, et al.

2017

Resumo Simples em Evento

ECOLOGIA

Fenologia

Trilhas Ecológicas

ALMEIDA, et al.

2017

Resumo Simples em Evento

ECOLOGIA

Fenologia

Trilhas Ecológicas

PAIXÃO, et al.

2017

Monografia

ECOLOGIA

Trilhas Ecológicas

PAIXÃO

2017

Resumo Simples em Evento

MICROBIOLOGIA

Frugivoria e Dispersão de
Sementes
Micologia

Cavernas/Lajedos

AMORIM

2017

Trabalho Científico em Evento

GEOCIÊNCIAS

Microclima

Cavernas/Lajedos

SILVA, et al.

2018

Artigo Científico

ECOLOGIA

Fauna de Cavernas

Cavernas/Lajedos

VARGAS-MENA, et al.
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Figura 2 - Análise temática de estudos científicos, tendo como área de estudo o Parque Nacional da Furna Feia. a: Ocorrência de estudos científicos por áreas da CAPES;
b: Distribuição anual dos estudos científicos publicados; c: Ocorrência dos estudos científicos por localização específica e d: Distribuição dos estudos por tipo de publicação.
Fonte: Autores, 2018.
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Entre as instituições que mais cooperaram com a produção científica está a Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), com 40% (n=18) das publicações, seguida pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal do Rio Grande do
Norte UFRN), com 11,1% (n=5) cada. Outras nove instituições colaboraram, juntas, com 37,8%
(n=17) das publicações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O arcabouço científico até agora instituído, apesar de focar em certas áreas do
conhecimento, fornece informações valiosas para o entendimento e interpretação das paisagens
presentes no PNFF. Atualmente, como maior contribuidor para o desenvolvimento de trabalhos no
PNFF, a UFERSA surge como um marco de liderança para o desenvolvimento de pesquisas,
principalmente quando relacionado aos aspectos ecológicos. Conforme a ocorrência de estudos
científicos por áreas específicas, observou-se a ausência de trabalhos que explorem as áreas de
vegetação da caatinga. A maioria das pesquisas ficam restritas, quase que exclusivamente, a locais
já bem conhecidos e/ou de fácil acesso. Mesmo os trabalhos que não possuem uma zona de estudo
específica dentro do PNFF, apresentam poucos locais de coleta de dados. A caracterização
ambiental realizada nos últimos 10 anos sobre o PNFF proporcionou o levantamento de
informações úteis para o planejamento desta UC, observando principalmente os aspectos
ambientais, sociais e econômicos inerentes às particularidades de cada um dos trabalhos. Há,
contudo, lacuna de informações científicas

nas áreas de botânica, herpetologia, ictiofauna,

artrópodes, monitoramento ambiental e biodiversidade, hidrologia, pedologia, sociologia e
dinâmicas territoriais. Sugere-se também um maior investimento em pesquisas sobre
ecogeoturismo, percepção e desenvolvimento das comunidades rurais e gestão e planejamento
ambiental.
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RESUMO
As Unidades de Conservação são espaços territoriais especialmente protegidos para a conservação
de recursos naturais. O Estado do Paraná abriga diversas Unidades de conservação federais,
estaduais e municipais, dentre elas o Parque Nacional do Iguaçu, reserva de Proteção Integral. O
objetivo proposto neste artigo é compreender os aspectos histórico-culturais predominantes na
constituição das identidades dos moradores na zona de amortecimento, ou seja, do entorno deste
Parque, bem como, os conflitos gerados em relação à legislação ambiental, o qual delega restrições
de uso do solo, principalmente em relação à distância mínima da reserva para o plantio de
transgênicos, o que gera insatisfação dos agricultores. A presente pesquisa tem como finalidade
analisar as propriedades agrícolas localizadas no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, na busca
do entendimento da problemática levantada, materializados nos diversos interesses envolvidos, de
ordem econômica, política e ambiental, próprios dos agentes diretamente interessados na questão,
agricultores, gestores e grupos empresariais.
Palavras-chave: Parque Nacional do Iguaçu; Zona de Amortecimento; unidades de conservação.
ABSTRACT
The Conservation Units (UC) are territorial spaces specially protected for the conservation of
natural resources. The State of Paraná is home to several federal, state and municipal CUs, among
them the Iguaçu National Park, an Integral Protection Reserve. The objective is to understand the
predominant historical-cultural aspects in the constitution of the inhabitants' identities in the buffer
zone, that is, the surroundings of this Park, as well as the conflicts generated in relation to
environmental legislation, which delegates restrictions on land use , mainly in relation to the
minimum distance from the reserve for the planting of transgenic crops, which generates farmers'
dissatisfaction. The present research has the purpose of analyzing the agricultural properties located
around the Iguaçu National Park, in the search for an understanding of the problematic raised,
materialized in the diverse interests involved, of economic, political and environmental order, of the
agents directly interested in the matter: farmers , managers and business groups.
Keywords: Iguaçu National Park; Cushion Zone; conservation units.
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INTRODUÇÃO
Com a finalidade de conservar a fauna e, a flora, foram criadas as Unidades de Conservação,
local que restringe a prática de determinadas atividades humanas como a caça, a pesca, o corte de
árvores, o campismo selvagem, indústrias, etc. Segundo o IBAMA (2000) para a criação dessas
Unidades de Conservação exige-se o estabelecimento de regulação no tipo de uso em suas
proximidades, as chamadas zonas de amortecimento, área de transição, entorno ou efeito de borda,
dentro das quais é imposta uma série de restrições quanto ao uso solo, desde o tipo de cultivo.
Entende-se, portanto, por zonas de amortecimento, as modificações nos parâmetros físicos,
químicos e biológicos observadas na área de contato dos fragmentos de vegetação com a matriz
circundante.
Considerando esta problemática, diversos estudos têm sido realizados sobre as unidades de
conservação no Brasil (DIEGUES, 1995; BRITO, 2003; MILANO, 2002). Com a promulgação da
legislação que regula o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), em
julho de 2000, as Unidades de Conservação ganharam destaque na política brasileira de gestão
territorial. De acordo com Brito (2003), desde a criação do SNUC, conflitos ambientais tem sido
objeto de estudo de diversas pesquisas centradas nas interfaces entre populações humanas e espaços
naturais protegidos.
A busca pelo planejamento do espaço deve propiciar uma relação harmoniosa entre o
homem e a natureza e, o zoneamento ambiental, como um de seus instrumentos, visa que o impacto
da ocupação humana seja minimizado ao máximo a partir do estabelecimento de distintas zonas de
uso e manejo dos atributos nelas existentes.
Compreender os aspectos histórico-culturais predominantes na constituição das identidades
dos moradores na zona de amortecimento, e as formas de uso do solo agricultável nessas
propriedades, em frente à legislação ambiental, é o que se propõe nesta pesquisa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa realizada, tem como foco de análise, o manejo agrícola nas áreas
próximas ao Parque Nacional do Iguaçu. Este estudo envolve levantamentos de fatores
socioeconômicos, prática agrícolas convencionais, e transgênicas assim como a constatação da
possível contaminação ambiental.
Os dados identificados por meio de questionário com os moradores, mapeamento das áreas
de acordo com modelo de produção, nas áreas limítrofes ao Parque Nacional do Iguaçu e
posteriormente submetidos a uma análise. As análises e reflexões serão, portanto, apoiadas no
método qualitativo adotando o método fenomenológico, porque ela ajuda a compreender as
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atividades de investigação, a qual é específica no estudo de caso, o que se apoiarão na natureza dos
dados pesquisados sobre: as técnicas de produção, quantidade de insumos utilizados, o histórico da
vegetação nativa atual e parte da área degradada, e nos levantamentos de dados secundários das
fontes já citadas.
Os dados obtidos através do trabalho de campo servirão de base para abordar os tipos de
cultivo e as técnicas utilizadas sobre essas áreas, às modificações e degradações ocorridas na
reserva. A construção de um referencial teórico através da revisão bibliográfica, com autores que
tratam da temática sobre agricultura convencional e transgênica, preservação ambiental e Parque
Nacional do Iguaçu será fundamental para dar suporte teórico e subsidiar cientificamente a
realidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parque Nacional do Iguaçu e os Municípios do Entorno
As unidades de proteção integral têm como objetivo básico a preservação da natureza, sendo
admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). As unidades de uso sustentável têm como
objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza como o uso indireto de parcela dos seus
recursos naturais, ou seja, são áreas que permitem a exploração do meio ambiente, porém,
mantendo a biodiversidade do local e seus recursos renováveis. Cada Unidade de Conservação tem
suas zonas de amortecimento (10 km de faixa de entorno) as quais são consideradas espaços físicos
onde as atividades econômicas e os usos da terra devem estar em equilíbrio para garantir a
integridade das zonas núcleo das Unidades de Conservação, conforme dispõe a Lei Federal n.
9.985/2000.
Com relação ao Parque Nacional do Iguaçu, objeto de estudo dessa pesquisa (Figura 1),
predominam ambientes florestais, testemunhos da riqueza madeireira, característica de todo Oeste
do Estado do Paraná, e, abriga grande extensão remanescente da floresta atlântica semidecídua. Por
isso, protege uma rica biodiversidade que consiste na representação de espécies de fauna e flora
brasileiras, abrangendo, juntos, os lados brasileiro e argentino, aproximadamente 225 mil hectares
(ICMBIO, 2011).
Figura 1 – Mapa hipsométrico dos municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu-PR.
Fonte: A autora.
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A autarquia federal Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é
responsável pela administração dos 185 mil hectares do Parque Nacional do Iguaçu, a maior
Unidade de Conservação do Sul do país. O ICMBio substituiu, em todo o país, desde o início do
segundo semestre de 2007, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) na gestão das unidades de conservação. O Parque Nacional do Iguaçu é um
dos quatro setores incorporados à Área de Conservação de Manejo – departamento que coordena
ações de manejo e de proteção dos recursos naturais da unidade (ICMBIO, 2011).
O plano de manejo é o instrumento pelo qual o planejamento e o estabelecimento dos
objetivos de uma ação sobre o ambiente de uma unidade de conservação são concebidos e
documentados. Em função dos objetivos e das diretrizes propostas, é feito o zoneamento, que
define, para cada espaço da unidade, as possibilidades e as restrições de sua utilização. As propostas
de ação, por sua vez, são especificadas nos programas e seus subprogramas. Para melhor atender
aos objetivos estipulados, o Plano de Manejo estabelece, em seu planejamento, uma estratégia de
preservação e de utilização do espaço através do zoneamento de toda a área do Parque Nacional do
Iguaçu. Para a consecução desses objetivos e à luz dos conhecimentos obtidos sobre a unidade e seu
entorno, foi traçado um novo zoneamento, definidas ações, estas agrupadas em programas e
subprogramas, com o estabelecimento de áreas que atendam às necessidades do parque, de forma a
diversificar as opções de uso público e de educação ambiental, e visando sensibilizar os usuários,
especialmente do entorno, sobre seu valor.
No entorno do Parque Nacional do Iguaçu, as unidades de conservação só irão cumprir sua
real função se houver uma aproximação e, consequentemente, a sensibilização da comunidade local
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sobre a importância do ecossistema que a área protege. É indispensável, ainda, que a sociedade civil
local participe da elaboração dos planos e das estratégias de gestão, promovendo o desenvolvimento
econômico, social e ambiental.
A pesquisa científica e o monitoramento em unidades de conservação são uma das
prioridades para o desempenho dos objetivos para os quais essas áreas foram concebidas. As
pesquisas são fontes progressivas de geração de conhecimento e possibilitam o melhor
entendimento das questões que permitem o manejo dos recursos naturais, culturais e históricos da
unidade.
O Setor de Proteção do Parque Nacional do Iguaçu tem a função de proteger esse tão
importante patrimônio natural da humanidade contra ações que prejudiquem a integridade de seu
ecossistema, tendo como alvo principal o combate à extração de seus recursos biológicos, como a
caça, a pesca e a retirada do palmito-juçara (Euterpe edulis). Para tanto, por meio de um convênio
com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, em conjunto com a Polícia Florestal,
são realizadas ações de fiscalização no interior e no entorno do parque.
No que se refere à gestão participativa do Parque Nacional do Iguaçu, essa é viabilizada
pelos conselhos gestores. O objetivo desses conselhos é o de tornar o espaço ambiental em um lugar
de ensino-aprendizagem por meio da integração do conhecimento tradicional/local com o científico,
construindo, assim, um instrumento técnico-administrativo que se estabelece com as parceiras, os
grupos de trabalhos, as câmaras técnicas multidisciplinares e interinstitucionais, assim fortalecendo
o planejamento e a execução de ações participativas responsáveis na unidade de conservação.
Não é difícil imaginar que, para as populações com títulos de propriedade registrados, o
maior problema esteja no custo das desapropriações para fins ecológicos. Mesmo assim, a questão
mais agravante acaba sendo às populações tradicionais, que podem ser definidas com aquelas que
ocupam o espaço e nele utilizam os recursos naturais para subsistência, com mão de obra familiar e
tecnologias de baixo impacto, de conhecimentos patrimoniais e de base sustentável (caiçaras,
ribeirinhos, seringueiros, quilombolas) (ARRUDA, 1997).
Segundo o art. 4º, XII, da Lei nº 9.985/2000, um dos objetivos das unidades de conservação
é favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato
com natureza e o turismo ecológico (BRASIL, 2000). Esse favorecimento ocorre de forma que as
espécies possam se sustentar naturalmente. Para isso é necessário que seus habitats sejam mantidos
(BARKHAM, 1995).
O habitat consiste tanto em componentes vivos como não vivos do ambiente, essenciais para
a vida e reprodução das espécies na área em que vivem. Por este motivo, é dado prioridade em
programas de conservação ao estabelecimento de áreas silvestres protegidas, ou seja, as unidades de
conservação, cujo propósito principal é a manutenção dos processos naturais, no qual a intervenção
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humana é minimizada. Segundo Barkham (1995), o ideal seria uma rede mundial de tais áreas
cobrindo todas as classes de habitats terrestres, aquáticos e marinhos para assegurar a manutenção
da biodiversidade.
As Restrições do Plantio de Transgênicos na Zona de Amortecimento do Parque Nacional do
Iguaçu
A pesquisa oferece oportunidade de análise da realidade, da presença das pessoas no
entorno, o uso do solo, as atividades antrópicas em geral e as restrições, considerando suas áreas
limítrofes. A existência de uma área, de uso e ocupação controlada, no entorno de unidades de
conservação constitui-se uma exigência do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
A tecnologia implantada na agricultura, e, às leis das áreas de proteção ambiental, aos dados
relatados do trabalho de campo sobre as restrições do uso do solo no entorno do Parque Nacional do
Iguaçu, foram realizadas perante a concepção e a elaboração preliminar dos instrumentos de coleta
de dados que permitiram obter o conjunto de informações necessárias sobre as práticas agrícolas no
entorno do Parque.
Para obtenção dos dados, foi efetivada a partir da realização de entrevistas com 24 (vinte e
quatro) moradores de dez municípios dos quatorze municípios do entorno do Parque Nacional do
Iguaçu. Foram entrevistados em média dois ou três agricultores por município, levando em
consideração a representatividade da área e objeto de estudo. Os entrevistados são pessoas de senso
comum, moradores e donos de propriedades do entorno do Parque Nacional do Iguaçu. A entrevista
teve como objetivo principal saber qual a importância da Unidade de Conservação para eles e se, de
alguma forma, ter propriedade no entorno de uma área de proteção ambiental acarreta desvantagens
econômicas.
Conhecer as possibilidades e as condições para uma adequada gestão, respeitando as
necessidades da população que vive próximo a essas áreas de preservação, tendo em vista os seus
hábitos e costumes, é fundamental para a preservação do meio ambiente. Isso contribui para a
colaboração dessas famílias na efetiva funcionalidade e administração de uma Unidade de
Conservação como o Parque Nacional do Iguaçu.
As restrições relacionadas às Unidades de Conservação, especialmente as de proteção
integral, a exemplo do Parque Nacional do Iguaçu, limitam a exploração econômica uma vez que só
admitem o uso indireto de seus recursos. Essas proibições caracterizam-se pela proteção dessas
unidades, tendo em vista a poluição e o envenenamento dos recursos naturais e dos alimentos, a
perda da biodiversidade, a destruição dos solos e o assoreamento de rios, e advoga um novo
requisito à noção de desenvolvimento herdada: o de prudência ambiental.
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A relação entre a conservação da natureza e da agricultura intensiva é um tema que está na
agenda nacional e tem provocado as mais diversas reações, principalmente quando se trata das
restrições ao uso e à conservação do solo, da fauna e da flora no entorno de uma Unidade de
Conservação.
Conforme a Figura 2, permite-se observar que, de um lado, ele está cercado pelo Parque,
considerado área de preservação ambiental e que existem normas no seu plano de manejo do que é
possível ou não realizar no seu entorno, e de outro, por extensas áreas de plantio. A avaliação das
unidades de conservação e de seu manejo é necessária já que as áreas protegidas enfrentam
contínuas ameaças e que a biodiversidade, que se quer conservar é dinâmica. Esse manejo visa,
entre outros objetivos, garantir a conservação da biodiversidade.
Figura 2: Imagem do uso do solo na área limítrofe do PNI.
Fonte: Trabalho de campo, 2016.

A modernização da agricultura foi um fator exógeno que trouxe vantagens e desvantagens
para a região e para os municípios. As desvantagens principais foram os impactos ambientais,
inevitáveis no processo, e o êxodo rural, uma vez que a modernização agrícola é altamente
poupadora de mão-de-obra. As grandes vantagens foram a melhoria da produtividade e a
diminuição de despesas, aliados à introdução da atividade criatória de animais, como frango e
suínos, que possibilitam o desenvolvimento da agro industrialização. A avaliação realizada no
entorno da Unidade visou promover o manejo adaptativo, aperfeiçoar o planejamento ou verificar a
eficiência da mesma.
Como consequência da busca incansável por novos avanços na ciência e tecnologia, o
homem chegou aos transgênicos, definidos como organismos que, por meio de engenharia genética,
receberam material genético de outras espécies para, assim, passar a apresentar características que
não são naturalmente expressas pelos seus respectivos genomas .
A busca pelo aumento da produção de alimentos atrelada à diminuição dos custos e,
consequentemente, ao crescimento do poder de competição, torna incansável a execução de
pesquisas que visem alcançar melhorias na rentabilidade agrícola. Apesar de mais de dez anos de
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legalização dos alimentos transgênicos no Brasil, as pessoas ainda demonstram desconfiança e
desconhecimento sobre os produtos produzidos pela tecnologia do DNA recombinante.
Os primeiros experimentos com cultivos geneticamente modificados (GM) foram feitos em
1986, nos Estados Unidos e na França. A primeira variedade comercializada de uma espécie vegetal
produzida pela engenharia genética foi o "tomate FlavrSavr", desenvolvido pela empresa americana
Calgene e comercializada a partir de 1994 (BORÉM; SANTOS, 2001).
Dentro desse contexto, a autorização para a liberação comercial no Brasil da soja
transgênica ocorreu em 15 de junho de 1998 quando a Monsanto solicitou à Comissão Nacional de
Biossegurança (CTNBio) a liberação da soja RoundupReady (RR). O Instituto de Defesa dos
Consumidores (Idec) se antecipou à decisão da CTNBio ao entrar com uma ação judicial com
pedido liminar questionando os critérios de biossegurança adotados pela CTNBio (SALAZAR,
2004). Em 16 de setembro, uma decisão da Justiça Federal, baseada no princípio da precaução,
deferiu o pedido liminar proibindo o governo federal de autorizar a comercialização da soja RR até
que se adotassem medidas de rotulagem para organismos geneticamente modificados (OGM) e se
realizassem estudos de impacto ambiental.
Apesar da proibição judicial, a CTNBio deliberou em 24 de setembro, por 13 votos contra
um, que não havia razões científicas para interditar a comercialização da soja RR na medida em que
não havia evidências de risco à saúde humana e ao ambiente. Mas, apesar do parecer favorável da
CTNBio, a ação liminar impetrada na justiça federal inviabilizou o registro comercial da soja RR70
junto ao Ministério da Agricultura.
Apesar da proibição judicial, até então em vigor, de comercialização de organismos
geneticamente modificados (OGM) no país, em setembro de 1998 muitos fazendeiros desprezaram
essa proibição e começaram a plantar ilegalmente a soja GM, cuja cultura cresceu rapidamente, em
especial no Estado do Rio Grande do Sul.
As variedades transgênicas mais cultivadas no Brasil são aquelas que combinam genes que
conferem resistência a insetos e a tolerância a herbicidas. Estas lavouras representam 65,1% das
culturas transgênicas do país. Hoje existem mais de 70 variedades de sementes de plantas
transgênicas sendo 59 variedades de alimentos transgênicos comercializadas no Brasil, sendo
utilizadas nas rotações de plantio e como alternativa para controle de problemas específicos, a
exemplo a restauração de fertilidade para produção de sementes. O uso alternado de diferentes
variedades de plantas transgênicas, a partir de técnicas de manejo apropriadas, também é uma

70

Com advento das novas tecnologias na agricultura, como cultivares resistentes a herbicidas, criou-se também
restrições técnicas na prática dessas inovações. Essas particularidades podem ser observadas nas culturas da soja e do
milho, as quais possuem cultivares com a tecnologia RoundupReady® (RR®), que confere às plantas resistência ao
herbicida glyphosate.(Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas Rev. Bras. Herb.2017)
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medida importante para se evitar o aparecimento de ervas daninhas super-resistentes ou o
aparecimento de superpragas (CÉLERES, 2017).
A zona de amortecimento do Parque Nacional do Iguaçu e de todas as Unidades de
Conservação, nas quais não é permitido o plantio de organismos geneticamente modificados,
representam para os agricultores um cordão de isolamento, cuja existência maior é motivada pelo
descontentamento, percebido durante relatos na pesquisa de campo. Os agricultores explicam que os
custos com plantio de transgênico são inferiores e, em contrapartida, a quantidade da produção é
maior se comparada com outras variedades de sementes convencionais. Eles também não entendem
que tipo de contaminação os agrotóxicos podem ocasionar aos seus agroecossistemas.
De acordo com os dados obtidos na pesquisa, foi verificada a relação entre as
transformações tecnológicas no campo e as restrições do uso do solo na zona de amortecimento.
Conclui-se que a maioria dos proprietários entrevistados reside nessa área há mais de 10 anos,
correspondendo a 35% dos entrevistados; cerca de 25% são moradores há mais de 20 anos, 15%
relataram residir entre 30 a 40 anos; e 25% respondeu que reside no local há aproximadamente 50
anos.
De acordo com as respostas dos agricultores entrevistados sobre os principais produtos
cultivados se nota que a produção agropecuária é destinada à comercialização regional. No setor
agrícola destaca-se a produção de soja e de milho, e no setor pecuário: frangos, suínos e leite. Os
principais produtos destinados para a exportação são a soja e seus derivados, frangos e suínos. O
milho abastece a própria cadeia produtiva interna, ou seja, é a principal matéria-prima da ração para
a produção de frangos e suínos. A produção de leite também é destinada ao mercado interno.
Devido à boa qualidade do solo, em geral apresentando um grande teor de argila associado ao clima
subtropical, ocorre na região uma grande variedade de cultivos, embora não dominante na paisagem
rural, que é o caso da mandioca, do trigo, da aveia, do feijão, do fumo entre outros. Essas são
culturas mais frequentes, desenvolvidas por um mesmo produtor. Esses dados possibilitam
compreender as paisagens que permanecem na área estudada.
No Brasil, muitos municípios cresceram e se desenvolveram de acordo com seus interesses e
suas necessidades desconsiderando completamente os espaços e limites físico-naturais impostos, o
que acabou por estabelecer inúmeros problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais.
Contrariamente, a busca pelo planejamento do espaço deve propiciar uma relação harmoniosa entre
o homem, a natureza e o zoneamento ambiental, como um de seus instrumentos, minimizando o
impacto da ocupação humana ao máximo, a partir do estabelecimento de distintas zonas de uso e
manejo dos atributos nelas existentes.
Os agricultores participantes da pesquisa apontaram vários problemas que dificultam o
plantio e a criação de animais no entorno de uma área de conservação. Para eles, o maior deles
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continua sendo a proibição do cultivo de transgênico, permitido somente na área de amortecimento.
Cerca de 40% dos entrevistados apontaram essa proibição como um dos principais entraves no
momento do plantio; já 20% dos entrevistados consideram os mosquitos e insetos presentes à beira
parque durante o dia de difícil controle. Outros 12% avaliam como um dos problemas: os animais
que adentram as lavouras e comem a produção, citam que ocorrem principalmente nas lavouras de
milho, enquanto que 8% destacaram a presença das onças pintadas que invadem as propriedades e
comem os animais de criação. Em 20% das respostas, os entrevistados relataram não ter problemas
em serem lindeiros do Parque Nacional do Iguaçu.
Os agricultores relatam receber orientações sobre as atividades que estão sujeitas a normas
para evitar impactos negativos no Parque Nacional do Iguaçu, principalmente por meio do diálogo
com os agrônomos. Os fatores que sustentam a proibição do plantio de sementes transgênicas
próximas ao Parque podem acarretar a negação de financiamento da lavoura cedido pelos bancos,
pela alegação de irregularidades na lavoura, bem como multas altíssimas pelo não cumprimento das
leis; é o que consta no plano de manejo do Parque. Agricultores sindicalizados relatam receber
instruções em reuniões mensais que são organizadas pelas lideranças sindicais locais que tratam de
assuntos sobre mudanças e/ou melhorias para o campo.
Os argumentos por um lado favoráveis e outros contrários aos produtos da biotecnologia
GM nos levam a um dilema: são apontados como os mais eficientes meios para enfrentar a ameaça
da inexorável falta de alimentos e para resolver uma série de enfermidades; de outro lado, são vistos
como grande ameaça da ordem econômica e social, do meio ambiente, da biodiversidade e da
própria saúde humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se por um lado a preservação ambiental possibilita mudar os rumos do desenvolvimento em
benefício das gerações futuras, por outro, os mecanismos criados para garantir tal objetivo podem
impactar diretamente na atividade agrícola
Nessa pesquisa buscou-se compreender a percepção dos agricultores residentes nas
localidades do entorno de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque Nacional do
Iguaçu, priorizando as questões sobre a importância da preservação, conhecimento das Leis
Ambientais e as inovações tecnológicas no campo.
Tendo em vista todo o explicitado, ressalta-se que levar em conta a opinião e o
conhecimento de populações que habitam o entorno de áreas de preservação da natureza é algo
muito relevante para a adequação e melhor funcionalidade dessas áreas, bem como a preservação,
pois essas populações possuem um alto nível de conhecimento sobre esses locais, seus recursos e
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problemas enfrentados, podendo apontar soluções sendo, portanto, possíveis aliados nas práticas de
gestão e estratégias de conservação.
Em síntese, cabe constatar que os moradores do entorno do parque devem ter orientação e
que a punição só ocorra em casos de irregularidades, pois acredita-se que são as ações colaborativas
entre as partes é que ajudarão na garantia tanto da manutenção de processos ecológicos essenciais
para a sociedade como para o estabelecimento da gestão adequada dos ecossistemas, evitando assim
o valor agregado da manutenção e conservação dos recursos naturais, ou seja, que essas ações não
tenham apenas a perspectiva econômica e, sim de dignificar essa população do entorno do parque.
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RESUMO
O presente trabalho parte de duas premissas que afetam a Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia-UFRB de duas formas diferentes, mas complementares. Uma delas é a situação regional em
relação à conservação dos corpos hídricos, onde a longa ocupação humana do território do
recôncavo, desde os tempos da colônia, malversou seus recursos naturais provocando uma massiva
destruição da Mata Atlântica, e por consequência, das suas fontes hídricas. A segunda premissa,
esta de história bem mais recente, é que a instituição federal passou a ser responsável, só na área de
estudo, por uma dúzia de cursos profissionalizantes e quase uma dezena de cursos de Pós
Graduação, em menos de 13 anos de funcionamento e sua sede se encontra em um campus de mais
de 1200ha de terras da União, com aproximadamente uma centena de nascentes, não todas em bom
estado de conservação. Em base a estes fatores, a proposta de uma UC - Unidade de Conservação
de caráter universitário nasce com o objetivo de sistematizar os esforços de ensino, pesquisa e
extensão, ao mesmo tempo em que se realizam todas as possíveis tarefas de recuperação de bacias
de forma integrada. Depois de um diagnóstico socioambiental sobre uma das microbacias mais
representativas do campus de Cruz das Almas-BA, a UFRB declarou sua primeira UC e estabeleceu
seus fundamentos operacionais e sua estratégia administrativa e de manejo, aqui apresentados. É
provável que este seja a melhor tentativa realizada até agora para racionalizar os esforços de
pesquisa aplicada na área de conservação, dentro de um recinto universitário.
Palavras-chave: Áreas Protegidas; UFRB; Microbacia; Sub-bacia.
ABSTRACT
The present work starts from two premises that affect the Federal University of the Recôncavo of
Bahia-UFRB in two different but complementary ways. One of them is the regional situation with
respect to the conservation of water bodies, where the long human occupation of the territory of the
recôncavo, from the time of the colony, depleted its natural resources causing a massive destruction
of the Atlantic Forest, and consequently of its water sources . The second premise, which has a
much more recent history, is that the federal institution became responsible only in the field of
study for a dozen vocational courses and almost a dozen postgraduate courses in less than 13 years
of operation and its headquarters is on a campus of more than 1200ha of Union land, with
approximately one hundred springs, not all in good repair. Based on these factors, the proposal of a
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Conservation Unit of university character is born with the objective of systematizing the teaching,
research and extension efforts, while at the same time performing all the possible tasks of integrated
recovery of water basins. After a socioenvironmental diagnosis, of one of the most representative
microbasins of the Cruz das Almas-BA main campus, was declared the UFRB first protected area
and established its operational fundamentals and its management and administrative strategy
presented here. This is likely to be the best attempt to rationalize applied conservation research
efforts within a University’s campus.
Keywords ou Palabras-claves: Protected área; UFRB; Microbasins; Sub-basin

INTRODUÇÃO
A resolução dos conflitos envolvendo os recursos ambientais que abrangem a esfera dos
direitos coletivos, dentre eles, o direito constitucional ao ambiente ecologicamente equilibrado,
deve ser dever primordial do poder público, utilizado os meios legislativos e científicos disponíveis.
O cenário atual de degradação dos recursos naturais, dentre eles os essenciais para vida, como a
água e o solo, demonstram os reflexos da má gestão ambiental, aliados à falta de educação e
conscientização ambiental da população.
Assim, ao mesmo tempo em que a pressão mundial pelo combate à fome e a subsistência
têm estimulado práticas antrópicas de duvidosa efetividade ecológica, a crescente competição pelo
uso da água e do solo, junto à degradação ambiental, tem imposto sérios limites ao pleno
crescimento e equilíbrio ambiental em diversas regiões do Brasil, seja ela pelo desmatamento ou
pelo manejo inadequado das terras.
Dentre os recursos naturais considerados limitantes, os recursos hídricos ocupam lugar de
destaque, uma vez que, além de serem indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade em seus
mais variados setores, seu ciclo tem sido afetado pela degradação dos ambientes naturais. Segundo
a Agencia Nacional de Águas – ANA (2017), ainda que o Brasil possua em seu território em torno
de 12% da água doce disponível no planeta, aproximadamente 80% dessa água está na região norte,
que possui apenas 5% da população do país, enquanto que, apenas 20% estão distribuídos nas
demais regiões, que comporta o restante 95% da população.
Entendendo o importante papel que o estudo do meio físico e adequada correlação das
informações ambientais representam na criação de alternativas adequadas de intervenção no meio,
para garantir desenvolvimento humano em maior equilíbrio os aspectos físicos do espaço (Macedo
& Bertolini, 2008), conhecer a bacia hidrográfica torna-se fundamental.
No Brasil a utilização da bacia hidrográfica como unidade fundamental nas pesquisas
científicas foi iniciada na década de 80 (Botelho, 2012). Em síntese, segundo Pires et al. (2002), o
uso da bacia hidrográfica para gerenciamento da paisagem é eficaz, pois permite a utilização de
uma abordagem que adéqua o desenvolvimento econômico e social à conservação dos ecossistemas
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naturais, contando com a participação da sociedade na tomada de decisões e a combinação de
investimentos públicos, em conjunto com a aplicação dos princípios ambientais do usuário-pagador
e poluidor-pagador.
Deste modo, as atividades desenvolvidas dentro de áreas de bacias hidrográficas, necessitam
ser bem planejadas, pois essas podem gerar consequências que tem impacto diretamente na
disponibilidade dos recursos hídricos. Assim, é imprescindível a realização de levantamentos que
auxiliem na identificação dos fatores que exercem maior pressão dentro de uma bacia hidrográfica,
fornecendo aos gestores informações da qualidade ambiental e norteando a tomada de decisão para
o gerenciamento eficaz da área (Felippe et al., 2016).
A problemática
A bacia do Ribeirão Machado, objeto de estudo desta pesquisa, está inserida justamente na
área com menor porcentagem de distribuição natural de água, na Região Hidrográfica Atlântico
Leste e que possui a segunda menor disponibilidade hídrica (0,3%), dentre as doze regiões
hidrográficas do Brasil, e constantemente apresenta cenários de escassez desse recurso (ANA,
2015). Localizado entre as coordenadas 12º 00' e 14º 00' de latitude sul e 38º 00' e 40º 00' de
longitude oeste e com nascente situada dentro do Campus da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia - UFRB, Campus de Cruz das Almas – BA, o Ribeirão Machado pertence à Bacia do Rio
Capivari, importante contribuinte do Rio Paraguaçu.
Figura 1 – Localização da Bacia do Ribeirão Machado;
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Segundo Ladeira (2013), O uso do solo da bacia do Ribeirão Machado está associado à
agropecuária, à agricultura irrigada e de sequeiro e extrativismo vegetal, além do crescimento
urbano desordenado, sem o devido respeito às leis ambientais e à emissão de efluentes.
Quanto ao meio biótico, pode-se citar os impactos referentes à devastação da mata ciliar e da
vegetação original, o bioma Mata Atlântica. No meio físico, tem-se o assoreamento ao longo do
riacho, resultante do processo erosivo oriundo de atividades antrópicas intensas, sem nenhum tipo
de controle, fiscalização ou manejo para conservação do solo e da água, além da existência de
barragens construídas para o represamento da água, o que impedem o curso natural do riacho.
Apesar de se encontrar em terras da união, o perímetro da bacia do Ribeirão Machado, além
de alguns moradores isolados, faz contato com três bairros da cidade de Cruz das Almas, sendo
eles: Primavera, Miradouro e Estrada de Ferro. Essas comunidades estão diretamente relacionadas
com a área, principalmente por se tratar de ocupação sem planejamento e ordenamento municipal,
apresentando problemas sanitários e ambientais, podendo-se citar: esgoto a céu aberto, coleta de
lixo deficiente, criação de animais (porcos, cavalos e galinhas) soltos nas áreas da nascente,
crescimento da agricultura nas áreas de APP e corpos d’agua assoreados.
Com base no diagnóstico da situação ambiental e o mapeamento do uso atual da terra, bem
como seu potencial para produção de água e como recurso para ações de educação e interpretação
ambiental, ficou evidente a necessidade de uma estratégia para que a Universidade mobilize os
atores locais para recompor e preservar a área.
Além disso, a área também apresenta um grande potencial como campo de experimentação e
pesquisa a céu aberto na formação de profissionais em mais de 40 cursos de nível superior, e na
possibilidade de integrar a pesquisa de uma significativa parcela da população acadêmica da UFRB
em uma única parcela geográfica experimental do município.
Em se tratando de uma microbacia, principalmente, em detrimento de sua localização, sua
proteção torna-se coerente e essencial. Nesse sentido, o estudo visa demonstrar uma estratégia de
ensaiar e inovar na gestão do espaço, incorporando os princípios das áreas protegidas estabelecidas
na legislação, aos interesses técnicos científicos de uma instituição de educação superior como a
UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
METODOLOGIA
O estudo aqui apresentado pode considerar-se construído em dois momentos ou fases
metodológicas. A primeira poderia se definir como o momento técnico, quando se definem os
limites da bacia e da área a ser manejada, enquanto que a segunda fase, a organizacional, foi aquela
em que se consolidaram os objetivos de manejo da figura “jurídica” protegida e se realizaram os
trâmites e contatos para organizar o grupo gestor interinstitucional.
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Fase Técnica - Delimitação da Micro-Bacia do Ribeirão Machado e da APEx
Para delimitação da bacia, foi adquirida uma imagem do Modelo Digital de Elevação
(MDE) do satélite ALOS/PALSAR disponibilizada no site da Universidade do Alaska da (Alaska
Satellite Facility). A poligonal da bacia do Capivari e o vetor referente ao Ribeirão Machado foi
obtida através do processamento do MDE ALOS/PALSAR através do software Quantum GIS
2.18.4 (QGIS).
A determinação da área da APEx, após conhecer a delimitação da micro bacia do Ribeirão
Machado, foi feita apartr de algumas incursões à campo para constatar estado de conservação da
porção da bacia que se encontra em terras de domínio da UFRB. Foram utilizadas como ferramentas
auxiliares à esta fase, imagens do Google Earth e uma imagem do RapidEye (alta definição), essa
última, adquirida no banco de dados do Ministério do Meio Ambiente.
Utilizando o software QGIS e em posse da poligonal dos limites da UFRB, foram
identificadas a área da nascente e as áreas consolidadas na APP do Ribeirão Machado, que serviram
de base para a delimitação da área total da APEx. Conforme o grau de degradação encontrado em
campo, foram delimitadas três etapas para execução de ações de recuperação.
Fase Organizacional
Após a apresentação pública dos resultados de uma pesquisa acadêmica que mostrara o
estado de conservação e a necessidade de recuperação da microbacia do Ribeirão Machado, o
primeiro passo foi apresentar perante a Reitoria, um documento expondo os motivos para a
elaboração de uma proposta de criação de uma área protegida dentro da UFRB, justificando sua
declaração em base aos estudos prévios sobre a área, realizados nos últimos 10 anos.
Uma vez que a Reitoria aceitou o desafio, nomeou-se uma Comissão Oficial específica para
apresentação de uma proposta formal e sólida para a recuperação e manejo da microbacia em
questão. A proposta utilizou os resultados descritos anteriormente na Fase Técnica e em 45 dias foi
entregue para consideração do Reitor, quem com a anuência do Conselho Universitário no dia 19 de
julho de 2017, fez oficial a declaração da Área de Proteção Experimental “Ribeirão Machado”,
aceitando que sua superfície protegida aumentaria na medida em que seu manejo interinstitucional
cumprisse suas metas de gestão.
Finalmente, realizaram-se algumas reuniões setoriais com os líderes das instituições
envolvidas (EMBRAPA, Prefeitura, ONGs, Centros da UFRB e lideranças comunitárias) até chegar
à formação dos 03 setores responsáveis pelo futuro manejo da APEx, sendo eles o Conselho Gestor,
Comitê Executivo e Câmara Técnica e de Pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Área de Proteção Experimental do Ribeirão Machado
Após os esforços direcionados à criação da APEx, houve sua homologação a partir da
Portaria Nº 589 de 19 de Julho de 2017, com o objetivo primordial de exercitar um modelo
experimental de gestão de recursos hídricos através de metodologias multidisciplinares.
A análise das imagens de satélite da área da Bacia que está situada dentro da UFRB e da
EMBRAPA, bem como áreas circunvizinhas, possibilitaram definir os limites da APEx e a
delimitação das etapas (fases) de trabalho. A área total da APEx foi calculada em aproximadamente
669 hectares (ha), dividida em 3 etapas de trabalho, contendo respectivamente 86 ha, 374 ha e 209
ha, como demonstrado na Figura 02.
Figura 2 – Fases da APEx Ribeirão Machado

As etapas foram determinadas de acordo com a taxa de antropização e vulnerabilidade,
resultantes da análise das imagens e da etapa de campo, onde constatou-se que a área de nascente
apresentou o grau mais elevado de degradação, merecendo atenção especial em detrimento das
outras fases (Figura 03).
Figura 3 – Áreas consolidadas no entorno e dentro da área de nascente do Ribeirão Machado.
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Em ordem de relevância foram determinadas ações de manejo para a área, sendo as de maior
prioridade a conservação do solo, isolamento de nascentes, remanejamento de usos e recuperação
da cobertura vegetal. As demais ações foram divididas em ações de curto, médio e longo prazo,
sendo:
De curto prazo:


Construção do Banco de Dados sobre a informação que existe até o momento sobre o
território da microbacia;
 Construção do Regimento Interno de funcionamento e toma de decisões de cada um dos
Comitês;
 Abertura de espaço para pesquisadores (Convite e orientação de estudos) de acordo com as
necessidades apontadas pelo GT de Geoprocessamento em 2017, no Plano de Recuperação
de Área Degradada (Anexo1);
 Censo de atores e relação com atividades degradantes.
De médio prazo:


Planejamento geral da microbacia e das pesquisas básicas e aplicadas para o manejo,
integrando-as àquelas em andamento e incluindo o monitoramento ambiental geral da área;
 Delimitação em campo da APEx
 Intervenção socioambiental (1ªFase) – Desenho e primeiras ações educativas para atores e
comunidade em geral; Limpeza geral da microbacia.
 Medidas de proteção imediata das nascentes e áreas mais susceptíveis a degradação. Início
da recuperação do Horizonte Zero (Ho) nas áreas escolhidas para o futuro reflorestamento.
De longo prazo:
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Intervenção socioambiental (2ª Fase) – Estabelecimento de projetos comunitários de
produção vegetal e animal de baixo impacto;
Avaliação das ações e pesquisas realizadas no período e produção dos relatórios respectivos;

Aspectos organizacionais
Tentando simplificar os aspectos burocráticos e encontrar os mecanismos mais eficientes
para coordenar todos os esforços que se esperam neste experimento de gestão de bacias, propõemse três (03) principais setores, definidos a seguir:
Conselho Gestor (CG) – com a função de organizar os recursos humanos, físicos e
financeiros que permitirão o desempenho das funções de pesquisa, extensão, ensino e manejo
físico-administrativo da APEx, sempre em harmonia com as necessidades do Comitê Executivo, as
exigências dos pesquisadores sob o “guarda-chuva” da Câmara Técnica de Pesquisa e das
realidades enfrentadas pelos atores sociais locais. Esse conselho será constituído por 10 membros,
incluindo profissionais da UFRB e um representante estudantil, um representante da EMBRAPA,
um representante do Ministério Público (ou de qualquer outra entidade integrante do programa de
Fiscalização Integrada Preventiva-FIP), um representante do Município de Cruz das Almas e um
membro do 3° Setor quando interessado na área.
Comitê Executivo (CE) – com a função de tomada das decisões e ações executivas. Será
constituído:










Representante do Órgão responsável pela Estrutura Física da UFRB – que coordenará todas
as ações logístico-administrativas sob sua esfera ou domínio.
Representante dos Pesquisadores de cada entidade (UFRB/EMBRAPA) – responsáveis pela
coordenação de todas as pesquisas, em conjunto com o Coordenador de Projetos.
Representante do Laboratório de Intervenção Socioambiental/UFRB – que atuará como
coordenador de projetos, o que incluirão os trabalhos individuais que se desejem fazer, além
dos TCCs, Estágios e afins.
Representante(s) da UFRB / EMBRAPA – que atuará(ao) como Coordenador(es) de
Divulgação Técnico-científica, podendo formar parte do(s) órgão(s) equivalente(s) em cada
instituição.
Representantes da Prefeitura e ONG – que atuarão como Coordenadores de Finanças, cada
um no seu setor (público ou privado) no controle do financiamento de projetos e ações junto
ao contador designado para isso.
Representante da Comunidade – que será responsável por apresentar os elementos sociais
que deverão tomar-se em consideração em cada atividade, seja qual for a sua natureza.
Câmara Técnica De Pesquisa (CTP) – com a função de gerenciar os detalhes dos projetos a

serem realizados de acordo com a projeção anual de trabalhos executáveis, após aprovação do
Conselho Gestor para o ano em questão. Essa câmara contará com um representante de cada linha
de pesquisa aberta, as quais foram inicialmente definidas, sendo elas: Recursos Hídricos e
Hidrologia; Conservação e Manejo do Solo / Geohidrologia; Recuperação de Áreas Degradadas e
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Ecologia Geral; Manejo de Fauna; Sistemas Agrosilvopastoris e Reflorestamento/Ecologia
Florestal; Ciências Sociais, Extensionismo e Organização de Comunidades Rurais.
Figura 4 – Estrutura geral do setor administrativo da APEx Ribeirão Machado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As premissas norteadoras do processo de criação da APEx Ribeirão Machado, estão
relacionadas principalmente ao recurso água que, foi e continua sendo, um fator limitante para o
desenvolvimento regional.
Aliado a esse fator, acredita-se na possibilidade de racionalizar esforços e recursos
financeiros, estabelecendo um processo participativo de desenvolvimento de ações como
instrumentos de preservação e recuperação de áreas degradadas, com foco na conscientização
ambiental que deva servir de exemplo para todo o Recôncavo Baiano. Dessa forma, entende-se que
essa área, bem como sua gestão física e administrativa, possam contribuir não só com a melhoria da
qualidade ambiental local, mas promova concomitantemente, a formação de profissionais mais
completos (UFRB), além das inúmeras possibilidades de aplicação de ações de conscientização
ambiental.
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RESUMO
As Áreas de Proteção Permanente (APP’s) são espaços definidos em legislação específica visando a
preservação de habitats de espécies da flora e da fauna e a proteção e estabilização dos solos nas
áreas onde são delimitadas. O objetivo deste trabalho foi uma análise da situação em que se
encontram as APP’s do Rio Cariús no município de Farias Brito – CE, sub-bacia integrante da bacia
hidrográfica do Alto Jaguaribe. Foi feita uma revisão bibliográfica e realizadas visitas de campo e
técnicas de sensoriamento remoto. No Trecho 1 as duas faixas marginais de APP encontram-se
substituídas (mais de 25%) por áreas de agricultura/pecuária (em maior proporção) e por
edificações (em menor proporção). Na margem direita, só restam preservados 0,07 Km² (53,8%) e
na margem esquerda a área preservada de APP é de 0,06 Km² (46,2%). No Trecho 2 constatou-se
que, na margem direita, só restam preservados 0,0016 Km² (44,4%) de APP, e na margem esquerda
apenas 0,014 Km² (38,9%). No Trecho 3, na margem direita, só restam preservados 0,052 Km²
(40%) de APP. Na margem esquerda a área preservada de APP é de 0,10 Km² (76,92%). Sendo
assim, constatou-se nos Trechos e margens analisados que o grau de impacto foi 3 (alto impacto),
exceto na margem esquerda do Trecho 3 que foi 2 (médio impacto). Ao final do estudo, concluiu-se
que no Rio Cariús está ocorrendo o uso indiscriminado dos solos, comprometendo desta forma a
sustentabilidade local e a estabilidade hidrológica nos trechos considerados como campo amostral.
Desta forma recomenda-se a realização de pesquisas neste mesmo formato em cada município que o
Rio percorre (Santana do Cariri, Nova Olinda e Cariús), visando a revitalização e preservação deste
ambiente, seguido de campanhas com tal finalidade, abrangendo os diversos setores da sociedade
civil (poderes legislativo e executivo, escolas, secretarias de governo e ONG’S).
Palavras-chave: Mata Ciliar; Zona Urbana; Zona Rural; Agricultura; Pecuária.
ABSTRACT
Areas of Permanent Protection (APPs) are defined in specific legislation aimed at the preservation
of habitats of flora and fauna species and the protection and stabilization of soils in the areas where
they are delimited. The objective of this work was an analysis of the situation in which the PPAs of
the Rio Cariús are located in the municipality of Farias Brito - CE, an integral sub-basin of the Alto
Jaguaribe basin. A bibliographic review was carried out and field visits and remote sensing
techniques were carried out. In Excerpt 1, the two marginal areas of APP are replaced (by more
than 25%) by agriculture / livestock areas (in a greater proportion) and by buildings (to a lesser
extent). On the right bank, only 0.07 Km² (53.8%) are preserved and the preserved area of APP is
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0.06 Km² (46.2%) on the left bank. In Section 2, it was found that only 0.0016 km² (44.4%) of APP
were found on the right bank, and only 0.014 Km² (38.9%) were left on the left bank. In Excerpt 3,
on the right bank, only 0.052 Km² (40%) of APP remains. In the left margin the preserved area of
APP is 0.10 Km² (76.92%). Thus, it was found in the excerpts and margins analyzed that the degree
of impact was 3 (high impact), except in the left margin of Section 3 that was 2 (medium impact).
At the end of the study, it was concluded that in the Rio Cariús the indiscriminate use of the soils is
taking place, compromising in this way the local sustainability and the hydrological stability in the
stretches considered as sampling field. In this way, it is recommended to carry out research in this
same format in each municipality that Rio runs through (Santana do Cariri, Nova Olinda and
Cariús), aiming at the revitalization and preservation of this environment, followed by campaigns
for such purpose, covering the various sectors of civil society (legislative and executive powers,
schools, government departments and NGOs).
Keywords: Ciliar Mata; Urban area; Countryside; Agriculture; Livestock.

INTRODUÇÃO
Com o crescimento da população mundial, ocupando cada vez mais as bacias hidrográficas,
os impactos ecológicos e climáticos ocasionados ao ambiente natural em decorrência do uso e
ocupação destas áreas é uma grande preocupação nos dias atuais. O manejo inadequado dos
produtos agrícolas e das águas residuais, o uso excessivo de fertilizantes agrícolas e pesticidas e a
remoção da vegetação estão entre os principais fatores responsáveis pela má qualidade da água.
Conforme Almeida, Cunha e Nascimento (2012), a vegetação é um importante indicador
geoambiental, devido a influência que sofre dos fatores climáticos, edafológicos e bióticos, além de
exercer importante papel na estabilização dos geoambientes, tendo em vista a proteção que oferece
aos solos em relação aos efeitos dos processos erosivos, assim como também facilita a distribuição,
infiltração e acúmulo das águas pluviais, e ainda influencia nas condições climáticas do ambiente.
As matas ciliares são também chamadas de vegetações ripárias, vegetações ribeirinhas,
galerias etc. Estes termos servem para denominar a vegetação predominante nas margens de Rios e
reservatórios naturais e/ou artificiais d’água. Etimologicamente o termo mata ciliar é usado pelo
fato desta vegetação funcionar como uma espécie de “cílio”, evitando que grande quantidade de
terra seja carreada para os mananciais (LOURENÇO, 2015, p. 257).
A recuperação de matas beneficia não apenas a conservação das espécies, mas também a
qualidade da água e a estética ambiental. Ações de restauração, incluindo a reativação de planícies
aluviais, são esforços que protegem os serviços valiosos dos ecossistemas, tais como filtração de
água, recreação e controle de inundações. A restauração e proteção de matas ciliares, portanto, é
indispensável às necessidades humanas devido a sua contribuição para a conservação de Rios
(FREMIER et al., 2015).
O Novo Código Florestal (Lei Nº 12.651/2012), que dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação e faz ênfase às áreas de preservação
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permanente. Destacando o que diz respeito aos cursos d’água, no Capítulo II desta Lei, o qual trata
destas áreas, o artigo 4º destaca que são consideradas áreas de preservação permanente, em zonas
rurais ou urbanas as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, desde
a borda da calha do leito regular, em largura mínima que varia de 30 a 500 metros, dependendo da
largura do curso d’água: 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura; 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta)
metros de largura; 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.
Considerando a área remanescente de mata ciliar ainda existente no campo amostral deste
estudo como fator de caracterização de Área de Proteção Permanente (APP), tendo por base a
legislação vigente e as demais referências bibliográficas consultadas sobre a temática, o objetivo
deste trabalho é diagnosticar a degradação da APP utilizando para isso estudo de campo e técnicas
de sensoriamento remoto através de imagens de satélite.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa foi tratada de forma exploratória, natureza qualitativa e quantitativa, delineada
por uma pesquisa bibliográfica e experimental. Sendo assim, conforme Ventura (2007), o presente
estudo é constituído por uma pesquisa empírica, pois os conhecimentos abordados na revisão
bibliográfica foram utilizados para a observação da realidade através da análise de fenômenos
atuais, tendo por base experiências anteriores que abordaram temáticas semelhantes a esta, de forma
que esta pesquisa empírica se encontra concretizada através de um estudo de caso desenvolvido em
pleno semiárido cearense.
Inicialmente foi feita a caracterização da área de estudo situando-a no espaço geográfico
onde está inserida. Em seguida, realizando visita de campo, foram marcados 4 (quatro) pontos
amostrais na calha do Rio Cariús no município de Farias Brito. Utilizando um aparelho de GPS com
o sistema de coordenadas SIRGAS 2000, os pontos foram georreferenciados e utilizando o
programa Google Earth Pro, os pontos foram marcados em uma foto de satélite. A partir da
utilização desse programa, também foram identificadas as distâncias entre esses pontos, as quais
passaram a representar trechos do Rio considerados para o estudo.
Em seguida, utilizando a plataforma ArcGIS foi delimitada a sub-bacia do Rio Cariús e a
porção dela que influencia na área de estudo, assim como foi delimitada também a microbacia e as
APP’s onde essa área de estudo está inserida.
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A partir das observações feitas em campo foi relatada a ocupação do solo na faixa de
proteção legal do curso d’água mencionando se a mesma está intacta ou se foi substituída
parcialmente ou completamente por edificações privadas e/ou públicas ou por áreas destinadas à
agricultura/pecuária.
Para calcular a área da faixa marginal de APP em cada margem, foi usado o programa
Google Earth Pro. Em cada trecho foram localizados subpontos aleatoriamente entre os pontos
amostrais e calculada a largura da faixa marginal em cada subponto, assim como nos pontos
amostrais, que representam o início e o final de cada trecho. A quantidade de subpontos foi definida
de acordo com a extensão do trecho. Para cada trecho, foi calculada em cada margem a média das
faixas de APP existentes e a partir daí calculou-se também a área de cada faixa do trecho.
Considerando a porcentagem da APP substituída, foi atribuído o grau de degradação de cada
margem de cada trecho de acordo com a seguinte escala: 0 (Impacto inexistente – Não existem
edificações ou áreas de agricultura e/ou pecuária na zona de proteção legal do curso d’água); 1
(Baixo Impacto – A porcentagem de área edificada / agricultura e/ou pecuária é de até 10% da área
analisada); 2 (Médio Impacto – A porcentagem de área edificada / agricultura e/ou pecuária varia
entre 10 e 25% da área analisada); 3 (Alto Impacto – A porcentagem de área edificada / agricultura
e/ou pecuária é maior que 25%).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização da área de estudo
Farias Brito se situa na Mesorregião Sul Cearense, Microrregião de Caririaçu, Região
metropolitana do Cariri. O município dista de Fortaleza 475 Km. Sua área total é de 503,622 Km², e
é subdividida em quatro distritos: Quincuncá, Nova Betânia, Cariutaba e a sede, sendo os três
últimos situados às margens do Rio Cariús. Em 2015, segundo o IBGE, o município tinha 18.861
habitantes sendo 4.385 habitantes na sede. O município é banhado pelo Rio Cariús, que possui
como principais afluentes o Rio São Romão e Riachos Contendas, Taquari e Faveira que deságuam
no Rio Cariús, além dos riachos: Riacho do Barriga, Riacho da Roça e Riacho dos Oitis. O Clima é
tropical semiárido brando. A área de estudo deste trabalho são 3 (três) trechos do Rio Cariús
(Figuras 2 e 4), com suas respectivas APP’s, localizados no perímetro urbano do município de
Farias Brito, estado do Ceará, situado a 320 m de altitude, latitude sul 6° 55’ 38’’ e longitude Oeste
39° 34’ 22’’, que limita-se ao norte com Cariús, ao sul com Crato, Nova Olinda e Altaneira, a leste
com Várzea Alegre e Caririaçu e a oeste com Assaré e Tarrafas.
A delimitação dos três trechos da área de estudo foi realizada a partir da demarcação de
quatro (4) pontos amostrais na calha do Rio Cariús (P1, P2, P3 e P4), sendo o trecho 1 delimitado
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pelos pontos 1 e 2, o trecho 2 pelos pontos 2 e 3 e o trecho 3 pelos pontos 3 e 4, conforme ilustrado
nas Figuras 2 e 4.
As localizações dos 4 (quatro) pontos amostrais, identificados como P1, P2, P3 e P4, foram
definidas utilizando-se o critério da possibilidade de maior e de menor influência antrópica sobre o
Rio, nos trechos estudados. Sendo assim, os pontos P2 e P3 foram escolhidos por se localizarem
próximos da zona urbana do município. Já os pontos P1 e P4 foram escolhidos por se localizarem
mais distantes da zona urbana do município, a montante e a jusante, respectivamente
Foi realizada visita in loco para georreferenciar os pontos de amostragem e realizado o
registro fotográfico dos pontos (Figura 1).
Figura 1 – Georreferenciamento dos pontos de amostragem. Fonte: Lourenço (2018)

P2 - Calha do Rio Cariús no ponto da passagem
P1 - Calha do Rio Cariús no Sítio Volta (6º56’29.90’’
molhada para o Sítio Lagoa (6º55’48.80’’ S/
S/ 39º34’6.80’’ O)
39º34’30.20’’ O)

P3 - Calha do Rio Cariús onde se encontra a ponte
P4 - Calha do Rio Cariús no Sítio Motas
Luiz Otacílio Correia (6º55’29.40’’ S / 39º34’33.10’’
(6º54’44.20’’ S / 39º33’55.00’’ O)
O)

Em seguida os pontos foram marcados em uma foto de satélite (Figura 2) no Rio Cariús e
também foram identificadas as distâncias entre esses pontos: do ponto P1 ao P2 cerca de 2,53 km; do
ponto P2 ao P3 cera de 0,71 km e do ponto P3 ao P4 cerca de

2,60 km e do ponto P1 ao P4 cerca de 5,84

km de distância, os quais representam os trechos do Rio Carús. Para delimitar a microbacia onde está

inserida a área de estudo, foram verificadas as principais influências de cursos d’água sobre a
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mesma durante o período chuvoso, tendo em vista o Rio ser intermitente e só apresentar vazão neste
período. Para isso, observou-se o mapa que demonstra os fluxos d’água na área. No mapa, constatase que a área de estudo sofre uma maior influência da microbacia do Rio São Romão, cuja área em
sua maior parte encontra-se no lado esquerdo do Rio Cariús (Figuras 3 e 4). No final da microbacia
do Rio São Romão (calha e margens do Rio Cariús) localizam-se os trechos onde estão plotados os
pontos amostrais do estudo.
Como o fluxo d’água no Rio São Romão cessa imediatamente ao término do período
chuvoso, para identificação das APP’s foi considerado o que versa na legislação referente ao curso
d’água principal: os trechos do Rio Cariús onde se localizam os pontos amostrais.
Figura 2 – Mapa da área de estudo demonstrando os
Figura 3 – Sub-bacia do Rio Cariús (da nascente até o
pontos amostrais, os trechos, os principais fluxos
último ponto amostral na área de estudo). Fonte:
d’água que influenciam na área e as APP’s
Lourenço (2018)
consideradas neste estudo. Fonte: Lourenço (2018)

Delimitação da sub-bacia do Rio Cariús e do trecho dela que influencia na área de estudo e delimitação da
microbacia e das APP’s onde a área de estudo está inserida

Para essa identificação incialmente foi feita uma visita aos pontos amostrais e identificada a
largura da calha do Rio nestes pontos: ponto P1 com 14,30m , ponto P2 com 30,40m, ponto P3
com 15,40m e P4 com 28,10m de largura.
O novo Código Florestal enfatiza em seu artigo 4º, inciso I, alínea b, que os cursos d’água
cuja calha menor tenham largura entre 10 e 50 metros, a faixa marginal de APP (margem esquerda e
direita) deve ter uma largura mínima de 50 metros. Sendo assim, a faixa marginal de APP no
percurso do Rio Cariús na área de estudo deve estar de acordo com este quesito. A Figura 4 traz o
esboço da parte da sub-bacia do Rio Cariús que influencia na área deste estudo, a delimitação da
microbacia onde a mesma está inserida e os pontos amostrais e os trechos onde deve predominar
essas APP’s (também evidenciados na Figura 2).
Figura 4 – Delimitação da microbacia da área de estudo. Fonte: Lourenço (2018)
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Diagnóstico das APP’s nos trechos do Rio Cariús considerados neste estudo

O Trecho 1 apresenta em sua maior área características de zona rural, sendo que a margem
esquerda é praticamente caracterizada por propriedades onde predominam as práticas de agricultura
e pecuária de subsistência.
O início do trecho se encontra em uma área predominantemente rural. Após o subponto 1.2
(Figura 5), na margem direita, começam a aparecer áreas urbanas próximas à faixa marginal de
APP, substituindo aos poucos as áreas predominantemente rurais existentes no início. No subponto
1.4 e no ponto 2 (final do trecho) a proximidade da área urbana é maior, tendo nestes locais
edificações dentro da própria faixa de APP. A Figura 5 demonstra o aspecto detalhado do trecho.
Ao longo de todo o trecho, a área da margem esquerda é exclusivamente rural, não
apresentando áreas urbanizadas nas suas proximidades. O Quadro 1 apresenta a largura da faixa
marginal (direita e esquerda) de APP existente nos pontos e subpontos observados.
As duas faixas marginais de APP encontram-se substituídas (mais de 25%) por áreas de
agricultura / pecuária (em maior proporção) e por edificações (em menor proporção), pois, em
ambas as margens, considerando o comprimento do trecho, deveria existir uma faixa marginal de
0,13 Km² de APP preservada. Diante dos dados, na margem direita, só restam preservados 0,07
Km² (53,8%), sendo que 0,06 Km² (46,2%) desta área encontra-se substituída por áreas destinadas à
agricultura / pecuária e por edificações. Na margem esquerda a área preservada de APP é de 0,06
Km² (46,2%), sendo que 0,07 Km² (53,8%) encontra-se substituída. Sendo assim, o grau de impacto
em ambas as margens desse trecho é 3 (alto impacto).
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Figura 5 – Vista aérea do Trecho 1 destacando as
Quadro 1 – Largura das faixas marginais de APP
faixas marginais de APP existentes, pontos e
existentes nos pontos e subpontos de observação do
subpontos de observação e a largura das faixas
Trecho 1. Fonte: Lourenço (2018)
marginais. Fonte: Lourenço (2018)
Largura da APP Largura da APP
Ponto /
(m) Margem
(m) Margem
Subponto
direita
esquerda
1
46
34,5
1.1
23
18
1.2
16,2
27,9
1.3
35,7
16,7
1.4
44,2
18,6
1.5
48,4
41,4
1.6
10
18
2
0
0
Média
27,9
21,9

O Trecho 2 apresenta-se dividido entre zona urbana e zona rural. A zona urbana de Farias
Brito limita-se com a margem direita deste trecho em toda sua extensão, sendo que a maioria dos
“quintais” das residências da rua principal da cidade se limitam com esta margem, tendo locais onde
as edificações encontram-se dentro da APP. Na margem esquerda não existe área urbanizada, sendo
que em toda sua extensão se encontram propriedades onde se desenvolve agricultura / pecuária
extensivas. A Figura 6 demonstra a vista aérea deste trecho.
O início do trecho, na margem direita, coincide com início da Avenida Manoel Pinheiro de
Almeida, principal logradouro da cidade, com sentido paralelo em relação ao Rio. Entre este
logradouro e a margem, encontra-se a Escola de Ensino Fundamental Maria Carmosina Pinheiro,
cujas edificações ainda ocupam o início da APP (Figura 6, subponto 2.1).
O Quadro 2 apresenta a largura da faixa marginal (direita e esquerda) de APP existente nos
pontos e subpontos observados.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1522

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Figura 6 – Vista aérea do Trecho 2 destacando as
Quadro 2 – Largura das faixas marginais de APP
faixas marginais de APP existentes, pontos e
existentes nos pontos e subpontos de observação do
subpontos de observação e a largura das faixas
Trecho 2. Fonte: Lourenço (2018)
marginais. Fonte: Lourenço (2018)
Largura da APP Largura da APP
Ponto /
(m) Margem
(m) Margem
Subponto
direita
esquerda
2
0
0
2.1
44,4
33,4
2.2
34,9
69,8
2.3
12
12,4
2.4
0
0
3
38
0

Média

21,55

19,27

As duas faixas marginais de APP encontram-se substituídas (mais de 25%) por áreas de
agricultura / pecuária (em maior proporção) e por edificações (em menor proporção), pois, em
ambas as margens, considerando o comprimento do trecho, deveria existir uma faixa marginal de
0,036 Km² de APP preservada. Diante dos dados, na margem direita, só restam preservados 0,0016
Km² (44,4%), sendo que 0,02 Km² (55,6%) desta área encontra-se substituída por quintais
residenciais, áreas destinadas à agricultura / pecuária e por edificações. Na margem esquerda a área
preservada de APP é de 0,014 Km² (38,9%), sendo que 0,022 Km² (61,1%) encontra-se substituída.
Desta forma, o grau de impacto em ambas as margens desse trecho é 3 (alto impacto).
A ponte Luiz Otacílio Correia marca o final do Trecho 2 e início do Trecho 3. Este limiar
entre os dois trechos situa-se ao lado da zona urbana, e no decorrer do Trecho 3, imediatamente
aparecem características de zona exclusivamente rural, em ambas as margens. A Figura 7
demonstra a vista aérea deste trecho.
O Quadro 3 apresenta a largura da faixa marginal (direita e esquerda) de APP existente nos
pontos e subpontos observados.
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Figura 7 – Vista aérea do Trecho 3 destacando as faixas Quadro 3 – Largura das faixas marginais de APP
marginais de APP, pontos e subpontos de observação e existentes nos pontos e subpontos de observação
a largura das faixas marginais. Fonte: Lourenço (2018) do Trecho 3. Fonte: Lourenço (2018)
Largura da
Largura da APP
Ponto / Subponto
APP (m)
(m) Margem
Margem direita
esquerda
3
0
38
3.1
52,4
40
3.2
0
79,4
3.3
12,8
46,6
3.4
87,8
28,8
3.5
11,4
17,6
3.6
0
35,5
4
0
41,5
Média

20,55

40,93

Em ambas as margens, considerando o comprimento do trecho, deveria existir uma faixa
marginal de 0,13 Km² de APP preservada. Diante dos dados, na margem direita, só restam
preservados 0,052 Km² (40%), sendo que 0,078 Km² (60%) desta área encontra-se substituída por
áreas destinadas à agricultura / pecuária extensivas. Na margem esquerda a área preservada de APP
é de 0,10 Km² (76,92%), sendo que 0,03 Km² (23,08%) encontra-se substituída. Sendo assim, nesse
trecho, na margem direita o grau de impacto é 3 (alto impacto) e na margem esquerda o grau de
impacto é 2 (médio impacto).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área de estudo, considerando a hidrografia, recebe fluxos d’água provenientes da parte à
montante da sub-bacia de drenagem do Rio Cariús e de toda microbacia do Rio São Romão, a qual
deságua no Rio Cariús nas APP’S da margem esquerda, principalmente no final do trecho 2, onde
se localiza o terceiro ponto amostral desta pesquisa. A influência da parte superior da sub-bacia do
Rio Cariús e da microbacia do Rio São Romão é significativa sobre a área deste estudo no período
chuvoso, tendo em vista os dois Rios serem intermitentes e não apresentarem vazão no período
seco. No período seco, as características hidrológicas da área considerada nesta pesquisa refletem
mais o que acontece na área de estudo em termos locais.
O diagnóstico dessas APP’s demonstra que está ocorrendo uma ocupação e uso
indiscriminado dos solos no vale do Rio Cariús na área deste estudo, tanto nas áreas de zona urbana,
como nas de zona rural.
Na zona rural, o desrespeito quanto à ocupação da faixa marginal de APP proporciona uma
instabilidade ao curso d’água, principalmente por deixar o leito e as margens mais propensos a
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alterações físicas como erosão e assoreamento e por provocar a redução rápida da água acumulada
no leito do Rio quando cessa o período de chuvas.
No perímetro urbano, além da instabilidade provocada pela ocupação das APP’S, o lançamento de
resíduos sólidos nas margens e no leito, assim como o lançamento de resíduos domésticos através de esgotos
não tratados diretamente no leito agravam a situação, pois, além de poluir os solos, contaminam e poluem a
água, tornando-a imprópria para utilização e também inviabilizam a vida de seres aquáticos, principalmente
peixes.

Os dados analisados nesta pesquisa elucidam que o Rio Cariús nesta área está tornando-se
um ambiente insustentável. Sendo assim, no intuito de obter uma visão mais detalhada da situação
do Rio Cariús, recomenda-se a realização de pesquisas neste mesmo formato em cada município
que o Rio percorre (Santana do Cariri, Nova Olinda e Cariús) e, diante da realidade aqui
diagnosticada recomenda-se também a realização de trabalhos científicos visando a revitalização e
preservação deste ambiente, seguido de campanhas com tal finalidade, abrangendo os diversos
setores da sociedade civil (poderes legislativo e executivo, escolas, secretarias de governo e
ONG’S).
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UM GRITO DE SOCORRO PELA VIDA: OS INTERFERENTES ENDÓCRINOS NA
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RESUMO
A busca do desenvolvimento econômico através de novas tecnologias e uso de produtos químicos
que impactam o meio ambiente aliado ao consumo desmedido são causas para a contaminação da
água. Atenção deve ser dada aos chamados contaminantes emergentes, que não são eliminados nos
tratamentos convencionais da água e que estão presentes nos diversos mananciais de abastecimento
que atendem à população, ou seja, em rios e aquíferos.
Palavras chave: contaminantes emergentes; contaminação da água; desequilíbrio ambiental;
disruptores endócrinos.
ABSTRACT
The search for economic development through new technologies and use of chemicals products that
impact the environment combined with excessive consumption are causes for the contamination of
the water. Attention should be given to the so-called emerging contaminants, which are not
eliminated in the conventional water treatment and which are present in the various supply sources
that served to the population, i.e. in rivers and aquifers.
Keywords: emerging pollutants; water contamination; environmental imbalance; endocrine
disruptors.

INTRODUÇÃO
Ao iniciar estas linhas, que se constitui em um grito de socorro para nossas águas e para a
vida em todas as suas formas, me recordo da fala de minha querida e nossa amiga homenageada
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pela APRODAB, uma de suas sócias fundadoras, a Desembargadora Maria Collares do TJRJ, que
nos deixou este ano durante a Semana da Água, quando em uma ocasião a convidei para visitar a
Faculdade de Direito do Centro Universitário Padre Anchieta em Jundiaí SP, onde lecionei por 12
anos, e ao cumprimentar meus alunos, ela proclamou: “Sejam bem vindos, seres em extinção!”
Todos ficaram estupefatos, olhando para aquela visitante ilustre que prosseguiu: “O Planeta Terra
não precisa de nós... Estamos envenenando suas águas, matando seus animais, desmatando suas
florestas, destruindo a vida! Mas nós precisamos dele.” E a seguir, docilmente os acalmou dizendo
que ainda havia tempo, que o conhecimento é a melhor arma para mudanças e acerto das
trajetórias...
Pois bem, este trabalho trata sobre isto, do propagar este conhecimento para que, de posse
deste, possamos mudar o presente, corrigindo o percurso nesta jornada rumo ao futuro para que a
vida continue seu existir.
Houve um tempo em que a água era o elemento mais puro da natureza, dotada de
sacralidade nas mais diversas religiões e seitas, e apesar de ainda ser utilizada em rituais, sua pureza
é contestável.
Se olharmos um copo com água tratada, veremos um líquido transparente, límpido e
inodoro, porém o que os olhos não veem o corpo pode sentir... Infelizmente, diversos contaminantes
podem estar presentes, muitos não são eliminados nos tratamentos convencionais. Diversas são as
fontes para que nossas águas acumulem junto as suas moléculas (H2O) outros elementos e
compostos químicos que comprometem sua qualidade e põem em risco a vida na Terra.
Ao apresentar e discutir a presença dos contaminantes na água e a ausência/impossibilidade
de eliminação destes nos tratamentos convencionais, a abordagem se dará em um cenário maior
sobre esta involução planetária e os mais diversos casos de impactos relacionados aos
contaminantes emergentes presentes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
Sinto-me honrada por dedicar um trabalho com tema tão relevante para uma grande mulher,
Maria Collares, minha amiga, minha madrinha de casamento, minha conselheira, uma mulher forte
e guerreira, ambientalista que nunca deixou de acreditar na vida e na transformação das pessoas
para um mundo melhor.
Saudades eternas!
INSUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
O desenvolvimento industrial e agrícola, associado ao excessivo consumismo, conduziu à
falta de saúde ambiental atual dos ecossistemas. Muitas das substâncias ou compostos que
hoje surgem nos ecossistemas naturais resultam da melhoria da qualidade de vida por parte
do ser humano ao longo do seu processo de adaptação. Para além da já conhecida utilização
dos metais pesados e plásticos pelo Homem (pós revolução industrial), a contínua
utilização dos mais diversos compostos químicos desenvolvidos pelo Homem (tintas,
fármacos, produtos de limpeza, entre outros) levou ao agravamento dos níveis de poluição.
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Levou igualmente a que os mesmos se acumulassem e persistissem no ambiente,
arrecadando efeitos nefastos não só para o ambiente envolvente, como também para a
sobrevivência da biodiversidade natural e qualidade da saúde do ser humano (VENADE,
2012, p. 8).

Da citação acima, podemos destacar alguns pontos, como a insustentabilidade ambiental que
vivemos hodiernamente. A busca do desenvolvimento econômico sem um real comprometimento
com o meio ambiente, gerando desequilíbrio. A tecnologia inova cada vez mais nos setores
industriais e agrícolas para aumentar a produtividade e, consequentemente, o lucro, sem que os
impactos destas inovações sejam medidos previamente e contidas suas consequências nefastas. E as
técnicas de marketing nos levam consumir cada vez mais, tornando obsoletos produtos e coisas
ainda utilizáveis, numa roda viva de causas e consequências que não estão sendo medidas neste
processo.
Em uma primeira reflexão, temos que se o estudo prévio de impacto ambiental se
constituísse de uma etapa normal de todo processo de inovação química tecnológica, talvez não
estivéssemos discutindo este tema com uma abordagem tão negativa, posto que os efeitos já se
propagam nas atuais gerações, apontando para um futuro incerto. Em outro olhar, mais pessoal e
individual, associado a esta temática, poderíamos discutir nossas necessidades de consumo e a
geração de resíduos e lixos, ações que comprometem também os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos e a vida em todas as suas formas.
Na década de 1960, quando Rachel Carson escreveu a célebre obra Primavera Silenciosa, o
algoz era o DDT (sigla de diclorodifeniltricloroetano).
Surgido nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, o inseticida foi amplamente empregado em
vários países do mundo, incluindo o Brasil, para conter a expansão de epidemias de malária
e tifo. A nocividade do pesticida DDT, porém, não se restringia aos mosquitos vetores de
doenças ou a pragas do campo. Seus efeitos tóxicos atingiam toda forma de vida,
principalmente pássaros e predadores naturais das pestes. Pulverizado indiscriminadamente
no ambiente, sobretudo em plantações agrícolas, o produto contaminava solo, ar e água. O
DDT e outros venenos encontravam na água seu principal meio de transporte, o que
representava risco sem precedentes para a população e todos os animais expostos aos
recursos hídricos e ao ambiente contaminado. Por ser a água um solvente universal, tais
poluentes tinham passe livre na natureza, facilmente migrando de um lugar para outro.
Conforme alertou Carson, a fabricação dessas substâncias químicas totalmente estranhas à
natureza tornou complexo o processo de purificação da água e aumentou os perigos para
quem consumia dela (CARSON; 1964, apud OLIVEIRA, 2017, p. 2).

Porém, nos dias atuais, depois de muitos gritos de alerta, diversos contaminantes constituem
uma lista imensa e repleta de consequências para a vida na Terra. Doenças novas intrigantes e
incuráveis vem surgindo, peixes e anfíbios sofrendo mutações, adquirindo até câncer. E tudo isto
porque simplesmente nos servimos de água. A água da vida, do lazer, da alegria, símbolo sacro,
vem se tornando água da morte, da doença e da dor e, muito pouco se fala sobre isto. Esta é a água
que nos é servida e que se encontra a disposição em todo planeta.
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Em estudo realizado na UNICAMP, o Prof. Dr. Wilson Jardim, alerta para o fato de que no
Brasil,
Mesmo atendendo aos requisitos do Ministério da Saúde, a qualidade da água
distribuída a 40 milhões brasileiros, moradores de 20 capitais, ainda precisa
melhorar muito, revela pesquisa realizada em mananciais e na água que sai das
torneiras pelo Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas
(INCTAA), sediado do Instituto de Química (IQ) da Unicamp. A principal
preocupação, de acordo com o pesquisador, são os chamados interferentes
endócrinos, substâncias que afetam o sistema hormonal de seres humanos e
animais.
De acordo com Jardim, hoje existem cerca de 800 substâncias do tipo que são
consideradas “contaminantes emergentes” da água – isto é, que aparecem no
líquido, mas não são controladas por leis ou regulamentos.
“A portaria [2914, do Ministério da Saúde, que normatiza a qualidade da água
potável] é muito estática, e a nossa vida é dinâmica, nossa sociedade é dinâmica”,
disse Jardim ao Jornal da Unicamp. “A cada ano, são mais de mil novos compostos
registrados. Trinta anos atrás, as pessoas usavam três produtos de higiene quando
acordavam, antes de sair de casa. Hoje são dez, em média” (ORSI, 2013, p. 3).

O pesquisador Reginaldo Bertolo do Cepas-IGc/USP (FAPESP, 2014), aponta outro tipo de
poluição importante que vem da indústria, como a causada pelos solventes organoclorados. “São
produtos tóxicos e carcinogênicos.” A poluição impede o uso da água subterrânea numa região onde
a demanda é forte, alerta o autor ao se referir à Jurubatuba, na cidade de São Paulo.
Recentemente foi veiculado pela BBC que as águas engarrafadas, além da incerteza de sua
qualidade relacionada a fonte de onde é extraída, que associado ao uso do solo em seus arredores
pode poluir ou contaminá-las, sobretudo quanto a quantidade de nitrato, indicador de fonte poluente
afetando o poço. Há ainda outro perigo quanto ao consumo da chamada “água mineral”: a presença
de microplásticos.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai iniciar uma análise sobre os potenciais riscos
da presença de plástico na água que bebemos. Ela levará em conta as últimas pesquisas
sobre a disseminação e o impacto dos chamados microplásticos - partículas que são
pequenas o bastante para serem ingeridas.
Isso ocorre após um teste feito com 250 garrafas de água de 11 marcas líderes do mercado,
incluindo a brasileira Minalba, ter mostrado que havia micropartículas de plástico em 93%
delas.
Não há evidências de que microplásticos podem afetar a saúde humana, mas a OMS quer
avaliar o quanto realmente se sabe sobre isso.
Bruce Gordon, coordenador do trabalho global da OMS em água e saneamento, disse à
BBC que a questão principal é se o fato de ingerir partículas de plástico ao longo da vida
poderia ter algum efeito. "O público está obviamente preocupado se isso vai deixá-los
doentes no curto prazo e no longo prazo", afirmou (SHUKMAN, 2018).

Estas informações já são capazes de nos levar a refletir sobre este importante tema, e este
trabalho pretende trazer estudos científicos para demonstrar a gravidade desta situação e a
necessidade do Direito exigir providências no sentido de fazer cumprir o direito constitucional a um
meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida (BRASIL, 1988).
INTERFERENTES ENDÓCRINOS
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Decerto que esta pesquisa que trouxe uma preocupação e um comprometimento ainda maior
a todos nós, pois
A presença de compostos antropogénicos nos ecossistemas aquáticos induz alterações nas
propriedades físicas e químicas da água afetando assim, a longo prazo, a qualidade de vida
das espécies que dela são dependentes. Entre os diversos poluentes existem vários
compostos xenobióticos. Estes, são substâncias químicas exógenas aos organismos vivos,
de origem natural e/ou sintética. Os xenobióticos são designados por xenoestrogénios se
mimetizam a ação dos estrogénios e anti-estrogénios e como tal interagem com o sistema
endócrino. Uma vez introduzidos no ambiente e absorvidos pelos seres vivos, provocam
alterações no normal funcionamento do sistema endócrino, pois afetam a produção,
libertação e ação de hormonas naturais, ou seja, provocam disrupção endócrina. Por este
motivo são conhecidos como Compostos Disruptores Endócrinos (EDCs) (VENADE,
2012, p.18).

A autora esclarece que os diversos estudos desenvolvidos no âmbito da interrupção normal
de um processo endócrino ou disruptores endócrinos em meio aquático deram a conhecer exemplos
de EDCs e alguns dos seus efeitos. Dentre os resultados obtidos em diversos animais vertebrados e
invertebrados estes compostos estão associados a caso de produção de vitelogenina (VTG) e
feminização de machos, de masculinização de fêmeas (imposex), de “intersex” e de
hermafroditismo. Os efeitos nefastos podem atingir inclusivamente o próprio Homem: no ser
humano a presença de EDCs está associada à redução da produção de espermatozóides e
consequente diminuição de fertilidade. Contudo, a informação disponível sobre a situação em meio
natural é ainda escassa (VENADE, 2012, p.18).
Segundo Venade, de forma a facilitar a identificação destes compostos, no ano 2000, a
Comissão das Comunidades Europeias elaborou uma lista de 564 potenciais EDCs sendo a mesma
retificada dois anos depois e resumida para 435 compostos, seguindo como prioridade de seleção, a
capacidade que estes compostos apresentam para desenvolverem atividade disruptora endócrina
(CCE, 2001). Esta classificação se deu de acordo com a sua toxicidade, persistência ambiental e
afinidade com substâncias lipofílicas uma vez que são estas as características que as conduzem à
bioacumulação nas cadeias alimentares (VENADE, 2012, p. 27).
Os disruptores endócrinos são agentes e substâncias químicas que promovem alterações no
sistema endócrino humano e nos hormônios. Em inglês os autores vêm usando o termo endocrine
disruptors e no Brasil se usam várias terminologias, como desreguladores endócrinos, disruptores
endócrinos e interferentes endócrinos (WAISSMANN, 2002, apud GUIMARÃES, p. 2).
Assim, os interferentes ou disruptores ou interruptores endócrinos (IE) são substâncias que
podem interferir no sistema endócrino de seres vivos, incluindo os seres humanos. Estes podem ser
sintéticos ou naturais e mesmo em pequenas proporções, podem causar diversos problemas como
feminilidade dos peixes, problemas na reprodução como diminuição de espermatozoide e até
mesmo câncer, apontam Simões et al. (2012, p. 2).
O Sistema Endócrino é composto por glândulas e tecidos que secretam substâncias
químicas responsáveis pelo controle da maioria das funções biológicas. As substâncias
secretadas são chamadas hormônios que atuam em tecidos alvos ligando-se a receptores
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específicos para realização de tarefas pré-determinadas. As glândulas que os secretam são
chamadas glândulas endócrinas e seus produtos de secreção são veiculados pela corrente
circulatória. Os hormônios secretados são responsáveis pelo crescimento, funcionamento e
regulação de vários órgãos, mantendo assim o seu equilíbrio de funcionamento.
O sistema endócrino é constituído por: hipotálamo, hipófise ou glândula pituritária,
glândula tireóide, glândulas paratireoides, glândulas supra-renais ou adrenais, glândula
pineal, ilhotas de Langerhans (Pâncreas endócrino) e gônadas. As glândulas endócrinas são
reguladas pelo sistema nervoso, e em especial pelo hipotálamo ou por outras glândulas
endócrinas, criando um complexo e sensível mecanismo de interrelações neuroendócrinas
(SIMÕES et al., 2012, p.2).

Diversas são as fontes de contaminação de interferentes endócrinos (EDCs ou IEs),
conforme ilustra a Figura 1, alertando-nos para o fato que urge a criação de metas de
monitoramento ambiental, com estudos prévios de impacto ambiental, de forma a prevenir a
contínua contaminação dos ecossistemas que põe em perigo a vida em toda sua amplitude, bem
como a adoção de técnicas de descontaminação nos processos de tratamento de água, e a necessária
alteração/atualização da Portaria nº. 2914/2011, do Ministério da Saúde, contemplando a eliminação
destes compostos para distribuição de uma água com qualidade.
Figura 1. Esquema representativo de eventuais vias de dispersão de interferentes endócrinos no ambiente.

Fonte: VENADE, 2012, p. 28

Venade destaca ainda, que os EDCs/IEs apresentam diversos efeitos sobre os organismos.
No geral, interferem com a síntese, secreção, transporte, ligação, ação e eliminação das hormonas
naturais, afetando síntese e os níveis dos receptores hormonais e, consequentemente, interagem com
o sistema endócrino. De acordo com as propriedades inerentes a cada composto, a ação a
desenvolver será direcionada para um alvo específico, sendo que, mimetizar e bloquear a ação dos
hormônios naturais são duas das formas mais comuns pelas quais os EDCs/IEs interferem com o
normal funcionamento do sistema endócrino. Adaptando os efeitos no organismo ao tipo de EDC
que os desencadeiam, estes podem assim ser considerados agonistas, antagonistas, inibidores
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enzimáticos e/ou destruidores hormonais dependendo do modo como atuam (VENADE, 2012,
p.28).
De acordo com Ghiselli & Jardim (2007, p. 696), embora a nomenclatura dos interferentes
endócrinos, como preferem chamar, tenham divergido entre os pesquisadores, o certo é que os
interferentes endócrinos podem exibir tanto um comportamento estrogênico como androgênico.
Estrogênios são esteroides hormonais que regulam e sustentam o desenvolvimento sexual feminino
e suas funções reprodutivas. Já os androgênios são esteroides hormonais responsáveis pelo
desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, estudos mostram os riscos para
saúde humana reprodutiva, comprometendo o futuro da humanidade.
Uma grande parte da evidência dos possíveis efeitos destas substâncias em seres humanos
foi obtida a partir da experiência envolvendo mulheres grávidas que tomaram o estrogênio
sintético dietilestilbestrol (DES), prescrito para evitar o aborto espontâneo e promover o
crescimento do feto, no período entre 1948 a 1971. Muitas das filhas dessas mulheres são
hoje estéreis e, uma minoria, tem desenvolvido um tipo raro de câncer vaginal. Os homens
adultos mostram maior incidência de anormalidades em seus órgãos sexuais, apresentam
contagem média de espermatozoides diminuída e podem sofrer um risco maior de
desenvolver câncer de testículos (GHISELLI & JARDIM, 2007, p. 695).
Figura 2. Sistema endócrino

Fonte: GHISELLI & JARDIM, 2007, p. 696.

O sistema endócrino (Figura 2) é constituído por um conjunto de glândulas localizadas em
diferentes áreas do corpo, como a tireoide, as gônadas e as glândulas supra-renais, e pelos
hormônios por elas sintetizados, tais como a tiroxina, os estrogênios e progestagênios, a testosterona
e a adrenalina. E os Hormônios são substâncias químicas (mensageiros) produzidas e secretadas
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1534

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
pelas glândulas endócrinas e que, lançadas na corrente sanguínea, coordenam o funcionamento do
organismo como um todo, nos ensinam GHISELLI & JARDIM (2007, p. 696).
Os autores alertam que a alimentação e a ingestão de água potável contaminada, uma vez
que muitas destas substâncias são utilizadas durante a produção de alimentos e ou nas embalagens
que os acondicionam, e quanto à água o processo de tratamento nas estações, seja para água como
para esgoto, diversas destas substâncias não são totalmente destruídas ou degradadas (GHISELLI &
JARDIM, 2007, p. 699).
Para Lima et al. (2017, p. 1044) os normativos legais brasileiros como a Resolução
CONAMA 430/2011 que altera a Resolução CONAMA 357/2005 e dispõe sobre as condições e
padrões de lançamento de efluentes, bem como a Portaria MS 2914/2011 ao estabelecer os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade, não contempla os mencionados fármacos e
desreguladores endócrinos.
O variado grupo dos desreguladores endócrinos pôde ser exemplificado inicialmente por
alguns agrotóxicos (inseticidas, herbicidas e fungicidas) e metais-traço (cádmio, mercúrio,
chumbo, cromo, entre outros), cujos valores-limite são contemplados na Resolução 430
(BRASIL, 2011a) e na Portaria 2914 (BRASIL, 2011b). Mais recentemente, a tais
microcontaminantes somaram-se plastificantes (bisfenol-Ae ftalatos), surfactantes
(nonilfenol), além dos hormônios naturais (estradiol - E2) e sintéticos — contidos nas
pílulas anticoncepcionais como etinilestradiol (EE2) — e os subprodutos da degradação
desses compostos, como estrona (E1) e o estriol (E3), embora grande parte não tenha
valor-limite estabelecido na maioria dos países. Da mesma forma, os fármacos também são
considerados microcontaminantes e suas principais classes incluem os antibióticos (ex.:
sulfametoxazol e trimetoprima), anti-inflamatórios (ex.: diclofenaco), antilipêmicos (ex.:
bezafibrato), contraceptivos (ex.: etinilestradiol), entre outros (KHETAN; COLLINS,
2007). Cabe ressaltar que todos os compostos citados apresentam uso extensivo pela
população, o que corrobora com o aumento da probabilidade de seu despejo inadequado
nos corpos hídricos, sendo encontrados em águas e sedimentos (FROEHNER et al., 2011).

Assim, podemos observar de forma detalhada na Figura 3, as origens e as fontes dos
contaminantes que expõem e comprometem a saúde humana. Outrossim, verificamos que o homem
é

seu

próprio

algoz,

cria

tecnologias

para

benefícios

econômicos,

notadamente,

e,

concomitantemente envenena o líquido da vida, do qual é totalmente dependente. Verdadeiro
paradoxo!

Figura 3. Apud Lima et al., 2017, p. 1045
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Buscando esclarecer ainda mais o tema, a Tabela 1 lista alguns disruptores
endócrinos e seus efeitos devastadores nos seres humanos. Tendo em vista a
importância do sistema endócrino, verificamos que muitas doenças que vem surgindo
na atualidade decorrem do progresso, do desenvolvimento tecnológico e da
insustentabilidade ambiental. Podemos verificar que diversos contaminantes afetam a
reprodução humana, seja com redução e anormalidades de espermatozoides até a
esterilidade masculina, atrofia e anormalidades testiculares e câncer de próstata; nas
mulheres os relatos são de infertilidade feminina e câncer de mama e vagina;
diminuição de ovulação, anomalias menstruais, problemas de gestação, aumento de
abortos, má formações de fetos, além da contaminação dos bebês através do leite
materno. Se não bastasse tudo isso, a cada contaminante há uma lista de doenças que
flagelam nossa população.
Tabela 1. Guimarães et al., 2005, p. 4-6
DISRUPTORES ENDÓCRINOS

EFEITOS EM HUMANOS

ATRAZINA
ASCAREL (PCB)

Redução na qualidade do esperma (SWAN, 2003)
Declínio da função do sistema imunológico e aumento de
doenças infecciosas (PENTEADO; VAZ, 2001); acumula-se no
leite materno (WHO, 2001); Endometriose (SANTAMARTA,
2001); Atravessa a barreira placentária e chega ao feto; crianças
nascidas de mães com PCB no sangue têm peso reduzido e QI
inferior (BAIRD, 2002); Acumula-se nos tecidos do feto
(NOGUEIRA et al, 1987); Filhos de mães que ingeriram óleo
contaminado com PCB tiveram o tamanho do pênis reduzido
quando na puberdade (COLBORN et al, 2002)
Danos aos oócitos; alteram a ação de linfócitos; são mutagênicos

BENZO(A)ANTRACENO;
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BENZO(A)PIRENO
BISFENOL A
BTX (BENZENO, TOLUENO E
XILENOS)

CARBARIL

CÁDMIO

CHUMBO

CLORDANO; DIELDRIN; DDT;
ENDOSULFAN
CLORETO DE CÁDMIO;
METIRAM; MANCOZEB;
MANEB; ZINEB (OS 3 ÚLTIMOS
CONTÉM ETILENOTIOURÉI –
ETU)
COMPOSTOS PIRIMIDÍNICOS
(METIRIMOL, ETIRIMOL E
CIPRODINIL)
DIBENZO-P-DIOXINAS
POLICLORADAS E
DIBENZOFURANOS
POLICLORADOS

DBPC
(DIBROMOCLOROPROPANO)
DISSULFETO DE CARBONO

ESTIRENO

FTALATOS
HCB (HEXACLOROBENZENO)

MANGANÊS

MERCÚRIO
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(PATNAIK, 2002)
Substitui a recepção do estrogênio. Diminui a ovulação;
aumento de secreção da prolactina (WOZNIAK et al, 2005)
Anomalias menstruais, como aumento do sangramento e dos
intervalos do ciclo (MENDES, 1997); Na corrente sanguínea,
fixam-se nos glóbulos vermelhos (AZEVEDO &
CHASIN,2003)
Inibidor de acetilcolinesterase, causador de hipotireoidismo
(LARINI,1999); Redução na contagem de espermatozoides e
presença excessiva espermatozoides anormais (MENDES, 1997)
Câncer de próstata (CARDOSO & CHASIN, 2001); Concentrase no pâncreas, testículos, tireoide e glândulas salivares
(DELLA ROSA & GOMES, 1988); Acumula-se no leite
materno (WHO, 2001); Atrofia testicular; redução no volume
do esperma, tumores em testículos (PATNAIK, 2002)
Redução na qualidade e quantidade de esperma (MOREIRA &
MOREIRA, 2004); Hipotireoidismo decorrente de alterações
funcionais da hipófise (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001);
Acumula-se no leite materno (WHO, 2001); Atrofia testicular;
reduz a quantidade do esperma (PATNAIK, 2002);
Abortamento espontâneo (MENDES, 1997); Acumula-se na
tireoide, adrenais, pituitária, testículos e ovários (TEVES, 2001);
Passa pela placenta entre a 12ª e 14ª semanas, atinge o cérebro
do feto; aumento significativo na taxa de abortamentos,
natimortalidade, prematuridade, diminuição no crescimento pósnatal e aumento na taxa de malformações (PERES et al, 2001)
Acumulam-se no leite materno (WHO, 2001); Criptorquidia,
hipospadia (SANTAMARTA, 2001);
Aumento de irregularidades menstruais (MENDES, 1997)
Hipotireoidismo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001)

Inibem a produção de hormônios esteroides (COLBORN et al,
2002)
Acumulam-se no leite materno (WHO, 2001); Alteração nas
glândulas cebáceas (como cloroacne), suprime as funções
imunológicas (PATNAIK, 2002); Redução do nº de
espermatozoides (COLBORN et al, 2002); Neoplasia de tireoide
(DAMSTRA et al, 2002); Disfunção neurofisiológica bilateral
nos lobos frontais do cérebro; acumula-se na tireoide (SANTOS,
2004)
Diminuição da motilidade e da produção de espermatozoides
(BOWLER & CONE, 2001)
Disruptor no balanço hormonal entre o cérebro, glândula
pituitária e ovários, levando a distúrbios menstruais
(BATSTONE, 2001)
Teratogênico (LARINI, 1997); Abortamento espontâneo; filhos
de mulheres expostas ao estireno têm peso inferior (MENDES,
1997)
Redução na qualidade do esperma; teratogênico; causam
demasculinização e feminilização (MCGINN, 2004)
Acumula-se no leite materno (WHO, 2001); Hipotireoidismo
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001); Supressão imunológica
(PATNAIK, 2002); Esteatose, hepatomegalia (PATNAIK, 2002)
Causa danos ao DNA dos linfócitos; Mal de Parkinson
(MARTINS & LIMA, 2001); Impotência (BOWLER & CONE,
2001); Concentra-se na tireoide, pituitária, suprarenais e
pâncreas (TEVES, 2001)
Ciclo menstrual irregular, menos ovulações, teratogênico

Página 1537

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade

ÓXIDO DE ETILENO
PCF (PENTACLOROFENOL)

SOLDAGEM
TRICLORFON

(CARDOSO, 2002); Acumula-se no leite materno (WHO,
2001); Acumula-se no pâncreas, testículos e próstata (TEVES,
2001); Atravessa a barreira placentária e hematoencefálica, na
forma de metilmercúrio (AZEVEDO & CHASIN, 2003); Aborto
espontâneo, natimortos, Síndrome de Paralisia Cerebral, danos
ao cerebelo em filhos de mães que consumiram peixes com
metilmercúrio (AZEVEDO, 2003)
Aborto espontâneo em profissionais que esterilizam
instrumentos (XELEGATI & ROBAZZI, 2003)
Glândulas sudoríparas, cloroacne, porfiria cutânea tardia,
pápulas, pústulas (VIEIRA et al, 1981); Concentra-se nas
adrenais; hepatomegalia; aumento de atividade da arilhidrocarboneto hidroxilase (AHH), resultando em utagenicidade
e carcinogenicidade irreversíveis (LARINI, 1999); Anemia
aplástica, citopenia, agranulocitose, cloroacne, disruptor
endócrino (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001)
Espermatozoides com formato anormal (BATSTONE, 2001)
Diminuição de espermatozoides e de fluido seminal,
espermatozoides com formato anormal (SPRITZER et al, 2001)

Anotam ainda os autores (GUIMARÃES et al., 2005, p. 6) que alguns dos disruptores
endócrinos conseguem entrar no corpo humano pela via dérmica. São eles: Benzo(a)antraceno,
Benzo(a)pireno, Benzeno, Chumbo, Clordano; Dieldrin; DDT; Dissulfeto de Carbono, Heptacloro;
HCH, Mercúrio, Pentaclorofenol.
Diante de todas estas informações, o cenário é realmente desolador, e necessário se faz
apresentar técnicas para o tratamento da água no sentido de diminuir os riscos e buscar a eliminação
dos IEs.
Desta forma, Lima et al. (2017, p. 1051) apresentam algumas considerações sobre tais
técnicas a serem adotadas nos respectivos normativos legais.
No que tange à remoção de fármacos e desreguladores endócrinos de águas contaminadas, a
revisão dos estudos feitos no Brasil mostra que as operações unitárias de separação sólidolíquido comumente adotadas nas estações de tratamento de água são, via de regra,
ineficientes (<50%) para a remoção da maioria dos microcontaminantes estudados. O
emprego de cloro na etapa de desinfecção apresenta eficiência variável na remoção de
fármacos e desreguladores endócrinos, que parece depender da dose de cloro e da estrutura
do contaminante alvo. Além disso, vários estudos já demonstraram que a cloração de águas
contendo fármacos e desreguladores endócrinos leva à formação de subprodutos cuja
toxicidade, principalmente crônica, é pouco conhecida. Dentre as técnicas complementares
de tratamento, as que envolvem adsorção com carvão ativado são as que apresentam melhor
custo-benefício, uma vez que elevadas eficiências de remoção, em geral superiores a 95%,
são obtidas empregando-se CAP ou CAG. Da mesma forma, os POAs exibiram eficiências
de remoção superiores a 98%, principalmente aquelas que empregavam ozônio, para a
maioria dos fármacos e desreguladores endócrinos estudados. Já os processos de separação
por membranas apresentaram eficiência de remoção variável e dependente do tipo de
material empregado, sendo as membranas de poliamida promissoras. A adoção de tais
sistemas complementares de tratamento envolve obviamente uma análise econômica
detalhada e requer estudos específicos para otimizar as condições operacionais às
particularidades da água bruta.

Souza Fernandes e Yoshida (2018) apontam para os estudos desenvolvidos por Joyce
Schiavini e demais coautores, sobre processos como a osmose reversa, a oxidação química, o
carvão ativado e a ozonólise, que são métodos de limpeza dos poluentes invisíveis. Em algumas
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empresas de saneamento, a osmose reversa já é usada para remover outros tipos de poluentes. O
desafio é levar essas formas de limpeza à maioria das estações. Podem ser mencionados outros
métodos, como a microfiltração e os processos oxidativos, usados no mundo em realidade bem
distinta da nossa. O desafio é levar essas formas de limpeza à maioria de estações de tratamento do
país.
Por fim, temerosa sobre o futuro, indago qual o preço da vida? Porque este suicídio
coletivo? Tais informações não deveriam sair da Academia e se tornarem públicas? Será que a
humanidade não poderia mudar sua forma de viver neste Planeta? E os cientistas não deveriam ser
financiados pelos degradadores para descoberta de novas tecnologias voltadas a combater os IEs na
água? Já que os Governos não o fazem! Pais e mães se desesperam por ver seus filhos com diversas
novas síndromes; filhos choram ao verem seus pais com o Mal Parkinson e outros com Alzheimer;
mulheres não conseguem engravidar, homens inférteis... Tantas novas enfermidades, doenças da
moda ou da insustentabilidade ambiental que vivemos?
CONCLUSÕES
Desde o ano de 1999, estudo e pesquiso o tema água, e este trabalho me trouxe muito mais
preocupações, afinal sabemos que desde a Revolução Industrial o meio ambiente foi sendo poluído
e contaminado, em 1962 com a denúncia de Carson descortinou-se um rastro de destruição trazido
pela indústria química, a partir daí surgiram movimentos ambientais e legislações visando promover
a proteção ambiental.
Entretanto, passados tantos anos o cenário agora é mais assustador, e o Brasil não está fora
desta contagem, nos inúmeros trabalhos científicos consultados, muitos dados se referiam a
localidades brasileiras. Estamos em perigo.
Nossa legislação não prevê no tratamento convencional da água providências para remoção
dos IEs da água que nos é fornecida, e a dita ‘água mineral’ também não contém qualidade e a
embalagem que a acondiciona oferece mais riscos ainda.
Conclamo a APRODAB a buscar os pesquisadores desta temática e junto com eles, lutar por
soluções para que tenhamos futuro.
Eis o meu grito de alerta!
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laryssadonatoo@gmail.com

RESUMO
Sabendo-se que o acesso à água como direito econômico do desenvolvimento, não se resume
apenas a solução de demandas presentes, mas também das questões futuras, sendo sua quantidade
influenciada não apenas pelo aumento demográfico ou por fluxos migratórios, mas também pelo
incremento da produção agrícola ou industrial, é natural que exista uma preocupação com a gestão
dos recursos hídricos, notadamente quanto a implementação do objetivo nº 06, da Agenda 2030, da
ONU. O binômio disponibilidade e gestão dos recursos hídricos exige que todos os entes
federativos nacionais, efetivem o acesso à água como direito econômico do desenvolvimento, a
exigir o estudo das teorias do desenvolvimento, inclusive no tocante aos vetores de diferenças
regionais e custo social da implementação. Neste estudo, será utilizada a metodologia de pesquisa
de caráter bibliográfico e dedutiva, com abordagem descritiva e qualitativa. Buscar-se-á esclarecer,
sem perspectiva de esgotar o estudo acerca do tema proposto.
Palavras-chave: Teorias do desenvolvimento; Disponibilidade e Gestão de água; Agenda 2030 da
ONU.
ABSTRACT
Knowing that access to water as an economic right of development is not only a solution of present
demands, but also of future issues, its quantity being influenced not only by demographic increase
or migratory flows, but also by the increase in production agricultural or industrial, it is natural that
there should be a concern for the management of water resources, notably with regard to the
implementation of Objective 06, Agenda 2030, of the UN. The binomial availability and
management of water resources requires that all national federative entities, make access to water
an economic right of development, require the study of development theories, including the vectors
of regional differences and social cost of implementation. In this study, the research methodology of
bibliographic and deductive character will be used, with a descriptive and qualitative approach. It
will be sought to clarify, with no perspective of exhausting the study on the proposed theme.
Keywords: Theories of development; Availability and Water Management; UN Agenda 2030.

INTRODUÇÃO
Em novembro de 2015, a ONU fixou sua “agenda 2030 para o desenvolvimento
sustentável”, estabelecendo 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, divididas em
cinco grandes áreas, os chamados cinco “P”s: Planeta, Pessoas, Prosperidade, Paz e Parcerias.
Em que pese a relevância de todos os objetivos e metas, em razão dos limites do presente
ensaio, dar-se-á enfoque ao objetivo de nº 06: “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
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água e saneamento para todos”, cujos objetivos secundários exclusivos do direito a água, pode-se
destacar os seguintes:
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos;
6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água;
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos;
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a
coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a
reciclagem e as tecnologias de reuso;
6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da
água e do saneamento;

Tais objetivos pretendem, ousadamente, além da preservação do meio ambiente, contribuir
para a extinção da pobreza e da fome, erradicação de doenças, sobretudo causadas pela água não
tratada, em países periféricos e democratização do acesso à água.
A busca pela elevação do patamar econômico abaixo da linha de subsistência para um
padrão que garanta o mínimo de dignidade humana, representa um grande passo para o
desenvolvimento, pois não há como se buscar outros direitos fundamentais, como educação e
moradia, quando não há disponibilidade de alimento, água e saúde.
De fato, como observado por Fracalanza (1996), a água por ser finita e fundamental para a
manutenção da vida e do meio ambiente, é tida como um bem econômico, e sua escassez impede o
desenvolvimento de diversas regiões, uma vez que sua disponibilidade, também é essencial no
processo produtivo de muitas empresas. No tocante a degradação ambiental, influencia direta ou
indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas,
a fauna e a flora, as condições estéticas e sanitárias do meio e a qualidade dos recursos ambientais.
Em suma, a água como um direito econômico do desenvolvimento não é apenas uma
proposta retórica, cuja abstração possa dispensar o estabelecimento de políticas públicas para sua
efetivação, mas conditio sine qua, nenhum outro direito do complexo de desenvolvimento pode ser
implantado.
No Brasil, o tema é de profunda atualidade, pois em se tratando de um país em
desenvolvimento que se volta para a matriz agrícola e pecuária com vistas à exportação, a
quantidade e qualidade da água exige um maior cuidado do que a práxis tradicional que prioriza o
lucro, em vez do humano.
Em novembro de 2017 a grande mídia nacional deu destaque a invasão de uma propriedade
rural irrigada no município de Correntina/BA72, que estaria captando água do Rio Arrojado,
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Disponível em: <https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/201841-grupo-invade-fazendas-edestroi-sistema-de-irrigacao-no-oeste-da-bahia.html#.WqwrkOjwbIU.> Acesso em 16/03/2018.
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demonstrando que os conflitos pela água tendem a aumentar com a expansão do agronegócio
irrigado.
A população rural, sobretudo no nordeste, nas últimas décadas já viu rios perenes se
tornarem temporários pela construção de inúmeras barragens a montante, utilizadas para irrigação
de plantios e criação de semoventes, sendo natural a desconfiança de que a água utilizada na
agricultura deveria fazer falta ao consumo humano.
Entretanto, maior que os desafios da utilização da água no campo, o abastecimento urbano
para consumo humano e utilização industrial, exigem investimentos cada vez maiores do Poder
Público, visto que se torna impossível o estabelecimento de indústrias e a sobrevivência de cidades,
sem o fornecimento de água, sobretudo em um período de tão extensa seca como foi o iniciado em
2012.
No nordeste Brasileiro, o desafio da disponibilidade e gestão já houvera sido percebido, no
século passado, pelo Paraibano Celso Furtado, que com a SUDENE procurou estabelecer projetos
de industrialização da região, sem, contudo, esquecer o Perímetro Irrigado do Vale do São
Francisco (Juazeiro/BA e Petrolina/PE), e da perfuração de poços em todo o semiárido nordestino73.
No entanto, para que se compreenda a doutrina de Celso Furtado, torna-se imprescindível
que o presente artigo faça, mesmo que de forma sintética, uma prospecção legal sobre a água como
direito econômico do desenvolvimento e uma análise doutrinária sobre as teorias do
desenvolvimento regional, no tocante a gestão e disponibilidade da água buscada com a fixação das
metas da Agenda 2030, da ONU.
Universalização do direito fundamental à água como direito econômico do desenvolvimento, um
direito humano coletivo
Em que pese o objetivo nº 06, da Agenda 2030 da ONU, também estabeleça objetivo de
solidariedade internacional no tocante à gestão de água que supera os limites de cooperação
econômica, para fins deste ensaio optou-se por não abordar o acesso à água como direito humano ao
desenvolvimento, mas como direito econômico ao desenvolvimento, conforme célebre lista de
distinções sistematizada pela Professora Maria Luiza Feitosa74, dentre as quais se destacaria que o
primeiro, direito ao desenvolvimento (DaD), teria natureza difusa, enquanto o direito econômico do
desenvolvimento (DdD) teria natureza coletiva, e, portanto, passível de reinvindicação judicial
73

Conferir Callado, Antonio. Tempos de Arraes: a revolução sem violência. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p.
141/146.
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FEITOSA, Maria Luiza Alencar Mayer et al. Direito econômico do desenvolvimento e direito humano ao
desenvolvimento. Limites e confrontações Direitos humanos de solidariedade: avanços e impasses. Curitiba:
Appris, 2013, p. 171-240.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1544

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
como direito humano coletivo, por se alinhar à pauta dos DESC (Direitos Econômicos Sociais e
Culturais).
Em se tratando de análise do binômio gestão e disponibilidade de água, o DdD permite a
consideração macroeconômica do problema, pois:
Seu objeto enfoca preferencialmente as relações de cooperação macroeconômica e seus
desdobramentos em leis e planos de ação, podendo os titulares desse direito ser pessoas
físicas, jurídicas ou coletividades. (FEITOSA et al: 2013, p.229)

Feitas tais distinções teóricas, no tocante a fixação do aspecto jurídico no espectro dos
direitos humanos coletivos, é importante observar a evolução normativo do acesso à água.
De fato, no início do século XX, surgiram, no Brasil, as primeiras usinas hidrelétricas de
maior porte, que provocaram um intenso debate sobre o regime jurídico das águas, ocorrendo em
1934 a promulgação do Código das Águas, pelo qual as concessões hidrelétricas, antes feitas nos
níveis estadual e municipal, passaram para a esfera da União.
Nos anos 70, do mesmo século, a gestão quantitativa dependia do Código das Águas,
enquanto a gestão qualitativa das águas dependia da legislação ambiental, e no artigo 21, inciso
XIX, da Constituição Federal de 1988, instituía o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e estabelecia critérios de outorga de direitos de seu uso:
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de
outorga de direitos de seu uso. (artigo 21, inciso XIX, CF)

A referida Constituição estabeleceu a competência para legislar sobre água, como sendo
estritamente da União e destacando em seu o artigo 22, inciso XVIII, que interessa diretamente a
população do semiárido: “Compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações”.
Posteriormente, por meio da Lei Federal nº 9433, de 8 de janeiro de 1997, ocorreu a criação
da Política Nacional de Recursos Hídricos, em que a água passou então a ser considerada
legalmente como um bem de domínio público, dotado de valor econômico e cujo uso prioritário, em
situações de escassez, deve ser o consumo humano e animal.
Inúmeros estados antes da promulgação da referida Lei federal, criaram suas próprias leis
estaduais, o primeiro a ter uma lei estadual de gerenciamento de recursos hídricos foi o estado de
São Paulo em 1991 e o Ceará em 1992, em seguida Sergipe e Bahia em 1995, Rio Grande do Norte
e Paraíba em 1996 e Pernambuco 1997.
Em 17 de julho de 2000, restou criada a ANA (Agência Nacional das Águas), autarquia
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, porém, com autonomia administrativa e financeira,
possuindo, dentre outras atribuições, a de autorizar o uso dos recursos hídricos de domínio da
União, definir e fiscalizar as condições de operação para garantir o uso múltiplo das águas, bem
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como “planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos das secas e
inundações(...)75”.
A água é, sem dúvida, um fator fundamental para o desenvolvimento socio-econômicoambiental do país, devendo ser considerada como um recurso estratégico e estrutural, por possuir
uma elevada eficiência em seu uso e representar uma finalidade da Política Nacional de Gestão dos
Recursos Hídricos.
No aspecto ambiental, é importante considerar a sustentabilidade, de modo a contribuir para
a conscientização da sociedade de que os recursos hídricos são finitos, sendo necessário protegê-los
e conservá-los, uma vez que apesar de possuir uma das maiores reservas de água doce do mundo,
cerca de 15%, pode enfrentar situações críticas de seca, sazonais ou localizadas como, ecossistemas
das caatingas e florestas.
No aspecto social, a utilização consciente da água, evita prejuízos da qualidade de vida do
seu agregado familiar, diminui os índices de mortalidade por doenças ocasionadas pela falta de seu
acesso, sendo uma ferramenta de saúde pública.
No aspecto econômico afeta na medida em que a água é um formidável fator de produção
para inúmeros setores de atividade econômica e a minimização dos encargos, por meio de uma
melhor utilização, que potencializa a competitividade das empresas nos mercados nacional e
internacional (tanto no sentido de redução de custos, quanto no sentido de ser uma propaganda
ambiental).
Importante, ainda, destacar que a disponibilidade e a gestão da água potável guardam
estreita relação com a do saneamento, visto que as empresas concessionárias concentram ambas as
atividades, embora não estejam, na atualidade, procurando um maior aproveitamento das
infraestruturas existentes, minimizando ou mesmo evitando em alguns casos a necessidade de
ampliação e expansão dos sistemas de captação de água para abastecimento, através do tratamento
de águas residuais, utilizadas pela população urbana, e empresas agrícolas e industriais.
Evolução e caracterização das teorias de desenvolvimento regional
Sabe-se que o processo de mudança de uma economia em desenvolvimento acarreta
alterações na importância dos setores de produção, ocasionando a todo instante a existência de
atividades em expansão e em declínio, e à proporção que a economia vai se desenvolvendo, essas
mudanças tendem a ser mais produtivas e estáveis.
Desde meados do século XIX até aproximadamente 1970, o Brasil atravessou um intenso
processo de concentração econômica na região de São Paulo, resultando em um modelo econômico

75
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de conexão nacional com regional, ocasionado por políticas públicas de incentivos fiscais, de
investimentos produtivos e de infraestrutura.
Na década de 80, do século passado, a economia brasileira começou um processo de
reestruturação produtiva, resultante da difusão de novas tecnologias de produção baseados em
novas tecnologias, proporcionando uma maior versatilidade nos processos produtivos, modificando
os modos de produção e organização das empresas, descentralizando a gestão e aumentando as
alianças estratégicas com outras empresas e instituições.
Na década de 90, passada, ocorre a substituição na estruturação da demanda dos produtos
das regiões, relacionadas com o acréscimo da renda per capita e à abertura comercial, o que
proporcionou que as economias regionais além da produção para a demanda interna tiveram no
mercado internacional, uma nova forma de demanda, o que oportunizou a produção de outros
produtos.
Neste sentido, avanços no padrão de produção são sinais inequívocos de crescimento
econômico, no entanto, para serem considerados desenvolvimento econômico, necessitam chegar a
toda coletividade avaliada, por meio de melhorias na saúde, renda, educação, moradia, alimentação,
etc.
Assim, Cavalcante (2008), afirma que ao se estudar o desenvolvimento de uma região
específica, é importante ter em mente o conceito de desenvolvimento regional, pois as principais
teorias que versam sobre este assunto fundamentam-se na industrialização como condição para
atingi-lo, por meio de relações em cadeia, objetivando incentivar as principais atividades
econômicas da região abordada.
Desta maneira, entender as teorias que tratam a respeito do desenvolvimento de uma região,
e compreender como elas influenciam o Estado, pode gerar subsídios para melhor compreensão da
questão da gestão e disponibilidade da água potável em relação ao desenvolvimento econômico.
Pois bem, ao longo dos anos as teorias de desenvolvimento regional se modificaram e
dividiram-se em três grandes "grupos".
Até meados do século passado apresenta-se o primeiro grupo, que é formado por Von
Thünen, cuja principal obra é " Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und
Nationalökonomie", publicada no ano de 1826 e mais aceitada como A Teoria do "Estado Isolado" ;
seguido de Weber que em 1909, teve publicado seu livro "Uber den Standort der Industrien", mais
conhecido como Teoria da Localização de Indústrias; Cristaller que desenvolveu em sua tese de
doutorado, intitulada "Os Lugares Centrais no Sul da Alemanha", a teoria dos lugares centrais no
ano de 1933; Lösch em 1939, publica o livro "The economics of location", que dedicava enfoque a
definição das áreas de mercado, mostrando que a escolha da localização é fundamental na
maximização do lucro dos produtores, divergindo da ideia de Christaller; e Walter Isard, que em
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1956 publica o livro "Localização e economia espacial", em que sugere um resumo das teorias
clássicas da localização, ressaltando a importância de

inclusão de outros posicionamentos e

sugerindo uma nova vertente de pensamento, a “Regional Science”, procurando novos
entendimento para a realidade regional iniciando, desta maneira os estudos regionais. 76
Até a década de 80 apresenta-se o segundo grupo, sendo formado por três teorias principais:
François Perroux, que no ano de 1955, publicou seus trabalhos em uma coletânea intitulada "
L’Économie du XXème siècle ", criando a Teoria da Unidade Econômica Dominante que, após
anos de mudanças ficou conhecida como Teoria dos Pólos de Crescimento. Perroux foi muito
influenciado pelo trabalho de Schumpeter, uma vez que, ele procurou esclarecer os efeitos da
aglomeração através do papel das inovações no mercado; Gunnar Myrdal, teve sua obra "Economic
theory and underdeveloped regions" publicada no ano de 1957, e ficou conhecido por formular a
teoria da causação circular cumulativa, que buscava as relações estabelecidas entre espaços
desequilibradamente desenvolvidos, que causariam uma trajetória de crescente gravidade de
desigualdades nos níveis de desenvolvimento; e por fim, Albert O. Hirschman, que no ano de 1958,
publicou o livro "The strategy of economic development", em que ficou conhecido por utilizar
conceitos de “efeitos para frente” e dos “efeitos para trás”, ou seja, ele detectou os efeitos positivos
e negativos possibilitado pelo desenvolvimento de uma região sobre as outras.
Desta forma, Cavalcante (2008) assevera que os autores acima influenciados por outros
pensadores que, mesmo não havendo essa abordagem regional em suas obras, colaboraram para o
desenvolvimento dessa nova corrente no estudo da economia regional, entre eles estão Marshall,
Keynes e Schumpeter.
Assim, a partir dos anos 50 ocorreu uma enorme expansão e surgimento de novas teorias
sobre o desenvolvimento regional, sendo no caso da América Latina, a CEPAL, fortemente
influenciada por Raul Prebisch, Celso Furtado e Otamar de Carvalho,

que proporcionou a

divulgação, bem como, a discussão dessas teorias.
A partir da década de 80, surge o terceiro grupo de teorias, possuindo como autores mais
destacados Michael Piore e Charles Sabel, no ano de 1984, com a publicação do seu livro " The
Second Industrial Divide", que tornaram o conceito clusters77 muito utilizados na pesquisa e prática
sobre desenvolvimento local e regional; Michael Storper e Allen Scott que no ano de 1988,
publicaram o livro " Industria de alta tecnologia e desenvolvimento regional: uma crítica e
reconstrução teórica", retratando a Organização Industrial; Paul Krugman que no ano de 1991,
publicou " Geography and trade"; Michae Porter, em 1989 publica o livro "A Vantagem
Competitiva das Nações", em que cria a teoria do Diamante de Porter, que tinha por objetivo
76
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ampliar a análise da competitividade na busca do entendimento da razão de empresas de um
determinado país possuírem condições com maior sucesso contra empresas de outros países 78.
Neste sentido, os autores desse enfoque afirmam que estão surgindo possibilidades para que
regiões e locais, fora dos grandes eixos de aglomeração, engendrem processos de desenvolvimento
por meio de políticas de reestruturação regional fundamentada na alta tecnologia e na intensificação
de inovações.
Na concepção de Oliveira e Lima (2003), as teorias que dissertam sobre o desenvolvimento
regional, provêm do pensamento de que existe uma força motriz exógena que influencia as demais
atividades econômicas através de reações em cadeia.
Segundo Oliveira e Lima (2003, p.31), ao referimo-nos ao desenvolvimento regional
devemos levar em consideração a “[...] participação da sociedade local no planejamento contínuo da
ocupação, do espaço e na distribuição dos frutos do processo de crescimento”.
As teorias do desenvolvimento regional auxiliam no amparo às políticas econômicas que
impulsionam a sociedade regional.
De acordo com Carvalho (2014, p. 301),
[...] A administração do desenvolvimento regional pode ganhar mais relevo e se tornar mais
eficaz ao atendimento das necessidades básicas da população, na medida em que as
comunidades locais, por meio de seus representantes, participem ativamente da
identificação e indicação de soluções para seus problemas. A participação de políticos, que
devida à centralização das decisões governamentais tem sofrido retrocessos marcantes,
constituiria, apesar disso, procedimento dos mais adequados a tal propósito. (Carvalho,
2014, p. 301)

Raúl Prebisch divergia das teorias sobre o desenvolvimento, pois entendia que o
desenvolvimento não ocorre de maneira espontânea, mas sim em razão da acumulação de capital e
da redistribuição da renda.
Para Schumpeter (1985, p. 47):
Entenderemos por "desenvolvimento", portanto, apenas as mudanças da vida econômica
que não lhe forem impostas de fora, mas que sejam de dentro, por sua própria iniciativa. Se
se concluir que não há tais mudanças emergindo na própria esfera econômica, e que o
fenômeno que chamamos de desenvolvimento econômico é na prática baseado no fato de
que os dados mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que
não há nenhum desenvolvimento econômico. Pretenderíamos com isso dizer que o
desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado economicamente, mas que
a economia, em si mesma sem desenvolvimento, é arrastada pelas mudanças do mundo à
sua volta, e que as causas e portanto a explicação do desenvolvimento devem ser
procuradas fora do grupo de fatos que são descritos pela teoria econômica. (Schumpeter,
1985, p. 47)

Neste sentido, é preciso a intervenção governamental sobre a poupança, a terra e a iniciativa
individual, uma vez que, como entende Prebisch, uma das razões que trabalham contra os países
78
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subdesenvolvidos é o estreitamento exterior do desenvolvimento econômico causado pelos países
desenvolvidos.
Por um lado a população dos grandes centros que adquirem produtos primários latinoamericanos, cresce com maior lentidão que a dos nossos países, e isso influi sobremaneira
na lentidão da procura. Por outro lado, a elasticidade da procura de alimentos é menor
naqueles países do que entre nós, como também é menor a procura de matérias-primas,
devido às transformações técnicas que diminuem ou eliminam o emprego de matériasprimas naturais, ou as utilizam melhor. (PREBISCH, 1963 p. 85)

Para o autor (Raúl Prebisch), a utilização do processo de substituição das importações nos
países latino-americanos foi de suma importância para o aumento da renda dos trabalhadores, bem
como, para o crescimento econômico dos países participantes.
Em se tratando a gestão e a disponibilidade da água, como um Direito Econômico do
Desenvolvimento, importante o estudo da doutrina de Celso Furtado, segundo o qual, o
desenvolvimento econômico não deve uma mera reprodução de modelos importados de países
desenvolvidos, que não funcionaram em países de desenvolvimento insuficiente ou tardio.
O Economista Paraibano, entendia que as referidas teorias claudicavam, uma vez que:
[...] o standard de consumo da minoria da humanidade, que atualmente vive nos países
altamente industrializados, é acessível às grandes massas de população, em rápida expansão
que formam o chamado terceiro mundo. (Furtado, 1974, p. 14)

As regiões que apresentavam sua estrutura econômica voltadas para o exterior, inseriram-se
em novos modelos de consumo do sistema produtivo, formaram a periferia do sistema capitalista.
Para Furtado (2007, p.227 e 228),
Se se observa a natureza dos fenômenos cíclicos nas economias dependentes, em contraste
com as industrializadas, percebe-se facilmente por que aquelas estiveram sempre
condenadas a desequilíbrios de balança de pagamentos e à inflação monetária. O ciclo na
economia industrializada está ligado às flutuações no volume das inversões. A crise se
caracteriza por uma contração brusca dessas inversões, contração essa que reduz
automaticamente a procura global e desencadeia uma série de reações que têm por efeito ir
reduzindo cada vez mais essa procura. É fácil compreender que essa redução da procura se
traduz imediatamente em contração das importações e liquidação de estoques. (Furtado,
2007, p.227 e 228)

A substituição dos recursos naturais por produtos industrializados alavanca o caráter
explorador do centro, uma vez que ao obter os recursos de que precisa, e vender seus produtos,
livra-se de comprometer recursos monetários nesse processo. Sendo os negócios centro-periferia
muito vantajoso para os países centrais.
No tocante a evolução do sistema capitalista, Furtado (1974) assevera que sua crítica sempre
foi fundamentada nos países industrializados, que empregaram os recursos naturais de fácil acesso,
encontrados nos países subdesenvolvidos.
As novas formas que está assumindo o capitalismo nos países periféricos não são
independentes da evolução global do sistema. Contudo, parece inegável que a periferia terá
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crescente importância nessa evolução, não só porque os países cêntricos serão cada vez
mais dependentes de recursos naturais não reprodutíveis, por ela fornecidos, mas também
porque as grandes empresas encontrarão na exploração de sua mão de obra barata um dos
principais pontos de apoio para firmar-se o conjunto do sistema. (Furtado, 1974 p. 58)

Neste diapasão, Furtado (1974) credita os problemas que os países periféricos enfrentam ao
fato de não conseguirem ordenar suas políticas internas em virtude das suas políticas internacionais
que beneficiam as negociações com os países centrais.
Outros ensinamentos sobre o desenvolvimento
Historicamente, no Brasil, o crescimento da oferta de água era um problema técnico,
facilmente resolvido por meio da construção de barragens, reservatórios, etc. No entanto, no início
do século XXI pode-se observar que as soluções técnicas para aumentar a oferta do bem, ficaram
impraticáveis, em virtude da crescente dificuldade de exploração de novas reservas de água doce,
nascendo iniciativas para a redução da demanda de água doce, como a reutilização da água, bem
como a tarifação do uso do recurso natural, como observado por Constanza (1995).
Segundo BEGOSSI (1993), apesar de não ser estabelecido no mercado seu valor econômico,
o valor do uso de recursos ambientais existe na medida que seu uso altera o nível de produção e
consumo da sociedade, e a utilização descontrolada de água pelo homem nas bacias hidrográficas
leva as alterações no ciclo hidrológico. Essas alterações também podem ser atribuídas a outras
ações do homem, como o desmatamento, o uso da terra sem técnicas eficientes de controle de
erosão e captações para irrigação deficientes e sem planejamento, que perturbam a infiltração da
água no solo e diminuem severamente a armazenagem de água e a recarga de aquíferos.
Já nas áreas urbanas, devido a impermeabilização do solo, durante as chuvas, o escoamento
superficial torna-se maior, com um tempo de concentração menor, fato que aumenta a capacidade
de carreamento de sedimentos, acarretando a contaminação e o assoreamento dos cursos de água,
inundações e grandes períodos de seca.
No tocante a teoria clássica em relação aos recursos naturais, no qual se incluí a água,
Perman (apud Bayardino, 2004, p. 14), afirma que:
Os economistas clássicos atribuíam aos recursos naturais um papel central nos seus estudos.
Na economia clássica, a produção era vista como sendo formada de três fatores de
produção: trabalho, capital e terra (recursos naturais). Cada um desses fatores era visto
como essencial à produção, sendo que, se um dos fatores fosse mantido em quantidade fixa,
a produção apresentaria rendimentos decrescentes. Sendo o fator terra não reproduzível,
concluía-se que a economia inevitavelmente apresentaria taxas de crescimento econômico
decrescentes quando este fator fosse completamente empregado. Logo, o futuro da
humanidade seria tenebroso e, no longo prazo, o crescimento populacional levaria a
economia a atingir um estado em que a produção de alimentos não seria suficiente para
satisfazer totalmente as necessidades da crescente população. (Perman apud Bayardino,
2004, p. 14)
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Neste sentido, podemos asseverar que o pensamento clássico concebe que a escassez de
recursos naturais, dentre os quais a água, limita o crescimento econômico, uma vez que o meio
ambiente compõe uma das bases de sustentação do modo de produção capitalista.
Assim, apesar de ser possível que os recursos naturais possam restringir o crescimento
econômico, aumenta o custo social de uso desses recursos, tornando-se os mesmos cada vez mais
improdutivos e escassos, diante a quantidade e maneira de utilização, o que diminuiria a ampliação
da produção pela impossibilidade de aumentar sua oferta. Este quadro representa bem a questão da
dificuldade no acesso de água potável para consumo humano, ante o incremento de custo e
demanda da agricultura, pecuária e indústria.
Já a teoria neoclássica em relação aos recursos naturais tem visão oposta, pois afasta a
hipótese dos recursos naturais limitarem o crescimento da economia, uma vez que a crescente
incorporação de tecnologia aos processos produtivos ultrapassaria o problema da escassez, o que
nos leva a concluir que os fatores produtivos que definem o padrão de crescimento econômico
neoclássico são: o capital, o trabalho e a tecnologia.
Neste sentido, May (2001, p.56) afirma que:
a teoria neoclássica de alocação pressupõe que o capital natural pode ser substituído
infinitamente pelo capital material (produzido pelo homem). Subjazendo esta crença, existe
um otimismo fatalista de que o progresso tecnológico irá superar quaisquer limites que
possam surgir ao crescimento devido à escassez dos recursos. O mecanismo de preço, o
qual aloca recursos à sua finalidade mais eficiente, irá assinalar adequadamente a escassez
emergente, indicando os ajustes apropriados no conjunto de recursos utilizados e produtos
procurados, e premiar a inovação, na busca de novos materiais e fontes energéticas. Uma
extração mais eficiente e a crescente reciclagem industrial irão posteriormente estender a
disponibilidade dos recursos ameaçados para além do ponto de exaustão inicialmente
previsto. (May, 2001, p.56)

Desta maneira, os recursos naturais eram classificados como bens comuns, sem preço
estabelecido (sem "valor econômico"), ou seja, os recursos naturais possuem a propensão a serem
empregados em excesso, já que o não pagamento promove o acesso sem ocasionar despesas
adicionais na estrutura de custos de um indivíduo, por essa razão, os recursos naturais, a exemplo da
água, passam, aos poucos, a tornarem-se escassos.
Veiga (2010, p.109 e 110) assevera que:
O debate científico internacional passou recentemente a ser pautado pela hipótese
ultraotimista de que o crescimento econômico só prejudicaria o meio ambiente até um
determinado patamar de riqueza aferida pela renda per capita. A partir dele, a tendência
seria inversa, fazendo com que o crescimento passasse a melhorar a qualidade ambiental.
(Veiga, 2010, p.109 e 110)

Como se observa, no tocante à questão da água, essa teoria tem aplicabilidade, na
atualidade, de considerável grau de dificuldade. Mas, talvez se forem implementadas tecnologias de
saneamento e reuso, possa se chegar a um padrão econômico mais aceitável, no tocante a sua
viabilidade..
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De fato, a utilização de forma sustentável dos recursos naturais, predispõe a economia a
tomar consciência da importância e necessidade de manutenção e conservação do meio ambiente,
promovendo a valoração desses mesmos recursos, uma vez que sem ela, o mercado fica
impossibilitado de mensurar os custos e benefícios gerados.
Desta forma, Marques e Comune (2001, p. 23 e 24) demonstram que:
para alcançar o desenvolvimento sustentável torna-se necessário que os bens e serviços
ambientais sejam incorporados à contabilidade econômica dos países. O primeiro passo é o
de atribuir aos bens e serviços ambientais valores comparáveis àqueles atribuídos aos bens
e serviços econômicos produzidos pelo homem e transacionados no mercado. [...]
Ressaltam ainda, como importante objetivo a ser alcançado, pela economia ecológica, a
definição de um complexo sistema de valoração econômica dos recursos ambientais.(
Marques e Comune, 2001, p. 23 e 24)

Assim, a valoração dos recursos naturais, dentre os quais a água, deve ser empregada como
maneira de justificar o seu uso para que disponham do reconhecimento da sua importância
econômica dentro do sistema produtivo.
Dificuldades para o cumprimento da agenda 2030: O direito à água e seu custo econômico
Para o cumprimento da Agenda 2030, da ONU, é necessário que se considere o seu custo
econômico, vez que o direito fundamental à água não surge, de repente, como a chuva no inverno.
O aumento da demanda pela água acarreta custos mais elevados para o fornecimento do
serviço, uma vez que a cada dia é mais captar água doce na quantidade e qualidade necessária ao
consumo humano, logo é necessário ajustar a equação entre a demanda e a oferta desse recurso, já
que como sabemos, água é um bem em quantidade limitada e a custos crescentes.
Nessa perspectiva, a água é considerada como um bem comum na qual todos tem acesso,
todavia, com as dificuldades enfrentadas pelos recursos hídricos, torna-se imprescindível considerar
a água como um bem econômico, na qual a sua administração deverá basear-se nos princípios de
eficiência econômica, assegurando a busca sob o olhar da sustentabilidade.
Pertinente recordar que a Declaração de Dublin79, da Conferência Internacional da Água e
do Ambiente, ocorrida em 1992, em seu princípio nº 4, estabeleceu que: “a água tem valor
econômico em todos os seus usos, devendo ser reconhecida como um bem econômico”.
Neste sentido, Neutzling (2004, p.16), assevera que há inclinação em se conceber a água
como bem econômico, e esse entende:
a sociedade como um conjunto de transações interindividuais de troca de bens e de serviços
mediante os quais cada indivíduo tenta satisfazer as próprias necessidades de modo a
otimizar a sua utilidade individual, minimizando os custos e maximizando os benefícios.
Nesse contexto, o parâmetro de definição do valor dos bens (recursos e serviços materiais e
79
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imateriais) é representado pelo capital financeiro. O valor de um bem é determinado pela
sua contribuição à criação de um, valor plus para o capital. Segundo essa tendência, o
mercado representa o mecanismo ideal de escolha dos bens e dos serviços a valorizar e a
utilizar. A empresa e o investimento privado são vistos como o sujeito e o motor principal
da criação da riqueza e consequentemente do desenvolvimento econômico e social de um
país. A água, então, deve ser tratada como uma mercadoria que se vende e se compra em
função do preço de mercado. O mercado da água deve ser o mais livre e aberto possível. A
água pertenceria a quem investisse, a quem arca com os custos para assegurar a captação, a
depuração, a distribuição, a manutenção, a proteção e a reciclagem. Segundo essa
tendência, a água da chuva, a água dos rios e dos lagos, a água das faldas são, in natura,
bens comuns. A partir do momento em que existe uma intervenção humana e,
consequentemente, um custo para transformar estas águas em água potável ou em água para
irrigação, ela deixa de ser um bem comum para se tornar um bem econômico, objeto de
trocas e de apropriação privada. (Neutzling, 2004, p.16)

O fato da água por ser um bem comum, possuir custo zero acarreta sérios problemas, uma
vez que os consumidores individuais não se preocupem em estipular limites em seu consumo e
termine por abusar dos recursos hídricos.
Então, perceber a água como sendo um bem econômico, é o mesmo que determinar-lhe
valor econômico possuindo um preço de mercado, que obedeça aos princípios do poluidor-pagador
e de disposição para pagar, que equivale ao mesmo que fazer uma opção entre benefícios presentes
e custos futuros.
Em decorrência desse pensamento, nasce a economia ecológica que procura valorar a água,
permitindo ao homem ser capaz de escolher pela melhor forma de produção, em que os recursos
hídricos possuam o valor justo, sendo plausível alcançar o bem-estar social com o uso sustentável e
mensurável dos recursos naturais, em que a valoração da água garanta o uso presente sem
impossibilitar o fornecimento de água para as futuras gerações.
Diante deste quadro, não parece haver um horizonte iluminado para o cumprimento da
Agenda 2030, em relação ao objetivo n 06, no universo dos países periféricos, inclusive no tocante
a nações teoricamente privilegiadas como o Brasil e a Índia, membros dos BRICS, que embora
possuam bacias hidrográficas significativas, possuem enormes barreiras no tocante ao fornecimento
de água tratada para o consumo humano, sobretudo para populações mais carentes.
METODOLOGIA
Como metodologia para o desenvolvimento desse trabalho, foi utilizada a pesquisa de
caráter bibliográfico, dedutivo, descritivo e qualitativo, buscando compreender, em análise das
teorias do desenvolvimento e o acesso à água. A coleta de dados foi realizada feita pela pesquisa
empírica com análise dedutiva, indutiva, analítica, econômica e sociológica, sendo os dados
coletados observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem a interferência em
uma abordagem qualitativa de modo a buscar compreender a interação das variáveis, em um
processo dinâmico, em tema da disponibilidade de água a luz das teorias do desenvolvimento, a que
é submetido todo corpo social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cumprimento da Agenda 2030, da ONU, no tocante ao objetivo nº 6, que trata da gestão e
disponibilidade de água potável, esbarra no Brasil, com a dificuldade de efetivação do direito
econômico do desenvolvimento da distribuição suficiente e universal da água.
Sem a suficiência na distribuição do aludido recurso natural, não há aumento da
produtividade agrícola, industrial e, o que é mais grave, não haverá segurança hídrica para a
população urbana, colocando em risco o consumo humano.
Das teorias do desenvolvimento, deve-se, da teoria clássica, aproveitar o enfoque prioritário
da água, como recurso natural, flexibilizando com a busca da sustentabilidade, notadamente
sopesando os efeitos dos custos sociais, do desprezo ao resguardo ecológico.
De fato, apesar da água ser abundante no planeta, somente uma pequena parte é possível de
utilização para a captação e ao consumo. Assim, a contaminação da água, pelo uso insensato dos
recursos hídricos e pelo crescimento populacional, pode transforma-la em um recurso escasso e, por
conseguinte, um problema econômico.
Dessa maneira, a água passa a apresentar um valor econômico, sendo percebida como um
bem econômico capaz de garantir posição estratégica para aqueles países que forem possuidores de
fontes de água, cuja gestão respeite o custo social ecológico.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo comparar o resultado obtido do fator LS da Universal Soil Loss
Equation (USLE) usando o Modelo Digital de Elevação (MDE) do SRTM com o resultado do LS
gerado a partir do MDE do ASTER GDEM e avaliar a varialibilidade das perdas de solo na bacia do
Rio Mamuaba para as diferentes resoluções espaciais. O fator R da USLE foi obtido a partir da
interpolação da erosividade utilizando dados de chuva. O fator K foi obtido com a associação dos
tipos de solo na bacia com os valores de erodibilidade obtidos na literatura. O fator LS foi obtido a
partir do MDE, para este estudo foram comparados o resultado deste fator usando o MDE SRTM e
o ASTER GDEM. O fator CP da bacia foi obtido pelo mapeamento das classes de uso do solo com
os valores de uso e ocupação presentes na literatura. Foi realizado o cruzamento dos fatores R, K,
LS e CP da USLE utilizado técnicas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). O resultado
obtido a partir do MDE ASTER GDEM mostrou resultados bem maiores de perdas de solo 86,59
(t/ha⋅ano) quando comparado com o resultado obtido através do MDE do SRTM de 56,51
(t/ha⋅ano). A maior diferença entre os resultados foram encontradas na classe que possui valores
variando entre 1,21- 4,76, em que a área de abrangência do fator LS resultante do MDE ASTER
GDEM foi de 2,81 km² enquanto para o fator LS resultante do MDE do SRTM a área foi de 6,95
km², resultando em uma variação em torno de 60%.
Palavras-chave: Erosão; MDE; Fator LS.
ABSTRACT
This work aims to compare the result obtained from the LS factor of the Universal Soil Loss
Equation (USLE) using the SRTM Digital Elevation Model (MDE) with the result of the LS
generated from the MDE of the ASTER GDEM and to evaluate the variability of the soil losses in
the Mamuaba River basin for the different spatial resolutions. The USLE R factor was obtained
from the interpolation of erosivity using rainfall data. The K factor was obtained with the
association of the soil types in the basin with the erodibility values obtained in the literature. The LS
factor was obtained from the MDE, for this study the result of this factor was compared using MDE
SRTM and ASTER GDEM. The CP factor of the basin was obtained by mapping the classes of land
use with the values of use and occupation present in the literature. The crossing of the R, K, LS and
CP factors of the USLE using Geographic Information Systems (GIS) techniques was performed.
The results obtained from the MDE ASTER GDEM showed much greater results of losses of soil
86,59 (ton/ha⋅year) when compared to the SRTM MDE result of 56,51 (ton/ha⋅year). The greatest
difference between the results was found in the class with values ranging from 1,21 to 4,76, where
the area covered by the LS factor resulting from the MDE ASTER GDEM was 2,81 km² while for
the LS factor resulting from the MDE of the SRTM the area was 6,95 km², resulting in a variation
around 60%.
Keywords: Erosion; MDE; LS factor.
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INTRODUÇÃO
A erosão do solo é um dos processos de degradação ambiental mais significativo da
atualidade que tem origem tanto de causas naturais quanto antrópicas, podendo causar sérios
problemas, dentre eles a diminuição da capacidade produtiva do solo, além de assoreamento e
diminuição da qualidade da água, dentre outros (Brito, 2012).
O processo de erosão do solo é influenciado pelas condições de: chuva, solo, topografia,
cobertura e manejo do solo e práticas conservacionistas do solo. Sendo assim, o estudo dessas
condições que interferem o processo de erosão do solo são importantes para a compreensão dos
principais fatores que aceleram o processo erosivo e localização das regiões mais afetadas,
principalmente em bacias hidrográficas, podendo esses estudos servir de subsídios para o
planejamento e gestão dos recursos hídricos.
Uma das formas mais utilizadas para se estudar a erosão dos solos em bacias, é através do
uso de modelos matemáticos de erosão. Dentre os modelos mais utilizados para se estimar a erosão
dos solos por erosão laminar estão a Equação Universal de Perda de Solo (Universal Soil Loss
Equation- USLE) (WISCHMEIER e SMITH, 1965) e a Equação Universal de Perda de Solo
Modificada (Modified Universal Soil Loss Equation- MUSLE) (WILLIAMS, 1975). A MUSLE é
uma versão modificada da USLE, desenvolvida para estimar a produção de sedimentos em eventos
chuvosos em uma bacia, diferentemente da USLE, que estima a perda de solo média, não levando
em consideração o transporte de sedimentos. Entre a MUSLE e a USLE, esta última é a mais
utilizada devido à simplificação do modelo em que não é necessário ajustar coeficientes da equação,
de acordo com as características da região de estudo, nem estimar o fator de escoamento.
A USLE prevê a perda de solo para um determinado local através do produto de seis grandes
fatores de erosão: erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos, topografia, uso e ocupação do
solo e práticas conservacionistas do solo. Dentre os seis fatores da USLE, o fator topográfico (LS)
exerce grande influência sobre o resultado das perdas de solo, no qual integra o declive das encostas
e o seu comprimento. De acordo com Souza e Matricardi (2013), o fator LS é considerado um dos
fatores mais importantes e que mais influenciam processos erosivos, sendo assim de extrema
relevância para estimativas das perdas de solo.
O fator LS da USLE geralmente é calculado a partir de um Modelo Digital de Elevação
(MDE) devido a gratuidade dos produtos e a fácil obtenção. Grohmann et al. (2008) mencionam
que a utilização de MDEs permite o cálculo de variáveis associadas ao relevo com rapidez e
precisão. Alba et al. (2010) acrescentam que MDEs representam fontes para o conhecimento do
relevo da superfície terrestre, permitindo a derivação de informações sobre a declividade, exposição
solar e mapeamento da rede de drenagem de áreas extensas. Isto facilita a identificação de áreas
favoráveis para a agricultura (culturas, variedades, possibilidade de mecanização, necessidade de
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irrigação, estimativa de determinados custos), além de indicação de áreas para conservação do solo
e da diversidade biológica, predição de erosão dos solos, modelagem hidrológica, avaliação de
riscos de desmoronamentos, dentre outros.
Diversas pesquisas foram realizadas comparando diferentes resoluções espaciais na
modelagem em bacias hidrográficas. Destacam-se os estudos de Souza e Matricardi (2013), que
compararam os modelos de elevação Shuttle Radar Topography Mission- SRTM, Advanced
Spacebone Thermal Emission and Reflection Riodiometer e Global Digital Elevation ModelASTER GDEM e o TOPODATA na estimativa do fator LS da USLE, a partir do cálculo do fator
LS, verificaram que a média dos três LS derivados de três diferentes MDE apresentou valores
semelhantes, bem como a média da estimativa com a USLE. Datta e Schack-Kirchner (2012)
compararam três fontes de MDE, o SRTM, o ASTER e um gerado a partir de curvas de níveis e
verificaram com medições de campo que o SRTM foi o mais apropriado para a bacia em estudo.
Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo comparar o resultado obtido do fator LS
da USLE usando o MDE do SRTM com o resultado do LS gerado a partir do MDE do ASTER
GDEM e avaliar a variabilidade das perdas de solo na bacia do Rio Mamuaba para as diferentes
resoluções espaciais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Caracterização da área de estudo
A bacia do Rio Mamuaba está localizada na porção Sul da Região Metropolitana de João
Pessoa, no Estado da Paraíba. (Figura 1). O Rio Mamuaba é um dos principais rios que compõe a
bacia hidrográfica do Gramame, que é responsável pelo abastecimento de água para os municípios
da Região Metropolitana de João Pessoa. Essa bacia possui uma área de drenagem de
aproximadamente 62 km², deságua no baixo curso do Rio Gramame que logo em seguida deságua
na praia de Barra de Gramame, limite entre os municípios de João Pessoa e do Conde e apresenta
evaporação média anual em torno de 1.300 mm (SILVA et al., 2011).
Os solos predominantes na bacia do Rio Mamuaba são: Espodossolo, Argissolo Vermelho
Amarelo, Argissolo Amarelo e Latossolo Vermelho, com relevo variando de suave a ondulado.
Segundo Fonseca (2008), a região que está inserida a bacia do Rio Mamuaba, apresenta um índice
elevado de devastação como consequência da exploração desordenada voltada para as atividades
agrícolas, sobretudo o cultivo de cana de açúcar.
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Figura 12- Localização Geográfica da bacia do Rio Mamuaba, Estado da Paraíba. Fonte: As autoras (2018).

Materiais e métodos
Para a estimativa das perdas de solo para a Bacia do Rio Mamuaba foi utilizada a USLE
(WISCHMEIER e SMITH, 1965), que consiste numa equação empírica, que emprega os principais
fatores que influenciam a perda de solo por erosão laminar: erosividade das chuvas, erodibilidade
dos solos, topografia e os fatores de manejo e práticas conservacionistas do solo. A USLE é
representada pela seguinte equação:
A = R  K  LS  C  P

(1)

em que: A = estimativa da perda de solo (t/ha⋅ano); R = fator de erosividade da chuva
(MJ⋅mm/ha⋅h⋅ano); K = fator de erodibilidade do solo que varia de acordo com os tipos de solos
(t⋅h/MJ⋅mm); LS = fator topográfico (adimensional); C = fator do uso e ocupação do solo
(adimensional); P = fator prática conservacionista do solo (adimensional).
O fator de erosividade da USLE (Fator R) foi estimado com base na equação proposta por
Bertoni e Lombardi Neto (1999). Para isto foram utilizados dados diários de precipitação do
período de 1969 a 1989 de seis postos localizados próximos a bacia, obtidos junto à Agência
Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA). O Fator R foi obtido pela seguinte
equação:

 Pm2 
R   89,823 

i=1
 Pa 
12

0,759
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sendo: R = fator de erosividade da chuva (MJ⋅mm/ha⋅h⋅ano); Pm = precipitação mensal (mm); Pa =
precipitação média anual (mm). Posteriormente, os resultados da erosividade foram interpolados
pelo Método do Inverso do Quadrado da Distância (IDW) em ambiente SIG.
O fator de erodibilidade do solo (Fator K) foi obtido a partir da associação das unidades
pedológicas da área de estudo junto a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA,
1999), com os valores de erodibilidade disponíveis nos trabalhos de Farinasso et al. (2006) e
Mendonça (2005). Para o solo do tipo Espodossolo, o valor de erodibilidade utilizado foi de 0,030
(t⋅h/MJ⋅mm) , Argissolo vermelho amarelo, o fator K igual a 0,024 t⋅h/MJ⋅mm, o Argissolo
Amarelo igual a 0,035 t⋅h/MJ⋅mm e para o solo do tipo Latossolo Vermelho foi utilizado o valor de
erodibilidade igual a 0,014 t⋅h/MJ⋅mm.
Para a determinação do fator LS da USLE, foram elaborados dois mapas do fator LS, um
resultante da utilização do MDE SRTM e o outro do MDE ASTER GDEM, e em seguida os
resultados foram comparados. Segundo Valeriano (2004), o SRTM possui varredura de quase todo
o globo terrestre (80%), em que o MDE do SRTM estão disponíveis gratuitamente para toda
América do Sul na resolução espacial de 90 metros. O ASTER GDEM, a bordo do satélite Terra,
são oriundos de pares estereoscópicos de imagens do ASTER, sensor VNIR (dados na faixa do
infravermelho próximo). Apresenta resolução espacial de 30 metros sem a necessidade de
interpolação. As imagens ASTER são oriundas de imagens orbitais, diferente do SRTM que são de
radar, dessa forma, o ASTER GDEM está vulnerável às interferências ocasionadas por nuvem.
O fator LS foi estimado pelo modelo proposto por Moore e Burch (1986):
0,4

1,3

 V   sin  
LS  
 

 22,13   0,0896 

(3)

sendo: LS= fator topográfico (adimensional); V = acumulação de fluxo multiplicada pelo tamanho
da célula; θ = ângulo da declividade em graus.
Para o mapeamento dos fatores C e P da área de estudo, foi utilizada uma imagem de satélite
de alta resolução espacial Quickbird para o ano de 2011 (EMBRAPA, 2011), obtida através do
software Google Earth (GOOGLE, 2014). Foi utilizada a imagem do ano de 2011 por ser a mais
recente que não apresentou nuvens na área do limite da bacia, facilitando assim a identificação das
classes temáticas na bacia. Em seguida, a imagem foi georreferenciada e aplicada a composição
colorida das bandas 1(R), 2(G) e 3(B), para facilitar a identificação do uso e ocupação do solo na
imagem.
Para o fator P na bacia Mamuaba foi atribuído o valor 1, adotando-se a metodologia
proposta por Lee (2004), que recomenda que se não existem práticas conservacionistas no solo,
deve ser atribuído o valor 1 ao fator P. Assim os fatores C e P podem ser analisados como um único
fator. Neste estudo foram adotados os seguintes valores do fator CP: (a) Cana de açúcar = 0,018, (b)
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Abacaxi = 0,21, (c) Bambu = 0,01, (d) Coqueiro = 0,02, (e) Mata = 0,00004, (f) Vegetação rasteira
= 0,01. Para as classes temáticas denominadas Vegetação rasteira e Cana de açúcar, os valores do
fator C foram estimados com base no trabalho de Silva et al. (2012). Para a classe Bambu, o fator C
foi determinado de acordo com o trabalho de Erencin (2000) e para as classes Abacaxi, Coqueiro e
Mata, os valores de C foram obtidos do estudo realizado por Silva et al. (2003).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2a mostra a espacialização do fator de erosividade (fator R) na bacia do Rio
Mamuaba. Verifica-se que os resultados da erosividade variam entre 6.809 e 7.949
MJ⋅mm/ha⋅h⋅ano. Os maiores índices de erosividade encontram-se na parte leste da bacia e
próximos ao exutório, onde há maior concentração das chuvas na bacia. Já os menores valores do
fator R foram registrados na parte oeste da bacia, com valores variando entre 6.809 e 7.379
MJ⋅mm/ha⋅h⋅ano, essa porção da bacia se caracteriza pela menor ocorrência de chuvas.
A Figura 2b apresenta os tipos de solos e a distribuição espacial do fator K para cada tipo de
solo na bacia do Rio Mamuaba. Os valores de K variaram entre 0,014 e 0,035 t⋅h/MJ⋅mm, com
valor médio de 0,03 t⋅h/MJ⋅mm. Verifica-se que aproximadamente 57% da área total da bacia
apresenta solo do tipo Argissolo Vermelho Amarelo com fator de erodibilidade de 0,024
t⋅h/MJ⋅mm. O solo do tipo Argissolo Amarelo apresenta o maior valor de erodibilidade dos solos,
0,035 t⋅h/MJ⋅mm, e consequentemente é o tipo de solo que mais contribui nas perdas de solo,
devido ao maior valor do fator K, este tipo de solo na bacia do Rio Mamuaba abrange uma área de
aproximadamente 1 km², o Latossolo Vermelho é o solo que menos contribui sobre as perdas de
solo, abrangendo 7,32% da área da bacia.
Figura 13- Mapas (a) erosividade das chuvas e (b) erodibilidade dos solos para a bacia do Rio Mamuaba. Fonte: As
autoras (2018)

(a)
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A Figura 3 apresenta o MDE do SRTM e do ASTER GDEM, respectivamente para a bacia
do Rio Mamuaba. Os MDEs foram distribuídos em quatro classes de altitude que variaram entre 42
e 308 m, de acordo com as classes resultantes de altitude do ASTER GDEM, com valor médio de
118,77 m para o MDE SRTM e de 124,57m para o MDE ASTER GDEM, verifica-se que existe
grandes diferenças de altitude entre os produtos, com variação de aproximadamente 4,66% com
relação a média de altitude. Observa-se que o MDE SRTM apresenta feições mais grosseiras
quando comparado com o MDE do ASTER GDEM, devido ao tamanho do pixel do MDE SRTM
ser maior com resolução espacial de 90m, enquanto que o ASTER GDEM possui tamanho menor
do pixel, com resolução de 30m apresentando um maior detalhamento.
Figura 14- Modelos de elevação do (a) SRTM e (b) ASTER GDEM para a bacia do Rio Mamuaba. Fonte: As autoras
(2018)

(a)

(b)

A Figura 4 apresenta o resultado do fator LS para a bacia do rio Mamuaba para os dois
MDE utilizados nesse estudo. Com relação a variabilidade espacial, os resultados não apresentam
visualmente diferenças expressivas, todavia verifica-se o aspecto grosseiro do fator LS gerado com
o SRTM. Os valores do fator LS foram distribuídos em quatro classes que variaram entre 0 e 20,58,
essas classes foram resultantes do fator LS obtido com o MDE do ASTER GDEM. Para o MDE do
SRTM o valor médio do fator LS foi de 0,84, enquanto para o MDE do ASTER GDEM o valor
médio foi de 0,63, a diferença entre as médias foram expressivas com variação entre os resultados
em torno de 25%, podendo ser encontradas variações expressivas quanto a perda de solo na bacia.
Souza e Matricardi (2013) encontraram resultados parecidos para o fator LS, em que o fator LS
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gerado a partir do SRTM apresentou maior média quando comparado com o modelo de elevação do
ASTER GDEM.
A Tabela 1 apresenta a área e o percentual de abrangência para as classes do fator LS gerado
a partir das diferentes resoluções. Observa-se que a primeira classe para os dois MDE apresentou
uma diferença de área de apenas 0,45 km², todavia a maior diferença entre os resultados foram
encontradas na classe que possui valores variando entre 1,21- 4,76, em que a área de abrangência do
fator LS resultante do MDE ASTER GDEM foi de 2,81 km² enquanto para o fator LS resultante do
MDE do SRTM a área foi de 6,95 km², resultando em uma variação em torno de 60 %.
Figura 15- Mapa do Fator topográfico (LS) para a bacia do Rio Mamuaba gerados com o MDE (a) SRTM e (b) ASTER
GDEM para a bacia do Rio Mamuaba. Fonte: As autoras (2018)

(a)

(b)

Tabela 4- Área e percentual de abrangência do fator LS gerado a partir do MDE SRTM e ASTER GDEM para a bacia
do Rio Mamuaba. Fonte: As autoras (2018).

CLASSES DO FATOR LS
0- 1,21
1,21- 4,76
4,76- 10,98
10,98- 20,58

MDE ASTER GDEM
ÁREA (km²)
51,50
2,81
0,54
0,16

(%)
94,35
4,53
0,87
0,26

MDE SRTM
ÁREA (km²)
51,05
6,95
2,40
1,60

(%)
82,34
11,21
3,87
2,58

A Figura 5 mostra a distribuição espacial do uso e ocupação do solo na bacia. A Tabela 4
apresenta a área de abrangência de cada uso e ocupação do solo e seu percentual na bacia
Mamuaba. Pode-se observar que a maior parte da bacia, cerca de 34%, é constituída por cultivo de
cana de açúcar, 32% de Bambu e aproximadamente 19% de Vegetação rasteira, mostrando a grande
intervenção antrópica sobre a bacia, devido principalmente as práticas de cultivo e, assim
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influenciando significativamente os processos erosivos na bacia, visto a inexistência de práticas
adequadas de manejo do solo.
Figura 16- Distribuição espacial do uso e ocupação do solo na bacia do Rio Mamuaba. Fonte: As autoras (2018)

Tabela 5- Área de abrangência de cada uso e ocupação do solo na bacia Mamuaba.

Classes
Cana de açúcar
Abacaxi
Bambu
Coqueiro
Mata
Vegetação rasteira
TOTAL

Área (km²)
20,88
0,21
19,77
1,68
7,44
11,40
61,38

%
34,02
0,34
32,21
2,74
12,12
18,57
100,00

A Figura 6 apresenta o resultado da estimativa da perda de solo por erosão laminar pela
USLE gerados a partir de dois diferentes MDE com resolução espacial de 90m e 30m,
respectivamente. Verifica-se a forte influência do fator topográfico sobre as perdas de solo na bacia,
onde nas regiões em que foram obtidos os maiores valores do fator LS foram encontrados os
maiores valores de perda de solo para a bacia. As classes de perda de solo variaram entre 0 e 85,69
(t/ha⋅ano), com média de perdas de solo de 1,96 t/ha⋅ano para o resultado gerado a partir do MDE
do SRTM e média de 1,50 t/ha⋅ano para o resultado gerado a partir do ASTER GDEM. A diferença
entre a média de perda de solo foi de 0,46 t/ha⋅ano. Os resultados apontaram diferenças
significativas de perdas de solo a partir do uso de diferentes MDEs, em que o MDE do ASTER
GDEM apresentou o maior valor máximo do fator LS e valor máximo de perdas de solo pela USLE.
Os resultados da perda de solo gerada para os dois MDE não apresentaram visualmente diferenças
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expressivas, somente com relação ao detalhamento dos resultados devido a resolução espacial do
MDE. Além da interferência do fator LS sobre as perdas de solo verifica-se que o fator CP,
sobretudo a classe coqueiro também influenciou o resultado gerando valores altos de perdas de solo
na bacia.
Figura 17- Mapas da estimativa da perda de solo pela USLE utilizando o MDE do (a) SRTM e (b) ASTER GDEM para
a bacia do Rio Mamuaba. Fonte: As autoras (2018)

(a)

(b)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das diferenças obtidas do resultado de perdas de solo para diferentes resoluções
espaciais, o estudo mostrou que a partir de diferentes fontes de dados de entrada, podem ser obtidos
resultados com bastantes variações, como por exemplo na estimativa de perdas de solo por erosão
laminar utilizando a USLE. O resultado obtido a partir do MDE ASTER GDEM mostrou resultados
bem maiores de perdas de solo 86,59 (t/ha⋅ano) com média de 1,50 (t/ha⋅ano) quando comparado
com o resultado obtido através do MDE do SRTM de 56,51 (t/ha⋅ano) com média de 1,96
(t/ha⋅ano).
Dessa forma, torna-se importante conhecer o método empregado pelos autores na obtenção
do MDE antes de utilizá-lo em estudos ambientais, sobretudo em análises de erosão, uma vez que o
MDE é de extrema importância nas estimativas de perdas de solo em bacias hidrográficas. É
imprescindível também conhecer as limitações do MDE para cada área de estudo, a fim de que
possa adotar o melhor produto e consequentemente sejam atingidos melhores resultados.
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RESUMO
Apresenta análise dos conflitos hídricos entre agricultura de subsistência, avicultura e sobrevivência
humana. Para tanto, este estudo consiste em identificar conflitos, quantificar as demandas pelo uso
da água e a construção e análise de cenários. O atendimento à demanda ambiental requer decisão da
sociedade sobre o estado no qual o ecossistema deve ser mantido. A degradação ambiental, o efeito
local da ação do homem tem por si só acelerado o processo de modificação do clima regional, com
isso afetando diretamente as condições do regime de precipitações pluviais e da disponibilidade de
água no solo. Sendo de extrema necessidade o uso de captação de água de chuva e de outras fontes
de armazenamento para a sobrevivência humana, animal e vegetal, contribuindo deste modo ao
setor agropecuário e avícola da região. O uso de sistemas de captação de água de chuva e a sua
aplicação na indústria avícola é solução viável economicamente, contribui com a redução de
alagamentos e permite que os mananciais sejam utilizados para fins mais nobres.
Palavras-Chave: Ecossistemas ambientais, avícola, variabilidades climáticas.
ABSTRACT
It presents an analysis of the water conflicts between subsistence farming, poultry farming and
human survival. Therefore, this study consists of identifying conflicts, quantifying the demands for
water use and the construction and analysis of scenarios. Meeting environmental demand requires
the society's decision on the state in which the ecosystem should be maintained. Environmental
degradation, the local effect of human action alone has accelerated the process of modifying the
regional climate, thereby directly affecting the conditions of the rainfall regime and the availability
of water in the soil. Being of extreme necessity the use of rainwater harvesting and other sources of
storage for human, animal and vegetal survival, thus contributing to the agricultural and poultry
sector of the region. The use of rainwater harvesting systems and their application in the poultry
industry is an economically viable solution, contributes to the reduction of floods and allows the
springs to be used for more noble purposes.
keywords: Environmental ecosystems, poultry, climatic variabilities

INTRODUÇÃO
O semiárido brasileiro em especial o município de São Bento do Una vem enfrentando
estiagem severa, a partir de 2012, as previsões climáticas para a região estudada indicam escassez
hídricas, associadas a intensas alterações no regime pluviométrico e ao aquecimento local e
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regional, tendendo impactar a evapotranspiração, o escoamento superficial, a recarga subterrânea e
o armazenamento de água.
A água, principalmente quanto escassa, é recurso de poder. É preciso compreender como o
acesso a este recurso se contrapõe aos recursos tradicionais, em que medida o acesso à água altera
as relações de poder entre compartilhadores de recursos hídricos.
Em inclusão aos recursos hídricos ocasionam um caráter conflituoso, pelo seu comercial e
caráter vital, na medida em que há diferentes interesses de uso. A partir disso, questionasse como o
conflito socioambiental hídrico pode ser tratado por meio do diálogo e de uma perspectiva mais
inclusiva e como as metodologias que estimulem a participação, utilizadas na mediação e na
socioambiental, com contribuem na construção de processos de governança.
Com as mudanças climáticas, os rios tendem a inundar e a secar mais rápido. A escassez de
água deve, provavelmente, ocorrer em partes do mundo que já sofrem com problemas de
fornecimento. Desta maneira, os cientistas políticos acreditam que “os conflitos em determinadas
áreas vão se tornar mais intensos” em conformidade com O Programa de Gestão e Transformação
de Conflitos de Água (PWCMT).
O conflito socioambiental expressa confusão de racionalidades: capitalista e ambiental, que
se expressam na confrontação de interesses sociais arraigados em estruturas institucionais,
processos de legitimação e formas de compreensão do mundo que enfrentam os diferentes agentes
sociais. “A racionalidade ambiental que orienta a construção da sustentabilidade implica um
encontro de racionalidades de formas diferentes de pensar, de imaginar, de sentir, de significar e de
dar valor às coisas do mundo” conforme afirma Leff (2006).
Soares (2008) identificou que a maioria dos autores sobre o tema considera a melhor
governança hídrica aquela realizada através da participação, envolvimento e negociação dos
interessados, descentralização, integração, gestão por bacia hidrográfica e com mecanismos para
resolução dos conflitos de forma pacífica, rápida e satisfatória. Dessa forma, as características dos
recursos naturais, o que se produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda, quais são as
ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço, geram conflitos e contradições
sociais (BESEN et al, 2013). O conflito é inerente às relações humanas em todas as sociedades,
solicitando uma interpretação sobre modos de viver e resolver problemas considerados relevantes
para as partes interessadas (GRANJA, 2012).
É preciso considerar que a água é um recurso natural fonte de diversas atividades de
subsistência humana e essencial à vida, que se complexificam ao longo do processo histórico,
especialmente com os usos exigidos pelos setores da indústria e da agricultura para fazer frente à
necessidade de consumo consequência do aumento da população e da urbanização, que se
intensificaram principalmente no século XX. Este cenário vai afetar disputas em torno da água, que
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passa a ser considerado um recurso, o que dá um viés de tratamento econômico a este elemento
natural.
Um resumo dos principais problemas referentes à quantidade e à qualidade dos recursos
hídricos no Brasil mostra uma situação diversificada e complexa, que exige avanços institucionais e
tecnológicos para recuperação e proteção além de novas visões para a gestão preditiva, integrada e
adaptativa (TUNDISI, 2011).
Trata-se de um campo que requer a mediação na construção de saberes e, toda via, contribui
como método no enfrentamento de conflitos socioambientais, podendo desencadear processos de
governança ambiental em relação à questão hídrica.
O conceito de governança refere-se ao conjunto de iniciativas, regras, instâncias e processos
que permitem às pessoas, por meio de suas comunidades e organizações civis, a exercer o controle
social, público e transparente, das estruturas estatais e das políticas públicas, por um lado, e da
dinâmica e das instituições do mercado, por outro, visando a atingir objetivos comuns. A
Governança Ambiental está relacionada com a implementação socialmente aceitável de políticas
públicas, um termo mais inclusivo que governo, por abranger a relação Sociedade, Estado,
mercados, direito, instituições, políticas e ações governamentais, associadas à qualidade de vida
bem-estar, notadamente os aspectos relacionados com a saúde ambiental. A construção desse
sistema é um processo participativo, e acima de tudo, de aprendizagem (JACOBI et al, 2012).
As informações das condições climáticas de uma determinada região são necessárias para
que se possam instituir estratégias, que visem o manejo mais adequado dos recursos naturais,
planejando dessa forma, a busca por um desenvolvimento sustentável e a implementação das
práticas agrícolas viáveis e seguras para o meio ambiente e a produtividade em conformidade com
Costa Neto et al. (2014).
Objetiva-se analisar os conflitos entre a agricultura de subsistência, avicultura e
sobrevivência humana refletir sobre a contribuição dos conflitos hídricos da socioambiental na
busca por compreender situações de conflitos socioambientais e seu possível avanço em direção a
processos de governança, a partir das múltiplas mediações que o marcam.
MATERIAL E MÉTODO
Com o crescimento populacional e, principalmente, com a disseminação da agricultura
familiar, a água vem sendo consumida de forma cada vez mais ampla e intensificada. Por outro
lado, a poluição e o uso não sustentável da natureza provocam a diminuição de sua disponibilidade
no mundo. Em muitos locais, a instabilidade política e tensões entre governos por causa da água é
realidade.
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A demanda por alimento vem provocando crises nos setores da avicultura por falta das
deficiências hídricas e a não utilização de água das chuvas para armazenamento.
A metodologia desse estudo consiste em três etapas: identificação dos conflitos na área de
estudo; identificação e quantificação das demandas consuntivas e não consuntivas; construção e
análise de cenários de alocação de água.
ÁREA DE ESTUDO
São Bento do Una localiza-se na mesorregião Agreste e na Microrregião do Vale do Ipojuca
do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Belo Jardim, a sul com Jucati, Jupi e Lajedo, a
leste com Cachoeirinha, e a oeste com Capoeiras, Sanharó e Pesqueira.

Figura 1. Localização do município de São Bento do Una no estado do Pernambuco.

A área municipal ocupa 719,15 km2 e representa 0.72 % do Estado de Pernambuco. A sede
do município tem altitude de 614 metros e coordenadas geográficas de 08°31’22” de latitude sul e
36°06’40” de longitude oeste. Com população estimada de 58.251 habitantes com densidade
demográfica de 74,03 hab/km2
São Bento do Una está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema,
formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros.
Ocupa Una área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte. O
relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito à
fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para alta.
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A área da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o potencial de
água subterrânea é baixo.
A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, próprias
das áreas agrestes.
Nas Superfícies suaves onduladas a onduladas, ocorrem os Planossolos, medianamente
profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média e ainda
os Podzólicos, que são profundos, textura argilosa, e fertilidade natural média a alta. Nas elevacões
ocorrem os solos Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos Vales dos rios e
riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, imperfeitamente drenados, textura
média/argilosa, moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda
afloramentos de rochas.
São Bento do Una encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo
constituído pelos litotipos da Suíte Serra de Taquaritinga dos complexos Cabrobó e Belém do São
Francisco e da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa, como pode ser observado na figura 2.

Figura 2. Mapa Geológico municipal. Fonte: CPRM (2005).
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Segundo a classificação climática por Köppen (1928) São Bento do Una tem o clima As
Tropical Chuvoso, com verão seco, esta classificação esta de acordo com Alvares et al (2014) e com
Medeiros (2016).
A quadra chuvosa se inicia em fevereiro com chuvas de pré-estação (chuvas que ocorrem
antes da quadra chuvosa) com seu término ocorrendo no final do mês de agosto e podendo se
prolongar até a primeira quinzena de setembro. O trimestre chuvoso centra-se nos meses de maio,
junho e julho e os seus meses seco ocorrem entre outubro, novembro e dezembro. Os fatores
provocadores de chuvas no município são a contribuição da Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT), formação dos vórtices ciclônicos de altos níveis (VCAS), contribuição dos ventos alísios de
nordeste no transporte de vapor e umidade a quais condensam e forma nuvens provocando chuvas
de moderadas a fortes, formações das linhas de instabilidades, orografia e suas contribuições local e
regional formando nuvens e provocando chuvas de moderada a forte segundo Medeiros (2016).
Os dados pluviométricos foram adquiridos da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE), Agencia Pernambucana de Água e Clima (APAC) compreendido entre os
anos de 1920 a 2016. Utilizou-se de cálculos simplificados estatisticamente para definir, média,
desvio padrão, coeficiente de variância, máximos e mínimos valores absolutos ocorridos, definiu-se
a quadra chuvosa e seca.
A limitação dos recursos hídricos na atualidade é importante condicionante ao
desenvolvimento econômico e social, acarretando inúmeros desafios ao planejamento e
gerenciamento deste recurso em conformidade com Sousa et al. (2015). As falhas de dados
ocorridas entre a década de 90 pode ser explicada pela troca de responsabilidade na coleta dos
registros pluviométricos da antiga SUDENE para o LAMEPE, neste período de transição as
estações passaram por manutenção e outras foram implantadas em algumas cidades dentre 1989 e
1992. Para tanto foram realizados preenchimentos de falhas, homogeneização e consistência nos
referidos dados para pode-se trabalhar e fornecer informações confiáveis ao publico em geral.
Os dados de precipitação climatológica médias mensais foram agrupados em 95 anos,
caracterizando um período de normal climatológica, onde, empregou-se do software em planilhas
eletrônicas, para extrair os valores das médias mensais, anuais, desvio padrão, coeficiente de
variância da precipitação, máximos e mínimos valores absolutos, anomalia, totais anuais de
precipitação do período de 1920 a 2016, plotando os seus respectivos gráficos e tendências. Os
referidos dados foram fornecidos pela Agencia de água e clima do Estado de Pernambuco (APAC,
2016).
Utilizou-se o método de Thornthwaite e Mather (1948, 1955) para o cálculo do balanço
hídrico climatológico em escala mensal para a área do município de São Bento do Una , ou seja, o
balanço hídrico cíclico, elaborado a partir das normais climatológicas de temperatura e precipitação
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1575

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
média. Essa técnica é a mais utilizada para trabalhar com dados de balanço global de água do ponto
de vista climatológico. Através da contabilização do suprimento natural de água ao solo, por meio
da pluviosidade (P), e da demanda atmosférica, pela evapotranspiração potencial (ETP),
considerando um nível máximo possível de armazenamento (CAD). O balanço hídrico fornece
estimativas da evapotranspiração real (ETR), da deficiência hídrica (DEF), do excedente hídrico
(EXC) e do armazenamento efetivo de água no solo (ARM), podendo ser elaborado desde a escala
diária até a mensal de acordo com Camargo (1971).
Nos cálculos para a obtenção do balanço hídrico climatológico foi utilizados o valor de
CAD representativos dos solos encontrados da região de estudo - CAD = 100 mm para um solo com
alta capacidade de armazenamento, como os solos aluvionais do município. Com base no balanço
hídrico climatológico foram utilizadas as metodologias de Thornthwaite (1948) e Thornthwaite e
Mather (1955) para a classificação climática de acordo com os valores de CAD predeterminados.
IDENTIFICAÇÃO DOS CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA
Visando identificar os possíveis conflitos na área de estudo foi realizado levantamento das
informações e da análise de dados secundários como: relatórios técnicos, artigos de jornais, sites,
pesquisas acadêmicas e documentos oficias a nível municipal e estadual, resultando, desta maneira
em uma pesquisa documental e bibliográfica.
IDENTIFICAÇÃO DAS DEMANDAS
Para identificar e quantificar as demandas foi necessário analisar os múltiplos usos da água
do na área estudada. Para tanto, realizou-se a quantificação das demandas consuntivas com base nas
outorgas de uso da água disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas - ANA (ANA, 2015) e
pela secretaria de meio ambiente do estado do Pernambuco. Nestes órgãos consultou-se o banco de
dados das outorgas que tem um interesse intermunicipal e separaram-se as demandas para usos
consuntivos agrícolas e avícolas.
CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE CENÁRIOS
Com base nessa análise, foi utilizada a técnica de construção de cenários para analisar os
conflitos preponderantes no município de São Bento do Una através do cálculo do balanço hídrico.
Essa técnica permite investigar diferentes situações de alocação de água auxiliando na gestão de
futuros incertos e situações complexas, como é o caso da área estudada. Os cenários analisados
estão descritos abaixo:


Cenário 1 (C1) – Contempla o regime de precipitação e temperatura dos anos de 1950-2016
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Cenário 2 (C2) – Este cenário representa situação do balanço hídrico com aumento de 1°C e
redução nos índices pluviais de 10%.
Cenário 3 (C3) – Este cenário prevê um aumento de 4°C na temperatura média e redução de
chuvas de 20%.

RESULTADOS e DISCUSSÕES
Na figura 2 têm-se as variabilidades do balanço hídrico normal do período 1950-2016 no
município de São Bento do Una - PE, onde se observa a predominância da retirada de água do solo
e da deficiência hídrica durante todos os meses.
A distribuição das chuvas em determinada localidade depende de fatores estáticos como a
latitude, a distância do oceano e os efeitos orográficos, além dos fatores dinâmicos como a
movimentação das massas de ar que associadas entre si, caracterizam os índices pluviométricos de
determinada região de acordo com Montebeller (2007), este resultado vem a corroborar com a
escassez hídrica dos cincos anos para o município de São Bento do Una.

Figura 2. Balanço hídrico climatológico normal do periodo1950-2016 no município de São Bento do UnaPE. Fonte: Autor

O consumo do total de água que está sendo evapotranspirado é expresso pela
evapotranspiração real (ETp), que se comportou de forma semelhante à distribuição da precipitação
pluvial. Estas flutuações ocorrem devido às oscilações entre os períodos seco e chuvoso no
município, salienta-se ainda, que as oscilações dos fatores provocadores e/ou inibidores de chuvas
depende exclusivamente dos elementos de larga, meso e grande escala, assim como das
contribuições dos efeitos locais, por exemplo, o posicionamento da Zona de convergência
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Intertropical (ZCIT); a atuação dos Vórtices Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Salienta-se que a
incidência pluvial ocorrida não foi suficiente para repor a capacidade de campo (100 mm).
Este resultado tem analogia com o estudo de Marengo (2011) e Medeiros (2015) que
corroboram com os resultados do estudo em desenvolvimento.
Na Figura 3 tem-se o gráfico do balanço hídrico no cenário de aumento da temperatura de
1°C e redução de 10% na pluviometria. Neste contexto, a predominância da deficiência hídrica em
todos os meses com intensidade moderada a forte agrava ainda mais os conflitos hídricos da região.

Figura 3. Balanço hídrico no cenário de aumento da temperatura de 1°C e redução de 10% na pluviometria.
Fonte: Autor

Figura 4 tem-se a variabilidade do balanço hídrico no cenário com aumento da temperatura
de 4°C e redução de 20% na pluviometria. Levando-se em consideração esta hipótese a deficiência
hídrica predominará em todos os meses e a crise d’água relativa à sobrevivência animal e vegetal
será gravíssima.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1578

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Figura 4. Balanço hídrico no cenário de aumento da temperatura de 4°C e redução de 20% na pluviometria.
Fonte: Autor.

Devido às irregularidades interanuais pluviométricas registradas na área de estudo destacase as oscilações dos excedentes hídricos os quais não alcançaram a capacidade de campo e suas
contribuições para o armazenamento e represamento de água.
CONCLUSÕES
Os impactos climáticos têm provocado modificações no balanço hídrico da região nas
últimas décadas, visto que irregularidade pluvial vem ocorrendo com grande intensidade e de curta
duração, acarretando queda na produção avícola e agropecuária, salienta-se ainda a necessidade de
implementação de ações de revitalizações das bacias, de controle dos desmatamentos, e de gestão
participativas dos recursos hídricos.
A degradação ambiental, o efeito local da ação do homem tem por si só acelerado o processo
de modificação do clima regional, com isso afetando diretamente as condições do regime de
precipitações pluviais e da disponibilidade de água no solo.
Considera-se de extrema necessidade o uso de captação de água de chuva e de outras fontes
de armazenamento para a sobrevivência humana, animal e vegetal, contribuindo, deste modo, ao
setor agropecuário e avícola da região.
O uso de sistemas de captação de água de chuva e a sua aplicação na indústria avícola é
solução viável economicamente, contribui com a redução de alagamentos e permite que os
mananciais sejam utilizados para fins mais nobres.
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RESUMO
O planejamento de bacias hidrográficas e hidráulicas requer gestão eficiente de uso da água e do
meio ambiente. Diante disto, houve a necessidade de estabelecer as principais características
pluviais do alto curso do Rio Paraíba e do desenvolvimento sustentável, para os que residem as
margens do açude Epitácio Pessoa, Boqueirão, PB, sendo essas determinações os objetivos
principais. Dados mensais e anuais de chuvas das localidades da bacia de drenagem do alto curso do
rio Paraíba, foram cedidos pela Agência Executiva das Águas do Estado da Paraíba, sendo
agrupados e analisadas, estatisticamente, para os que drenam à esquerda (Norte) e direita (Sul) para
a referida bacia. Vinte e seis sítios e cento e oitenta e sete agricultores foram entrevistados. Os
principais resultados indicaram que o regime de distribuição de chuva é irregular e assimétrico e,
por isso, recomenda-se o uso da mediana. As localidades das margens norte são mais chuvosas,
menos dispersos e têm área drenante maior que as do Sul. Os perfis econômico, social e tecnológico
da maioria das famílias que residem aos arredores ao referido açude são muito precários, a maioria
tem relação de dependência da importância do uso da água para fins de abastecimento e de
desenvolvimento sustentável. Há necessidade de adoção de técnicas de manejo do ecossistema, a
fim de diminuir a degradação ambiental, a aplicação de agrotóxico e o descarte correto das
embalagens, a fim de reduzir o carreamento de resíduos para dentro do reservatório.
Palavras-chave: Semiárido; Gestão hídrica; Comunidades Ribeirinhas; Conflito pela água
ABSTRACT
Hydrographic and watershed planning requires efficient management of water use and the
environment. In view of this, there was a need to establish the main rainfall characteristics of the
upper Paraíba River and sustainable development for those residing on the banks of the Epitácio
Pessoa dam, Boqueirão, PB, and these determinations are the main objectives. Monthly and annual
rainfall data from the Paraíba River high drainage basin districts were provided by the Paraíba State
Water Agency and were statistically grouped and analyzed for those draining to the left (North) and
the right ( South) for the said basin. Twenty-six sites and one hundred and eighty-seven farmers
were interviewed. The main results indicated that the rainfall distribution regime is irregular and
asymmetrical and, therefore, the use of the median is recommended. The localities of the northern
margins are rainier; less dispersed and has drainage area greater than those of the South. The
economic, social and technological profiles of the majority of the families residing in the vicinity of
the water reservoir are very precarious; most of them are dependent on the importance of water use
for supply and sustainable development. There is a need to adopt ecosystem management
techniques in order to reduce environmental degradation, the application of pesticides and the
correct disposal of the packaging in order to reduce the transport of waste into the reservoir.
Keywords: Semiarid; Water management; Ribeirinha Community; Conflict by water
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INTRODUÇÃO
A história da evolução humana mostra que a relação do homem com o meio foi e continua
sendo a de acompanhar a tecnologia que resulte no aumento da produção, porque há necessidade de
se produzir mais para se atender uma população crescente.
A síntese histórica da ocupação e uso das terras no semiárido nordestino norteia a reflexão sobre
as ações antrópicas desde a época da colonização, iniciando-se pelo desmatamento da catinga e da
desorganização/reorganização das comunidades.
Conservar o meio ambiente passa a ser uma das formas de valorizar o homem, ou seja, busca,
com a proteção ambiental, desenvolver condições para aumentar o conforto, a saúde e a alimentação,
dentre outros, que são vitais para a qualidade de vida (MUELLER, 1995).
O Nordeste brasileiro apresenta condições hídricas desfavoráveis que comprometem
seriamente as condições de vida da população nas áreas semiáridas. A escassez de água e a
conservação dos sistemas naturais impedem o desenvolvimento da região, o que leva em conta
vários fatores relacionados com as condições socioeconômicas do país.
O planejamento da ocupação da bacia hidrográfica é uma necessidade numa sociedade com
usos crescentes da água, e que tende a ocupar espaços com riscos de inundação, além de danificar o
seu meio. O conhecimento científico atual recomenda o desenvolvimento sustentado de bacias
hidrográficas, que implica no aproveitamento racional dos recursos com o mínimo dano ao
ambiente.
A ação do homem no planejamento e desenvolvimento da ocupação do espaço terra requer
cada vez mais uma visão ampla sobre as necessidades da população, os recursos terrestres e
aquáticos disponíveis e o conhecimento sobre o comportamento dos processos naturais na bacia
hidrográfica, para, racionalmente, compatibilizar necessidades crescentes com recursos limitados
(TUCCI, 1993).
A Alemanha e o Japão lideram, atualmente, lideram a economia mundial, porque investiram
prioritariamente na educação e recuperação ambiental. Descobriram eles, há dezenas de anos, que o
meio ambiente equilibrado produz riquezas continuamente e isto só se consegue com o Manejo
Integrado de Bacias Hidrográficas (ROCHA & KURTS, 2001).
O manejo integrado de bacias hidrográficas visa tornar compatível a produção com
preservação ambiental, buscando adequar a interveniência antrópica às características biofísicas
dessas unidades naturais (SANTANA, 2003). Como relata Souza & Fernandes (2000), uma gestão
integrativa e participativa, desde que sejam minimizados impactos negativos, garante o
desenvolvimento sustentável.
O acesso à água pode ser um dos fatores limitantes para o desenvolvimento socioeconômico
na maioria das regiões, em especial, as áridas e semiáridas e sua ausência reflete consideravelmente
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no bem estar da população. Assim, um dos maiores desafios da sociedade é garantir a utilização dos
recursos naturais associada ao crescimento econômico de forma sustentável. Esse desafio é crescente
à medida que se intensificam os impactos ambientais, a pobreza, a desigualdade social e a necessidade
de segurança alimentar (DORNELAS et al., 2017), embora durante muito tempo, pensava-se que a
única forma de resolver a falta de água no semiárido nordestino fosse à construção de açudes
(ALMEIDA & CABRAL, 2013).
Diversas ações isoladas vêm sendo realizadas ao longo de décadas para amenizar os efeitos da
escassez de água nas regiões semiáridas, sem, contudo representarem soluções adequadas e
definitivas. No entanto, as ações relacionadas ao manejo integrado das microbacias hidrográficas
introduzem um novo modelo de gestão de desenvolvimento sustentável, que visa preservar
efetivamente os recursos naturais, integrando o homem ao meio.
Enquanto os estudos confirmavam falta de água em países de renda média e baixa, não
houve tanta inquietação. A “novidade” surgiu quando os documentos citados apontaram falta
d’água em países ricos, como nos Estados Unidos, França, Itália, dentre outros. Isso explica o
porquê da preocupação com a gestão dos recursos hídricos, em escala internacional, a realização de
três Fóruns Mundiais da Água e a definição de 2003, como Ano Internacional da Água (MARTINS
& FELICIDADE, 2003).
A recuperação e preservação dos recursos naturais devem ser realizadas de forma integrada
a partir de uma perspectiva de gerenciamento ambiental. Em que a bacia hidrográfica é, portanto, a
unidade geográfica ideal para a programação do manejo, sendo definida como a área que drena as
águas de chuvas, por ravinas e tributários para um curso principal, desaguando no mar ou num lago
(ROCHA & KURTS, 2001). Os impactos ambientais que ocorrem no meio rural e urbano se
“refletem” nos rios e nos açudes e, portanto, eles têm um papel importantíssimo de informar o que
acontece nesses ecossistemas.
Diante disto, houve a necessidade de estabelecer as principais características pluviais do alto
curso do Rio Paraíba e do desenvolvimento sustentável, para os que residem as margens do açude
Epitácio Pessoa, Boqueirão, PB, sendo essas determinações os objetivos principais.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do alto curso do Rio Paraíba e o entorno
da bacia hidráulica do açude Epitácio Pessoa (Figura 1), localizada no município de Boqueirão,
microrregião do Cariri paraibano, com área de 2.680 ha (26,8 milhões de m2).
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Figura 1. Vista aérea do açude Epitácio Pessoa e dos sítios as suas margens. Boqueirão, PB.

Fonte: arquivo pessoal dos autores

A vegetação predominante na área de estudo e circunvizinhança é do tipo caatinga
hiperxerófila, de porte variável, caducifólia de caráter xerófilo e com plantas espinhosas, ricas em
cactáceas e bromeliáceas.
De acordo com a classificação de Koppen, o clima da bacia hidráulica do açude Epitácio
Pessoa, incluindo-se os seus arredores, é do tipo semiárido quente (BSh), caracterizado por uma
média anual de precipitação pluvial inferior a 600 mm e temperatura média acima de 18 oC
Utilizaram-se séries pluviais ininterruptas, com 10 ou mais anos de dados das localidades
que compõem o alto curso da bacia hidrográfica do alto curso do Rio Paraíba e da sub-bacia do Rio
Taperoá, cedidas pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), em
Campina Grande.
Os dados pluviais foram agrupados, utilizando-se a distribuição de frequência, obedecendose à sequência cronológica mensal e anual (somatório dos totais mensais). As medidas de tendência
central: média e mediana, de dispersão (desvio padrão e amplitude) e outras seguiram os critérios e
as equações propostas por Marinho e Almeida (2013).
Na comparação algébrica e gráfica, constatou-se que as médias mensais e anuais de chuvas
diferem das medianas. Por isso, os modelos de distribuição são assimétricos e, portanto, recomendase o uso da mediana, em vez da média.
Os histogramas e os polígonos de frequências foram feitos mediante a contribuição
percentual média mensal, a fim de detectar a estação chuvosa. A contribuição da precipitação
pluvial (CP, em m3), para cada local, foi calculada pela equação:
CP= P  AC 1000
Sendo: P= a precipitação pluvial anual de cada local, em mm;
AC= Área de contribuição de cada local (km2).
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Para realizar a caracterização socioeconômica e ambiental das comunidades que residem ás
margens do açude Epitácio Pessoa, totalizando-se 187 pessoas, de vinte e seis sítios. O critério
adotado foi o de aplicação de questionários, contendo perguntas envolvendo os seguintes fatores:
social, econômico, tecnológico e ambiental.
Os cálculos, análises estatísticas e a confecção de gráficos e tabelas feitas pela planilha
eletrônica Excel.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 mostra as médias mensais da média, mediana e desvio padrão para as localidades
que compõem o alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba.
Figura 2. Médias mensais da média, mediana e desvio padrão (DP) das localidades que compõem o
alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba.
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Fonte: elaborada pelos autores

A precipitação pluvial é distribuída irregularmente, como mostra os elevados desvios padrão
(DPs), associada às médias aritméticas mensais, quando em 50% dos meses os DPs são maiores do
que as próprias médias. Essa variabilidade confrontada ao comparar a média com o desvio padrão
demonstra, de forma muito clara, a irregularidade temporal no regime mensal de chuvas, no alto
curso da bacia hidrográfica.
O modelo de distribuição de chuva é assimétrico, com coeficiente de assimetria positivo, e,
por isso, a mediana é o valor mais provável de ocorrer e não a média. Assim sendo, o uso da média
aritmética, para esse tipo de distribuição, induz erros no valor da chuva esperada. Esses resultados
concordam com os encontrados para outros locais por Oliveira, Nóbrega e Almeida (2012);
Almeida e Cabral (2013); Almeida, Freitas e Silva (2013) e Almeida e Cabral Júnior (2014).
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As médias mensais da média, mediana e desvio padrão para os locais situados à margem
esquerda (norte) e direita (sul) do alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba são mostradas nas
Figuras 3 e 4, respectivamente.
Figura 3. Médias mensais da média, mediana e desvio padrão para os locais situados à margem
esquerda (N) do alto curso do Rio Paraíba.
120

120
média

mediana

100

DP

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

DP (mm)

média e mediana

100

D

meses

Fonte: elaborada pelos autores
Figura 4. Médias mensais da média, mediana e desvio padrão da chuva para os locais situados à margem
direita (S) do alto curso do Rio Paraíba.
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As configurações dos histogramas das Figuras 3 e 4 mostram que às médias aritméticas
mensais estão sempre associadas a uma elevada dispersão. Nota-se, entretanto, que os DPs, em 50%
dos meses, para ambas as margens, são superiores aos valores das médias esperadas. Por outro lado,
as razões entre a média e o DP, para ambas as situações, foram de 1,31 e 1,42 mm, respectivamente,
ou seja, para cada 1 mm, a dispersão foi de ± 1,31 e 1,42 mm.
Outras características importantes do regime pluvial da margem norte (Figura 3), quando
comparada com a margem sul (Figura 4), são as diferenças existentes nas respectivas distribuições
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1587

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
mensais e nos totais anuais. A margem norte, a mediana anual da chuva foi 70 mm (17 %), maior e
11% menos dispersa.
Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as contribuições médias mensais (CI) e acumulada
(CAC) da precipitação pluvial, em %, nas margens norte e sul do alto curso do Rio Paraíba.
Figura 5. Médias mensais de contribuições da precipitação pluvial (CI) e acumuladas (CAC), dos
locais situados às margens esquerda (Norte) do alto curso do Rio Paraíba
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Figura 6. Médias mensais de contribuições da precipitação pluvial (CI) e acumuladas (CAC), dos
locais situados às margens direita (sul) do alto curso do Rio Paraíba.
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Observa-se (Figuras 5 e 6) que o mês de março (o mais chuvoso), tanto na margem norte
quanto na sul, e contribui com 23,7 e 30,9%, respectivamente, de toda a precipitação pluvial que
drena no trecho do alto curso do rio Paraíba.
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Acumulando-se apenas os meses da estação chuvosa, os locais da margem esquerda (Figura
5) contribuem com 63,5 % e os da direita com 69,1 % (Figura 6). Ressalta-se, entretanto, que a
maior contribuição hídrica da margem norte, menos chuvosa, se deve a maior área de drenagem,
cujo padrão é predominantemente dentrítica, com alguns recortes territoriais subparalelo e até
paralelo, e os afluentes com orientação preferencial de oeste para leste como descreveu Marinho e
Almeida (2013).
Houve certa dificuldade na aplicação dos questionários, para a maioria dos entrevistados.
Observou-se que há, por parte deles, uma grande insegurança ou desconfiança quando indagadas a
respeito de algumas práticas adotadas, tais como: aplica ou não defensivos agrícolas, se há ou não
possibilidade de contaminação da água mediante uso de agrotóxicos e se irriga ou não, uma vez que
esta prática está proibida por lei desde 1998.
O perfil social e tecnológico das famílias é bastante precário e não há conhecimento, por
parte delas, se as práticas adotadas são ou não agressivas ao meio ambiente. Há dificuldades quanto
à falta de crédito para custear as atividades agropecuárias, terra e, especialmente, de assistência
técnica.
No que concerne ao total de pessoas, observa-se que 57,2% dos agricultores têm entre 5 e 6
pessoas em suas residências e 56,3% têm entre 3 e 6 pessoas dependentes. Com relação à faixa
etária e educacional, do total dos entrevistados cerca de 60% têm menos de 50 anos e 40,0% são
analfabeto, 38,3% tem o primário incompleto.
Para os que residem as margens da bacia hidráulica do açude Epitácio Pessoa, apenas 16,0
% consome água potável, mesmo assim, o tratamento da água é feito utilizando-se cloro (73,7%).
Com referência aos sistemas de esgotamento sanitário e de coleta e armazenamento de lixo,
71,4 % dos agricultores declararam que têm esgoto e 76,0 % que queima o lixo.
Os cultivos que mais predominam são: pimentão, tomate, banana e os demais são em
pequena escala, sendo que cerca de 71,0 % da produção destinam-se ao consumo familiar, 22,0 %
são comercializados através de intermediários e 7,0 % diretamente ao consumidor. Ressalta-se,
entretanto, que este percentual de venda é dos “grandes” produtores que compram cerca de 22,0 %.
Além da produção agrícola, os pequenos produtores, associam-se com a criação de animais:
bovinos, suínos, caprinos, ovinos e aves. Os dejetos produzidos pela criação desses animais, às
margens deste reservatório, são carreados, em grande parte, pela água da chuva e/ou da irrigação
para o interior do citado açude.
A participação dos agricultores em organizações sociais é ainda pequena, com cerca de 40,0
% que fazem parte do sindicato rural, 19,0 % da colônia de pescadores e 3% da associação dos
irrigantes.
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Com relação ao uso de biocidas e outros agrotóxicos, 24,0 % deles afirmaram que utilizam
regularmente, embora a aplicação seja feita sem qualquer proteção. A Figura 7 exemplifica, não
somente a forma desprotegida da sua aplicação, mas uma visão geral da maioria das áreas
cultivadas em solos com declividades voltadas para o interior da bacia hidráulica, condições essas
que contribuem para o carreamento de agrotóxicos e de outros dejetos para dentro do referido
manancial.
Figura 7. Vista geral de aplicação de agrotóxicos feita sem proteção por trabalhador (A) no bananal
(B) às margens do açude Epitácio Pessoa, Boqueirão, PB.

A

B

Fonte: arquivos de fotos dos autores

Ao observar a Figura 7, nota-se que a depender dos tratos culturais aplicados na lavoura, na
criação do rebanho e na produção de dejetos doméstico a chuva e a irrigação, agravado,
especialmente, pelo método de inundação adotado por 74,4% deles, contribuem de forma
expressiva para carrear para o interior da bacia hidráulica.
Com relação ao método de irrigação por inundação, além de demandar mais água do que o
sistema por gotejamento, por exemplo, proporciona maior escoamento superficial da água aplicada
e, consequentemente, carreamento desses dejetos em direção a bacia hidráulica e maior será a
contaminação do subsolo, pela fração da água infiltrada. Por isso, o sistema de “molhamento” por
inundação, já que não existe nenhuma técnica de manejo de água, constitui-se numa prática danosa
ao meio ambiente aquático.
A fixação das comunidades nas margens da bacia hidráulica do açude Epitácio Pessoa e da
sua produção sustentável requer o princípio da equidade proposto pela UNESCO (2015), que traz
consigo a promessa de um mundo com maior segurança em relação à água para todos. Assim
concorda-se com Gadotti (2008) que o desenvolvimento sustentável aplica-se a um processo de
exploração dos recursos naturais de forma harmonizada, que possibilite atender as necessidades e
aspirações humanas.
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CONCLUSÕES
O regime de distribuição de chuva no alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba é
irregular, assimétrico e a mediana é a medida de tendência central mais provável de ocorrer do que
a média. As localidades das margens Norte são mais chuvosas e o regime pluvial é menos a
dispersos as do Sul.
Embora as amplitudes pluviais anuais dos locais situados tanto à margem esquerda quanto à
direita sejam elevadas, a área drenante da margem norte é 32,4 % maior que a do sul e chove 17,4%
a mais.
Os perfis econômico, social e tecnológico da maioria das famílias que habitam as margens
do açude Epitácio Pessoa são muito precários. A maioria das comunidades reside no entorno do
reservatório tem relação de dependência com ambiente aquático tanto por ser a fonte regular de
abastecimento de água quanto para o desenvolvimento sustentável
Há necessidade de adoção de técnicas de manejo do ecossistema, a fim de diminuir a
degradação ambiental, a aplicação de agrotóxico e o descarte correto das embalagens, a fim de
reduzir o carreamento de resíduos para dentro do reservatório.
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RESUMO
A água potável é essencial à vida humana e um bem cada vez mais escasso, devido ao crescimento
econômico e populacional. Por isso, para que o ser humano possa ter direito à água tratada e, tão
importante quanto isso, durante todos os dias, é necessária a implantação de um sistema que
proporcione vazão suficiente para um abastecimento de água de boa qualidade, a fim de atender a
todas as necessidades da população de maneira eficaz. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho
foi realizar uma análise da oferta/ demanda de água potável da cidade de Assú/RN, através da
utilização de um método numérico. Observou-se, após a aplicação do Método dos Mínimos
Quadrados utilizado para realizar uma estimativa populacional, que o sistema de abastecimento de
água atual é capaz de atender a população até o ano de 2020. Após este ano, o sistema estará em
déficit, ou seja, o mesmo não será capaz de atender adequadamente a população para o alcance do
presente estudo. Uma maneira de retardar o déficit no sistema atual seria o aumento dos ciclos de
abastecimentos dos reservatórios em operação, mas isto já vem sendo implantado. Portanto, a única
solução prevista para devolver o superávit do sistema de abastecimento, é a construção de um novo
reservatório, o qual já está sendo previsto pela CAERN.
Palavras-chave: Adutora Assú. Déficit. Relação da Oferta/Demanda. Sistema de Abastecimento de
Água.
ABSTRACT
Drinking water is essential to human life and an increasingly scarce commodity, due to economic
and population growth. Therefore, in order for human beings to have the right to treated water, and
as important as this, every day, it is necessary to implement a system that provides sufficient flow
for a good quality water supply, in order to meet to meet the needs of the population effectively.
Thus, the objective of the present work was to conduct an analysis of supply / demand of drinking
water in the city of Assú / RN, using a numerical method. Following the application of the Least
Squares Method used to carry out a population estimate, it was observed that the current water
supply system is capable of serving the population until the year 2020. After this year, the system
will be in deficit, or it will not be able to adequately meet the population for the scope of the present
study. One way to slow the deficit in the current system would be to increase the supply cycles of
the reservoirs in operation, but this has already been implemented. Therefore, the only solution
foreseen to return the surplus of the supply system is the construction of a new reservoir, which is
already being foreseen by CAERN.
Keywords: Assu. Deficit. Supply / demand ratio. Water supply system.
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INTRODUÇÃO
A água é um recurso vital de fundamental importância para a vida humana e animal, como
também para a manutenção de atividades agrícolas e industriais, necessárias para o crescimento
econômico da região.
A água potável é indicada para diversos usos, como o consumo doméstico, agrícola,
industrial e energético, bem como para a dessedentação animal. No Brasil, a agricultura é a
atividade que necessita de uma maior demanda de água, com cerca de 65% do total. O consumo
doméstico utiliza 18% da água potável total, em seguida a indústria e logo após a pecuária (CIOTTI
et al, 2015).
Atualmente, o planeta está passando por diversos problemas no que diz respeito à
quantidade disponível de água potável. De acordo com Macedo; Oliveira (1998), 97% da água de
todo o planeta é salgada, localizada em mares e oceanos e 2% desenvolvem geleiras. Somente 0,7%
da água do planeta estão disponíveis para o consumo e somente 10% dessa água potável passa pelos
rios.
Os recursos de água doce e a sua disponibilidade são diretamente afetados pela mudança
climática global e a poluição atmosférica. Logo, é necessário garantir que se mantenha uma água de
boa qualidade e em quantidade suficiente para o consumo da população, para a agricultura e para
indústria, e também preservando as funções dos ecossistemas (RAUBER; OLIVEIRA, 2008).
O crescimento demográfico e econômico, como também os diversos usos da água colaboram
para que haja um crescimento da sua demanda. E devido a essa situação, ocorre um confronto entre
a quantidade ofertada de água com essa demanda, podendo acarretar a escassez. Por isso, a
necessidade de analisar a oferta e a demanda desse bem tão precioso, que é a água (BARROS;
AMIN, 2006). Para Oliveira (2012), nos últimos anos, há uma crescente demanda de água, devido
ao elevado crescimento da população e à busca pelos altos padrões de conforto e condições de vida
cada vez melhores.
Devido a grande preocupação sobre a pequena quantidade de água disponível, medidas estão
sendo adotadas para que a água das geleiras e dos mares passe por processos de dessalinização, mas
esse processo ainda gera custos bastante elevados (MACEDO; OLIVEIRA, 1998).
Diante dessa divisão da água para diversos usos, resultou a Lei nº 9.433 em 1997,
denominada Lei das Águas, que tem como principal objetivo garantir que o abastecimento humano
e a dessedentação animal ocorra com a devida prioridade em situações de escassez (BRASIL,
1997).
Logo, pode-se observar que tanto a qualidade como a quantidade das águas vem sendo
afetada devido aos maus hábitos da população, usando-a de maneira irresponsável e,
consequentemente, podendo causar danos irreversíveis.
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Segundo Morais (2011), para que haja um avanço no desenvolvimento social e econômico
das cidades, é necessário que se tenha um sistema de abastecimento de água eficaz, com qualidade
adequada e que atenda às necessidades da população, fornecendo água em quantidade suficiente.
Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar a relação oferta/demanda de água
potável disponível na zona urbana da cidade de Assú no Estado do Rio Grande do Norte, como
também realizar uma pesquisa de campo para avaliar a satisfação da população quanto aos serviços
prestados pela Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), no que diz
respeito ao sistema de abastecimento público de água.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tipologia da pesquisa
O presente estudo consistiu numa análise de características relacionadas ao sistema de
abastecimento de água da cidade de Assú/RN. Esta pesquisa se caracteriza como sendo descritiva,
pois tem como principal objetivo, a descrição da situação atual dos serviços referentes ao
abastecimento de água na cidade de Assú.
A coleta de dados foi realizada através das pesquisas bibliográficas e de campo. A pesquisa
bibliográfica é realizada em duas etapas: a documentação temática, que diz respeito ao conteúdo da
área estudada; e a documentação bibliográfica, baseada em conteúdos já desenvolvidos
(SEVERINO, 2002).
Assim sendo, o presente trabalho, além de desenvolver um estudo com base em trabalhos de
conclusões de cursos, dissertações de mestrados, teses de doutorados, artigos científicos de eventos
e livros relacionados às áreas de conhecimento de abastecimento de água, ainda coletará dados
junto aos habitantes da cidade de Assú, que são usuários diretos do sistema de abastecimento de
água público e também da companhia de abastecimento da cidade.
Delimitação do estudo
Os dados da pesquisa foram obtidos a partir da aplicação de um questionário na cidade de
Assú/RN, no período compreendido entre 19/11/2015 e 25/11/2015. O questionário utilizado para o
desenvolvimento deste estudo possui um total de oito perguntas do tipo objetivas, como: número de
moradores da residência, se existe água corrente encanada, modo de armazenamento dessa água, se
possui hidrômetro, se está satisfeito (a) com os serviços prestados e com os valores cobrados pela
companhia de abastecimento CAERN, e, onde a água utilizada em lavagem de louças, roupas e
banho era destinada. O questionário foi aplicado em quinze bairros da cidade abastecidos pelos dois
reservatórios em operação, sendo eles Irmã Lindalva, Quinta do Farol, São João, Vertentes, Bela
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1595

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Vista, Centro, Parati 2000, Alto de São Francisco, Vista Bela, Dom Elizeu, COHAB, Novo
Horizonte, Frutilândia e Meus Amores.
A população alvo do presente estudo equivale a uma amostra de 270 residências, sendo 18
em cada um dos bairros da cidade de Assú/RN, para contemplar toda a área em estudo de forma
igualitária.
Projeções populacionais
A estimativa da evolução populacional da cidade de Assú foi analisada utilizando-se
modelos matemáticos denominado Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), que segundo Burian;
Lima; Hetem Júnior (2011), tem a finalidade de encontrar funções que mais se aproximem aos
pontos e, o que irá definir qual a melhor função aproximadora, será o coeficiente de determinação
R², o qual varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 for o R², mais explicativo é o modelo, ou seja, a
função é a que melhor se ajusta aos dados do problema (DOWNING, 1998 e TRIOLA, 1999 apud
MANNARELLI FILHO, 2015).
Com a aplicação do método dos mínimos quadrados pode-se obter uma função, a qual será a
mais adequada aos pontos gerados a partir dos dados censitários (MORAIS, 2011).
Morais (2011) afirma que o método utilizado representa a evolução dos dados (população x
tempo), e o mesmo, realiza previsões futuras podendo-se ajustar melhor, se comparado com a
interpolação polinomial, pois esta não considera essa evolução “sendo mais aplicável na busca de
estimativas dentro de um intervalo fechado, sem extrapolar, o que não é o caso do presente estudo”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sistema de abastecimento de água existente na cidade de Assú

As informações operacionais foram coletadas junto à CAERN – Diretoria de Assú, por
intermédio do engenheiro civil Jairo Ferreira. Observou-se que o sistema adutor de Assú, que se
encontra em operação desde o ano de 1968 e com extensão total de 6.570 metros, está situado na
mesma área da Adutora Jerônimo Rosado, localizada na rodovia federal BR 304, próximo à Ponte
Felipe Guerra.


Manancial
Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2015), a cidade de Assú é abastecida pela

captação de água bruta do Rio Piranhas-Açu (Figura 1), o qual é intermitente em condições naturais
e perenizado pela Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, situada no município de Itajá no Estado
do Rio Grande do Norte, com capacidade de 2,4 bilhões de metros cúbicos, e pelo reservatório
também construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, o Curema –
Mãe d’Água, localizado no Estado da Paraíba, com capacidade de 1,358 bilhões de metros cúbicos.
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Figura 1 - Manancial de captação de água bruta

Fonte: Autoria Própria (2015)

De acordo com informações repassadas pelo engenheiro civil da CAERN, o Rio PiranhasAçu abastece os municípios de Assú, Carnaubais, Alto do Rodrigues, Pendências, Macau e
Guamaré, todos eles pertencentes ao Estado do Rio Grande do Norte.


Captação e Adução de Água Bruta

A captação de água bruta é do tipo superficial retirada da margem esquerda do Rio PiranhasAçu e possibilita uma vazão média de 650 m³/h.
A adução de água bruta, de acordo com o engenheiro da CAERN, é realizada pelo sistema
da Adutora Assú que percorre diversas etapas até chegar à fase de distribuição. Esse sistema adutor,
responsável por transportar a água captada até a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB),
contempla a instalação de três bombas submersas (baixo recalque) com potência de 45 cv (cavalovapor).
A EEAB, que está localizada na mesma área do Sistema Adutor Jerônimo Rosado, possui
duas bombas instaladas (alto recalque) com potência de 500 cv, sendo que uma está em operação e
a outra como reserva, a qual é responsável por bombear a água bruta até a Estação de Tratamento de
Água (ETA) situada no bairro COHAB na cidade de Assú, através de tubulação totalmente
enterrada localizada na rodovia federal BR 304 e também na cidade de Assú, com um diâmetro de
400 mm.
O material utilizado nas tubulações da Adutora Assú é o ferro fundido, pois o mesmo
apresenta uma máxima resistência às variações de pressão ao longo da adutora.


Tratamento
O tratamento é a unidade do sistema de abastecimento que tem como objetivo melhorar as

características da água, ou seja, fornecer os cuidados necessários a fim de torná-la adequada para o
consumo antes de ser distribuída à população. Portanto a água antes de chegar ao destino final,
passa por diversos procedimentos realizados nas Estações de Tratamento, que de acordo com a
qualidade da água bruta poderá ser completa ou simplificada. A estação de tratamento da cidade de
Assu/RN é do tipo simplificada compacta.
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Após a chegada à ETA, a água segue para uma torre de carga (Figura 2) que a distribui para
oito filtros ascendentes, sendo quatro construídos em alvenaria (Figura 3) e os demais construídos
em fibra de vidro (Figura 4).
Tanto os filtros de alvenaria como os de fibra de vidro possuem tubulações denominadas
Adutora de Água Tratada (ADAT), que conduzem a água tratada até o reservatório apoiado.
Figura 2 - Torre de Carga

Fonte: Autoria Própria (2015)
Figura 3 - Filtros ascendentes de alvenaria
Figura 4 - Filtros ascendentes de fibra de vidro

Fonte: Autoria Própria (2015)

Fonte: Autoria Própria (2015)

A fim de garantir a melhoria da qualidade da água, encontra-se em andamento a construção
de mais oito filtros para que a água seja filtrada duas vezes, pois atualmente ocorre a filtração
somente uma vez. O tempo médio de funcionamento da ETA é de 22 horas.


Adução de Água Tratada
A adução corresponde às tubulações por onde a água percorre todas as unidades que

compõem o sistema de abastecimento, antecedendo a rede de distribuição.
Após a passagem pelos filtros ascendentes, a água tratada é transportada até o reservatório
apoiado por meio de tubulação de ferro fundido de 250 mm de diâmetro (Figura 5). Parte dessa
água fica armazenada no reservatório apoiado e a outra parte é transportada até à Estação Elevatória
de Água Tratada (EEAT). A EEAT possui duas bombas com potência de 30 cv e uma com potência
de 50 cv funcionando em paralelo (Figura 6).
Figura 5 - Sistema de adução de água tratada
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Figura 6 - Bombas da EEAT
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Fonte: Autoria Própria (2015)

Fonte: Autoria Própria (2015)

O diâmetro da tubulação suporta facilmente as vazões de projeto e encontra-se em perfeito
estado de conservação.


Reservação
Como foi mencionada anteriormente, a reservação compõe o sistema de abastecimento,

permitindo armazenar a água a fim de atender as variações de consumo, manter as pressões
mínimas ou constantes na rede, atender as demandas de emergências e melhorar a distribuição de
água. A unidade de reservação do sistema de abastecimento de Assú conta com dois reservatórios
em operação, sendo um reservatório apoiado com capacidade de 2.100 m³ e um elevado, com
capacidade de 700 m³, ambos construídos em concreto armado.
Quanto à distribuição de água para os bairros da cidade de Assú, a mesma foi dividida em
duas zonas de pressão: zona alta e zona baixa. O reservatório apoiado (Figura 7) é responsável por
abastecer a zona baixa da cidade, composta pelos bairros: Irmã Lindalva, Quinta do Farol, São João,
Vertentes, Bela Vista, Centro e parcialmente os bairros Dom Elizeu e Novo Horizonte, totalizando
uma área de abastecimento de aproximadamente 78,25 ha. Já o reservatório elevado (Figura 8) é
responsável por abastecer a zona alta, que é composta pelos bairros: Parati 2000, Alto de São
Francisco, Vista Bela, Dom Elizeu (parcialmente), COHAB, Novo Horizonte (parcialmente),
Frutilândia e Meus Amores, totalizando uma área de abastecimento de aproximadamente 144,11 ha.
Dessa maneira os dois reservatórios abastecem toda cidade, correspondendo a uma área total
de abastecimento de aproximadamente 222,36 ha.

Figura 7 - Reservatório Apoiado
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Figura 8 - Reservatório Elevado
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Fonte: Autoria Própria (2015)

Fonte: Autoria Própria (2015)

Algumas informações foram repassadas pela CAERN quanto ao ciclo de abastecimento dos
reservatórios em operação. O reservatório elevado demora em média 2 horas para ser abastecido e,
o apoiado aproximadamente 3 horas. Em momento algum, estes reservatórios se encontram
totalmente vazios, pois à medida que são abastecidos, os mesmos liberam água para a rede de
distribuição.


Rede de distribuição
A rede de distribuição é uma das unidades do sistema de abastecimento composta por

tubulações e órgãos acessórios, sendo responsável por suprir as necessidades dos consumidores por
água potável em qualidade e quantidade suficientes.
Segundo informações obtidas pelo engenheiro civil da CAERN, as expansões são na sua
maioria do tipo malhadas, mas ainda existem expansões da rede através de ramais. Logo, Costa
(2014) acrescenta que a rede do tipo malhada “permite abastecer qualquer ponto do sistema por
mais de um caminho e por ter facilidade da rede com mínimo de interrupção no fornecimento de
água”.
A tubulação da rede de distribuição existente na cidade possui diâmetro variando entre 50
mm e 400 mm e é bastante diversificada quanto ao tipo de material. Os principais materiais
utilizados nessas tubulações são o policloreto de vinila (PVC), o ferro fundido e ainda pode-se
encontrar o cimento-amianto, sendo que a CAERN está tentando substituí-lo por PVC.
Evolução da população e a relação oferta/demanda de água
Segundo Tsutiya (2006), para o estudo de demanda de água de um projeto de abastecimento,
deve-se levar em consideração fatores como: análise do consumo e a distribuição nos mais diversos
setores (residencial, comercial, público e industrial); consumo per capita; e consumo público,
industrial e comercial.


Alcance de Estudo
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A vida útil dos sistemas de abastecimento de água varia entre 10 e 30 anos, desde a captação
até as ligações prediais (GOMES, 2009).
O presente estudo utilizou o período de 30 anos para realizar uma estimativa populacional,
com o intuito de determinar a possibilidade de atendimento do sistema atual durante esse período,
pois o mesmo é considerado o tempo mais desfavorável para as estruturas físicas do sistema de
abastecimento.


Consumo Per Capita
O consumo per capita, expresso em litros por habitante ao dia (l/hab.dia) é a quantidade de

água utilizada diariamente, em média, por um habitante (GOMES, 2009).
O Programa de Conservação de Água (PROÁGUA) estabelece parâmetros de projetos, onde
o consumo per capita para localidades com população entre 4.000 e 50.000 habitantes seja de 150
l/hab.dia, e 120 l/hab.dia para localidades com menos de 4.000 habitantes (BRASIL, 2000).
Considerando as informações obtidas na CAERN – Diretoria de Assú e o que recomenda o
Programa PROÁGUA, a taxa de consumo per capita de água adotada para efeitos de estimativa é de
150 l/hab.dia.


Coeficientes do Dia e Hora de Maior Consumo
O coeficiente do dia de maior consumo depende das variações climáticas de determinada

região, podendo variar entre 1,1 e 1,5, sendo no Brasil utilizado geralmente o valor de 1,2. Já o
coeficiente da hora de maior consumo, o qual varia entre 1,5 e 2,0, é bastante influenciado pela
existência ou não de reservatórios domiciliares, e como no Brasil a maioria das residências possuem
reservatórios, o valor adotado é de 1,5 (GOMES, 2009).


Estimativa Populacional
Pode-se perceber, de acordo com o IBGE (2015), que o número de habitantes da cidade vem

sofrendo uma evolução considerável entre os anos de 1980 a 2010. O número de habitantes
aumentou de 20.726 para 39.359 em dez anos.
Aplicação do Método dos Mínimos Quadrados
Tendo-se obtido os dados de populações urbanas anteriores, chega-se ao ponto de aplicação
do método na busca de se alcançar a estimativa das populações futuras do município alvo, para com
isso obter a estimativa da necessidade de água destas respectivas populações. O primeiro passo
prático é utilizar modelos de regressão a partir dos dados censitários (população e tempo), e
consequentemente, serão geradas funções que descrevem o comportamento populacional da cidade
em questão e o coeficiente de determinação R² que indica o quanto a função encontrada se ajustou
aos pontos obtidos.
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As equações e seus respectivos coeficientes de regressão são apresentados na Figura 9 a
seguir:
Figura 9 - Análise do R²
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Fonte: Adaptado de Morais (2011)

Analisando a tabela comparativa do R² (Tabela 1), pode-se observar qual das cinco funções
melhor se ajusta aos dados, ou seja, qual delas possuem o coeficiente de determinação mais
próximo de 1.
Tabela 1 - Comparativa do R²
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Função
R²

Exponencial
0,9451

Linear
0,9818

Logarítmica Polinomial Potencial
0,9825
0,9994
0,9462

Fonte: Adaptado de Morais (2011)

Após essa análise, observa-se que a função polinomial seria a mais apropriada. Porém,
analisando o comportamento populacional obtido após a aplicação do método (Tabela 2) foi
possível perceber que houve uma diminuição da população no ano de 2035, sendo que esta não
descreve a evolução populacional da cidade, pois a mesma vem apresentando um crescimento
populacional bastante significativo.
Tendo visto isto, pode-se perceber que as funções linear e logarítmica também se
adequavam ao problema, baseando-se na análise do R². Logo, a função logarítmica é a que mais se
adequa, pois, a mesma tem seu coeficiente de determinação mais próximo de 1. Portanto, esta
função mantém a tendência de crescimento populacional que é esperada na cidade, sendo esta a
mais aplicável ao problema.
As funções, exponencial e potencial, não poderiam ser utilizadas, pois as mesmas possuem
os menores coeficientes de determinação se comparadas com as demais funções.
Tabela 2 - Comportamento Populacional

Exponencial
Ano População
2015 46.424
2016 47.421
2017 48.439
2018 49.479
2019 50.542
2020 51.627
2021 52.735
2022 53.867
2023 55.024
2024 56.205
2025 57.412
2026 58.644
2027 59.903
2028 61.189
2029 62.503
2030 63.845
2031 65.216
2032 66.616
2033 68.046
2034 69.507
2035 70.999
2036 72.523
2037 74.080
2038 75.671

Linear
Ano População
2015 43.436
2016 44.055
2017 44.674
2018 45.294
2019 45.913
2020 46.532
2021 47.152
2022 47.771
2023 48.390
2024 49.009
2025 49.629
2026 50.248
2027 50.867
2028 51.487
2029 52.106
2030 52.725
2031 53.345
2032 53.964
2033 54.583
2034 55.203
2035 55.822
2036 56.441
2037 57.061
2038 57.680
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Logarítmica
Ano População
2015 43.392
2016 44.006
2017 44.618
2018 45.231
2019 45.843
2020 46.455
2021 47.067
2022 47.678
2023 48.289
2024 48.900
2025 49.510
2026 50.121
2027 50.730
2028 51.340
2029 51.949
2030 52.558
2031 53.167
2032 53.775
2033 54.383
2034 54.991
2035 55.598
2036 56.206
2037 56.812
2038 57.419

Polinomial
Ano População
2015 40.999
2016 41.290
2017 41.566
2018 41.826
2019 42.070
2020 42.298
2021 42.510
2022 42.707
2023 42.887
2024 43.052
2025 43.201
2026 43.334
2027 43.451
2028 43.552
2029 43.637
2030 43.706
2031 43.760
2032 43.797
2033 43.819
2034 43.825
2035 43.815
2036 43.789
2037 43.747
2038 43.690

Potencial
Ano População
2015 50.567
2016 51.642
2017 52.739
2018 53.859
2019 55.002
2020 56.169
2021 57.361
2022 58.576
2023 59.817
2024 61.084
2025 62.377
2026 63.696
2027 65.043
2028 66.418
2029 67.820
2030 69.252
2031 70.714
2032 72.205
2033 73.727
2034 75.280
2035 76.866
2036 78.484
2037 80.135
2038 81.820
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2039
2040
2041
2042
2043
2044

77.295
78.955
80.650
82.382
84.150
85.957

2039
2040
2041
2042
2043
2044

58.299
58.919
59.538
60.157
60.777
61.396

2039
2040
2041
2042
2043
2044

58.025
58.631
59.237
59.842
60.447
61.052

2039
2040
2041
2042
2043
2044

43.616
43.527
43.421
43.300
43.163
43.010

2039
2040
2041
2042
2043
2044

83.540
85.295
87.085
88.913
90.778
92.681

Fonte: Autoria Própria (2015)

Estudo de Demandas
Na Tabela 3 a seguir, estão apresentadas as evoluções das demandas média, máxima diária e
máxima horária, e o volume da reservação necessária para a cidade de Assú, no período de 30 anos,
considerando a evolução da população até o final do ano de 2044, tendo como início o ano de 2015.
Apresenta-se também a existência ou não de déficit dos reservatórios que compõem o sistema de
abastecimento atual, baseado no presente estudo.
Observa-se nesta tabela, que os reservatórios devem ser dimensionados para atender a vazão
de 1/3 da vazão máxima diária do fim de plano. No caso do presente estudo, a vazão máxima diária
é de 127,19 L/s, o que requer uma reservação de 3.663,12 m3. Como já existem 2.800 m³ de
reservação implantados, sendo 2.100 m³ do tipo apoiada e 700 m³ do tipo elevada, observa-se um
déficit de 863,12 m3 em relação à reservação existente.
Tabela 3 - Evolução da População e Relação Oferta/Demanda de Água Potável para a cidade de Assú/RN
População (hab)
Vazões necessárias (l/s)
Reservação (m³)
Atendida
(Zona
Urbana)

Per Capita
(l/hab.dia)

2015 56.735

43.392

2016 57.335
2017 57.936

Média
(1)

Máx.
diária
(2)

Máx.
horár.
(3)

Necessária
(4)

Existente

Déficit/
Superávit
(5)

150

75,33

90,40

135,60

2603,52

2800

196,48

44.006

150

76,40

91,68

137,52

2640,36

2800

159,64

44.618

150

77,46

92,95

139,43

2677,08

2800

122,92

2018 58.536

45.231

150

78,53

94,23

141,35

2713,86

2800

86,14

2019 59.135

45.843

150

79,59

95,51

143,26

2750,58

2800

49,42

2020 59.735

46.455

150

80,65

96,78

145,17

2787,30

2800

12,70

2021 60.334

47.067

150

81,71

98,06

147,08

2824,02

2800

-24,02

2022 60.933

47.678

150

82,77

99,33

148,99

2860,68

2800

-60,68

2023 61.531

48.289

150

83,84

100,60

150,90

2897,34

2800

-97,34

2024 62.130

48.900

150

84,90

101,88

152,81

2934,00

2800

-134,00

2025 62.728

49.510

150

85,95

103,15

154,72

2970,60

2800

-170,60

2026 63.325

50.121

150

87,02

104,42

156,63

3007,26

2800

-207,26

2027 63.923

50.730

150

88,07

105,69

158,53

3043,80

2800

-243,80

2028 64.520

51.340

150

89,13

106,96

160,44

3080,40

2800

-280,40

2029 65.116

51.949

150

90,19

108,23

162,34

3116,94

2800

-316,94

2030 65.713

52.558

150

91,25

109,50

164,24

3153,48

2800

-353,48

2031 66.309

53.167

150

92,30

110,76

166,15

3190,02

2800

-390,02

2032 66.905

53.775

150

93,36

112,03

168,05

3226,50

2800

-426,50

Ano

Total
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2033 67.501

54.383

150

94,41

113,30

169,95

3262,98

2800

-462,98

2034 68.096

54.991

150

95,47

114,56

171,85

3299,46

2800

-499,46

2035 68.691

55.598

150

96,52

115,83

173,74

3335,88

2800

-535,88

2036 69.286

56.206

150

97,58

117,10

175,64

3372,36

2800

-572,36

2037 69.880

56.812

150

98,63

118,36

177,54

3408,72

2800

-608,72

2038 70.474

57.419

150

99,69

119,62

179,43

3445,14

2800

-645,14

2039 71.068

58.025

150

100,74

120,89

181,33

3481,50

2800

-681,50

2040 71.662

58.631

150

101,79

122,15

183,22

3517,86

2800

-717,86

2041 72.255

59.237

150

102,84

123,41

185,12

3554,22

2800

-754,22

2042 72.848

59.842

150

103,89

124,67

187,01

3590,52

2800

-790,52

2043 73.441

60.447

150

104,94

125,93

188,90

3626,82

2800

-826,82

2800

-863,12

2044 74.033
61.052
150
105,99 127,19 190,79
3663,12
Vazão média = (População atendida X per capita) / 86.400
Vazão máxima diária = Vazão média X 1,2
Vazão máxima horária = Vazão máxima diária X 1,5
Vazão necessária = (Vazão máxima diária X 86,4) X 1/3
(1/3 da vazão máxima diária)
Déficit/ Superávit = (Reservação existente) – (Reservação necessária)

Fonte: Adaptado de Morais (2011)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido à preocupação com a escassez de recursos hídricos e o grande crescimento das
cidades, o gerenciamento do sistema operacional surge como atividade essencial a ser
desempenhada pelas concessionárias dos serviços de abastecimento, sendo que um sistema de
abastecimento de água eficaz promove à população uma melhoria na qualidade de vida e facilita o
desenvolvimento sustentável do município.
Neste estudo, analisou-se todas as unidades do sistema de abastecimento da Adutora Assú e
que o mesmo, atualmente, atende a população residente nos 15 bairros localizados na zona urbana
da cidade. Observou-se, através de visitas realizadas às unidades do sistema, que as tubulações
localizadas na estação de tratamento encontram-se em perfeito estado de conservação e, uma das
unidades, a ETA, está em fase de ampliação quanto à construção de mais 8 filtros.
Referente ao estudo populacional realizou-se a análise da oferta/ demanda de água potável
utilizando o Método dos Mínimos Quadrados e pode-se perceber que o sistema atual será capaz de
atender à população estimada somente até o ano de 2020 e, após este, o sistema entrará em déficit.
Como atualmente o sistema possui vários ciclos diários para realizar o abastecimento dos
reservatórios, a única maneira para devolver o superávit no abastecimento, é a construção de outro
reservatório na cidade, o qual já está sendo previsto pela CAERN, a fim de garantir a melhoria do
sistema de abastecimento.
Um fato que merece destaque é com relação à ausência de hidrômetro nas residências, onde
é cobrada somente a tarifa mínima, causando uma perda de arrecadação para a CAERN, pois não há
uma maneira de controlar e cobrar adequadamente pelo consumo real de água dessas residências.
ISBN: 978-85-68066-83-6
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Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que 49,12% destinam as águas
residuárias para a fossa séptica, o que torna este fato um agravante, pois contaminam os aquíferos e
com isso, acarretam doenças à população.
Como a água é um bem que está ficando cada vez mais escasso, é necessário haver a
conscientização da população quanto ao desperdício, e também, existir uma preocupação maior por
parte da CAERN, a fim de tentar solucionar os problemas referentes a vazamentos de maneira
imediata.
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RESUMO
O presente trabalho foi realizado com o objetivo de identificar os principais impactos
socioambientais no curso fluvial da Bacia do Capibaribe no trecho que compreende o município de
Toritama-PE. No primeiro momento, analisou-se os aspectos conceituais dos agentes causadores da
degradação ambiental e os impactos decorrentes desses processos. Metodologicamente, foram
realizadas atividades de campo a partir de uma análise qualitativa e descritiva, tendo como alvo de
estudo a zona urbana de Toritama. Como resultados, foram identificados 32 impactos
socioambientais deflagrados por ações antrópicas num ambiente de fragilidade factível ao
desenvolvimento de processos de degradação ambiental em ambientes fluviais. Foi possível ordenar
os impactos por grau de magnitude a partir da investigação de fatores causais e suas consequências.
Conclui-se que novas ações do poder público em consórcio com a população podem contribuir para
mitigar ou minimizar os impactos identificados.
Palavras Chave: Monitoramento Ambiental; Poluição Hídrica; Gestão de Efluentes Industriais.
ABSTRACT
The present work was carried out with the purpose of to identify the main socio-environmental
impacts in the fluvial course of the Capibaribe Basin in the stretch that comprises the municipality
of Toritama-PE. In the first moment, we analyzed the conceptual aspects of the agents that cause
environmental degradation and the impacts resulting from these processes. Methodologically, field
activities were performed based on a qualitative and descriptive analysis, with the study in the
Toritama. As a result, we identified 32 socioenvironmental impacts triggered by anthropogenic
actions in an environment of fragility feasible to the development of environmental degradation
processes in river environments. It was possible to order impacts by magnitude from the
investigation of causal factors and their consequences. Concluding, that new actions of the public
power in consortium with the population can contribute to mitigate or minimize the identified
impacts.
Keywords: environmental monitoring; water pollution; industrial effluent management

INTRODUÇÃO
A compreensão das questões ambientais na atualidade reveste-se de significativa
importância na medida em que, cada vez mais, vislumbram-se processos de uso e ocupação do solo
incompatíveis

com

a

perspectiva de

sustentabilidade. Sobretudo no limiar de uma

contemporaneidade em que o contingente populacional vem exercendo uma pressão significativa
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em muitos ecossistemas. Obviamente, os ecossistemas fluviais se enquadram neste contexto. Em
muitos casos, estes ambientes são alvo da exploração imobiliária com impactos diretos. Além da
pressão indireta exercida pela emissão de efluentes industriais e domésticos sem o devido
tratamento. Desse modo, o presente trabalho aborda os resultados iniciais de uma investigação das
causas e consequências dos impactos ambientais decorrentes da ocupação desordenada e atividades
industriais na bacia do Capibaribe no trecho que compreende o município de Toritama-PE.
A bacia hidrográfica do Capibaribe vem sofrendo, ao longo do tempo, várias ações
antropogênicas, desde a nascente até a sua foz. Em toda a região merece destaque o contingente
populacional, com importantes cidades do estado de Pernambuco. No caso do município de
Toritama, área objeto de estudo, o crescimento industrial vem sendo incrementado através das
atividades de produção de roupas jeans. Tal atividade vem imprimindo uma pressão adicional aos
recursos fluviais.
Evidentemente, considera-se a ausência de saneamento como uma das causas de degradação
dos ecossistemas fluviais. Porém, deve-se ter como cerne de análise um aprofundamento dos
agentes causadores, onde Tundisi (2006, p.18) defende o entendimento de que:
A complexidade dos usos múltiplos da água pela população local aumentou e causou
degradação dos recursos hídricos. Por outro lado, os usos excessivos e as retiradas
permanentes para diversas finalidades têm diminuído consideravelmente a disponibilidade
de água e provocado inúmeros problemas de escassez em muitas regiões do país. Os usos
da água geram conflitos em função de sua multiplicidade e finalidades diversas, as quais
demandam quantidades e qualidades diferentes. (TUNDISI, 2006, p.18).

Nota-se, portanto, que os modelos de utilização desses recursos muitas vezes contribuem
para seu colapso. A contaminação dos cursos fluviais é um fenômeno gradualmente crescente e
acompanha o crescimento dos centros urbanos. Que por sua vez, atinge frontalmente a população
através da contaminação da água e do abastecimento público. A emissão de resíduos líquidos e
sólidos nos rios tem causado sistematicamente níveis de contaminação que comprometem a
qualidade da água.
Especificamente, deve-se destacar que a indústria têxtil é um relevante segmento de
produção industrial na região. O pólo de confecção de Pernambuco, inegavelmente, vem sendo
responsável por significativos índices econômicos para toda a região. Neste sentido, este trabalho
possui como objetivo identificar os impactos gerados na bacia do Capibaribe, considerando também
o in put das atividades industriais decorrentes da produção de vestuário na região.
Para tanto, o trabalho apresenta uma breve revisão bibliográfica acerca do tema, inclusive
com informações decorrentes de estudos anteriores, além de um delineamento da relevância
socioeconômica da bacia do Capibaribe para a região. Em seguida, apresentam-se os principais
impactos ambientais identificados a partir de visitas in loco e uma discussão envolvendo a avaliação
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desses impactos em termos de representatividade e magnitude numa perspectiva holística baseada
no método de compreensão geossistêmico.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa se desenvolveu a partir da realização de quatro visitas ao campo com
estudantes do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade de Pernambuco - Campus Mata
Norte para identificação dos agentes poluidores da bacia do Capibaribe desde a nascente à sua foz.
As atividades de campo foram motivadas pelo componente curricular de Geomorfologia, através da
ótica da Geomorfologia Fluvial Aplicada. As visitas ocorreram em março de 2016 (primeiro contato
com a paisagem), março de 2017 (com registros fotográficos dos elementos indicativos de
potenciais impactos), novembro de 2017 (coleta de dados a partir do estudo prévio dos registros
fotográficos) e março de 2018 (para monitoramento das transformações da paisagem no período
estudado).
Com a realização das atividades in loco, foi possível levantar que a percepção ambiental dos
impactos negativos atuantes no rio é significativa no município de Toritama. Sobretudo em
decorrência da coloração da lamina d’água no mês de março dos anos de 2016 e 2017, que
apresentou tons escuros próximos do azul. Já em março de 2018, a visita realizada em 17/03
permitiu a identificação de trechos do rio com coloração avermelhada. A conjuntura de sucessivas
emissões de efluentes industriais sem o devido tratamento motivou a realização de investigações do
campo mais apuradas no sentido de identificar a partir do parâmetro paisagísticos elementos da
paisagem que pudessem permitir a compreensão da dinâmica desses espaços. Para tanto, foram
realizados registros fotográficos, anotações em planilhas de campo, além da identificação de
localização geográfica dos elementos descritos.
Em seguida, de posse dos dados coletados nos anos de 2017 e 2018, foi possível mensurar
os principais impactos atuantes na região e a repercussão desses impactos a partir de uma breve
discussão sob a ótica dos impactos de Batelle (DEE et al., 1972), que permitiu compreender em
caráter geral a ocorrência de múltiplos impactos ambientais atuantes no sistema fluvial e regiões
adjacentes. Desse modo, o enfoque de análise baseou-se nos ecossistemas, na observação da
contaminação ambiental e nos elementos estéticos da paisagem registrados ao longo do período de
dois anos (a partir de agosto de 2016) no campo e estudados a partir de discussões em classe e
laboratório.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização da Área da Pesquisa
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Conforme dados do Centro de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM (BRASIL, 2005), o
município de Toritama pertence à microrregião do Alto Capibaribe no agreste pernambucano,
distando 152 km da capital e apresenta uma estimativa de população para 2018 de 44.254
habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2018). A
vegetação predominante é de caatinga hipoxerófila e apresenta altitude média de 349 metros.
Convém destacar que o aporte de produção de vestuário também contempla os municípios
limítrofes de Toritama: como no caso de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe (Figura 01).
Figura 01: Mesorregiões de Pernambuco com destaque ao Alto Capibaribe e Município de
Toritama-PE.

Fonte: Modificado de Andrade (2016).
É importante que se destaque que a zona urbana do município está localizada no vale do rio
Capibaribe. A localização geográfica por si só já demonstra a pressão exercida pelo processo de uso
e ocupação na cidade: acelerado na primeira metade do século XX e potencializado a partir da
segunda metade do mesmo século com os adventos produtivos. Sendo este último período
influenciado diretamente pelo fato do município pertencer ao pólo têxtil de Pernambuco. Com um
clima predominantemente semiárido, o aporte hídrico do curso fluvial não recebe importantes cotas
pluviométricas, sobretudo nos meses de agosto a fevereiro. O que caracteriza um regime
intermitente, tornando-se perene apenas em seu baixo curso a partir do município de Limoeiro.
Somando-se ao baixo aporte hídrico, as questões antrópicas merecem ser consideradas, conforme
salienta Mota (2000, p.56):
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O controle de lançamento de efluentes industriais nos ecossistemas aquáticos está
fundamentalmente baseado nas características físicas, químicas e microbiológicas do efluente
e do corpo receptor além da vazão do rio ou córrego no qual o efluente é lançado (MOTA,
2000, p. 56).

A perspectiva descrita por Mota (2000) evidencia um fator significativo aos recursos
ambientais da região foco de estudo, uma vez que a concentração dos agentes poluentes tende a
aumentar com a redução do aporte hídrico do curso fluvial. Como consequência, tais efluentes
tendem a se concentrar no solo e contaminam em padrões difusos setores como: as camadas
internas do solo e os lençóis freáticos por infiltração em épocas de cheia do rio; a atmosfera, a partir
da suspensão e precipitação dos efluentes em momentos de estiagem.
Gênese e Evolução dos Impactos Atuantes na Área
Diante do cenário descrito, a pesquisa de campo permitiu elencar em escala de magnitude
trinta e dois impactos atuantes na região. Sendo seis classificados como positivos (Quadro 01) e
vinte e seis classificados como negativos (Quadro 02). Merece destaque o fato de que o estudo
detalhado dos fatores e elementos constituintes das paisagens, o levantamento das principais ações
antrópicas realizadas e a identificação dos impactos decorrentes desse processo podem subsidiar a
construção de um diagnóstico ambiental da região, que vem contribuir para o gerenciamento dos
ecossistemas estudados.
QUADRO 01: Identificação dos impactos socioambientais positivos atuantes na área de estudo
1 – Incremento da construção civil;
2 – Construções de obras públicas para o bem coletivo (praças/parque);
3 – Plantação de mudas de espécies arbustivas e arbóreas em espaços públicos;
4 – Atividades industriais
5 – Atividades comerciais;
6 – Aumento de oferta de empregos;
Fonte: Os Autores, 2018.
Os impactos aqui descritos contemplam o resultado da observação direta em campo na zona
urbana do município em regiões que margeiam o talvegue do rio e da apresentação da população
residente e transeuntes coletados informalmente nos momentos de visita às comunidades
ribeirinhas. Merece destaque o fato de que alguns dos impactos positivos reverberam em impactos
negativos. Como exemplo, o incremento da construção civil, que permite a melhoria das condições
de vida dos moradores por um lado. Por outro, considera-se o fato de muitas dessas moradias
localizarem-se em regiões muito próximas ao rio, inclusive em sua planície de inundação. Já no
Quadro 02 é possível vislumbrar os principais impactos negativos identificados.
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QUADRO 02: Identificação dos impactos socioambientais negativos atuantes na área de estudo
1 – Alteração da paisagem em decorrência de uso e ocupação planejada e espontânea;
2 – Construções precárias;
3 – Delimitação de áreas com difícil acesso;
4 – Violência e criminalidade;
5 – Surgimento de processos erosivos acelerados;
6 – Retirada da vegetação e inserção de espécies exóticas;
7 – Poluição de lençóis freáticos com resíduos sólidos dispostos incorretamente;
8 – Ausência de saneamento básico;
9 – Perda de solo por escoamento superficial e de subsuperfície;
10 – Oferta de coleta de resíduos sólidos deficitária;
11 – Construção de residências com grande demanda espontânea;
12 – Alteração da fauna e flora terrestre;
13 – Alteração do padrão de drenagem;
14 – Assoreamento de canais e córregos;
15 – Aumento de doenças vinculadas por vetores patogênicos;
16 – Lançamento de efluentes industriais;
17 – Contaminação dos lençóis freáticos;
18 – Poluição do solo;
19 – Eutrofização dos corpos hídricos;
20 – Alterações das condições anaeróbicas no fundo dos corpos hídricos;
21 – Mortalidade de espécies fluviais;
22 – Aumento de toxidade em decorrência de efluentes industriais;
23 – Acúmulo de metais pesados na coluna d’água e sedimentos de fundo;
24 – Bioacumulação;
25 – Odores decorrentes da poluição;
26 – Ocorrência de insetos.
Fonte: Os Autores, 2018.
O referido levantamento traduz um cenário ambiental comum em muitos municípios do
Brasil, caracterizado por ausência de políticas públicas que realmente possam garantir as condições
mínimas de cidadania para a população. Tal contexto se repete em diversas cidades brasileiras.
Como respostas a esse panorama, é possível identificar um número significativo de impactos. O que
emerge no entendimento de que tais impactos atuam entre si replicando as suas consequências em
toda a região (CARVALHO, et al, 2017). A interação desses impactos, por sua vez, produz outros
impactos num sistema de degradação que se desestabiliza cada vez mais, sendo o desequilíbrio
social refletido diretamente na perspectiva ambiental de toda a região, que possui diversos açudes e
não está propensa às consequências dos impactos aqui elencados.
A indústria têxtil tem grande consumo de água e também pode representar um significativo
in put de poluição hídrica quando o tratamento dos efluentes não é realizado. De acordo com o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, para que determinado
vestuário jeans seja produzido, é necessário em média 40 litros de água, o que gera cerca de
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1.000.000 m3/ano de efluente líquido (SEBRAE, 2000).

Este fator tem contribuído para o

investimento em atividades de reuso de águas industriais. Existe, inclusive, uma mobilização no
município em estabelecer uma certificação com a criação de um selo que incentive a produtividade
têxtil sustentável. Entretanto, é comum a identificação visual de trechos do rio com coloração
azulada e lâmina d’água com espumas que aparentar ser de produtos de limpeza como sabão ou
detergentes.
Com relação aos impactos positivos, deve-se acrescentar que o pólo de confecção de jeans
no Agreste pernambucano contribui fortemente para aquecer a economia local. Atualmente, é
comum identificar a alternância de atividades como pecuária e agricultura para a produção de
vestuário por determinada parcela da população. Obviamente, o crescimento dessas atividades,
quando desordenadas, repercute em pressão ao meio ambiente. Assim, Pizato et al (2016) destacam
que:
Os processos industriais de produção têxtil utilizam grandes quantidades de água e geram
diferentes resíduos com compostos tóxicos. O elevado consumo de água durante as etapas
de lavagem e tingimento geram efluentes líquidos com enorme diversidade e complexidade
química, dentre os quais se destacam os corantes e outros compostos orgânicos e
inorgânicos. (PIZATO et al, 2016, p. 2)

A caracterização do efluente é fundamental para que se defina uma prática adequada que não
imprima no ambiente níveis de alterações que comprometam o nível de potabilidade dos cursos
fluviais. Dellamatrice (2005) pontua que:
Cerca de 10 a 15% dos corantes empregados no processo de coloração dos tecidos são
encontrados no efluente como resultado da incompleta fixação durante a etapa de tingimento
(...). O fato dessas substâncias possuírem cor faz com que elas sejam ainda mais indesejáveis
no ambiente, devido à poluição visual que causam nos aquíferos. Recentemente, a legislação
tem exigido a remoção da cor dos efluentes através do estabelecimento de limites, antes que
estes possam ser descartados. (DELLAMATRICE, 2005, p. 27).

Assim sendo, os efluentes industriais gerenciados incorretamente podem ser o elemento
catalisador para o aumento dos níveis de contaminação dos recursos hídricos do Capibaribe,
inclusive com a bioacumulação dos poluentes de diversas espécies. Por consequência, a
contaminação atinge múltiplos níveis tróficos da teia alimentar. Fica evidente a necessidade do
cumprimento da legislação vigente e atuação dos órgãos ambientais no sentido de contribuir para a
manutenção dos ecossistemas fluviais. Uma vez que tais ecossistemas são imprescindíveis para a
manutenção da vida ao longo da bacia do Capibaribe.
Percebe-se, portanto, que a gestão ambiental deve estar implementada no sentido de
viabilizar a mitigação dos impactos decorrentes da degradação ambiental na área. Sobretudo no que
se refere à oferta da água e sua utilização consciente. É importante que haja o equacionamento entre
oferta e procura dos recursos hídricos e a capacidade de suporte que a bacia do Capibaribe pode
oferecer sustentavelmente. Desse modo, entende-se que a gestão dos recursos hídricos pode ser
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incorporada a um processo mais amplo de gestão ambiental que se integre numa concepção
holística e atenda às demandas da população do município de Toritama e dos municípios à jusante.
Propostas para Mitigação dos Impactos na Região
Como se pode observar, o município de Toritama convive desde o século passado com
problemas ambientais de diversas magnitudes, inclusive relacionados aos corpos hídricos.
Indubitavelmente, as atividades desenvolvidas por lavanderias ilegais têm contribuído para os
índices de poluição hídrica. Para tanto, convém reconhecer o papel do poder público, que deveria
atuar de forma mais efetiva sem medidas imediatistas e ineficientes. Atualmente, muitas empresas
situadas na região desenvolvem uma gestão ambiental em consonância com a legislação vigente.
Porem é fundamental que tal procedimento atenda a toda a região.
Também se faz necessário o estabelecimento ações sociais mobilizadoras, com a
sensibilização dos moradores quanto à importância de se compreender responsável pela garantia da
saúde e da conservação do meio ambiente. Desse modo, haverá uma predisposição para mudanças
de atitudes. Certamente é importante reconhecer como necessário o trabalho com oficinas de
educação socioambiental que viabilizem o debate da comunidade e a construção da aprendizagem,
permitindo ao morador a adoção de novas práticas. A Educação Ambiental, nesse sentido, passa a
ser uma importante ferramenta que permita um novo olhar do morador em relação ao espaço do
qual faz parte.
O monitoramento ambiental também pode ser uma alternativa para garantir o conhecimento
fidedigno dos reais níveis de poluição hídrica. Para tanto, índices como OD, DBO, DQO, pH, cond.
Elétrica, cor, turbidez, meio de cultura para identificação de bactérias, coliformes termotolerantes,
salinidade, níveis de concentração de metais pesados e nutrientes, dentre outras análises
laboratoriais permitirão mensurar cotidianamente o real estado do rio em diferentes trechos no
município. Atualmente, o conhecimento de técnicas de gerenciamento ambiental vem se
aperfeiçoando e é dever da indústria acompanhar essa evolução. Na medida em que tais
conhecimentos sejam difundidos com institutos de pesquisa, unidades escolares e sociedade em
geral, os mesmos passam a assumir um papel de parceria em prol da estabilidade ambiental.
Referendando-se a partir do cenário de degradação ambiental o desejo de mudança, que por sua vez,
só acontece com a mobilização da coletividade.
Nesse sentido, defende-se que as ações políticas tenham a articulação com a comunidade de
modo a possibilitar ações concretas pautadas no rigor científico, não em atividades pontuais
imediatistas que em sua maioria não passam de paliativos, mascarando a problemática sem resolvêla. Assim, a mobilização da comunidade na formação de grupos, centros, associações pode garantir
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a reivindicação ressoar com mais eficiência, empoderando os moradores, tornando-os protagonistas
na luta por condições mais dignas de sobrevivência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até o presente momento, a pesquisa permitiu emitir algumas relevantes considerações. São
elas:
- A soma dos fatores abióticos com os antrópicos desencadeia o aparecimento de diversas
áreas de degradação ambiental, onde coexistem territórios com residências, plantações, criação de
animais, atividades recreativas, dentre outros. Cabe ao poder público em consórcio com a sociedade
realizar intervenções que permitam o uso consciente dos espaços, respeitando-se os limites de
tolerância do ambiente;
- O estudo da bacia do Capibaribe em sua completude permite indicar o significativo
número de reservatórios de Pernambuco (treze reservatórios mapeados), representando a maior
bacia do Agreste de Pernambuco. Fator que corrobora para a necessidade de estudos aprofundados
já no alto Capibaribe, sendo Toritama um dos municípios mais indicados face ao contexto
ambiental identificado;
- Os trinta e dois impactos identificados podem ser o norteamento para a minimização e
mitigação de problemas ambientais no município de Toritama. Destaca-se aqui a discrepância entre
os números de impactos positivos e negativos. Sendo os negativos responsáveis pela maior parte da
configuração da paisagem. Fato ratificado com as atividades de campo realizadas. Dessa forma,
pode-se coletivamente vislumbrar metas e ações que permitam repensar as causas dos impactos
obtidos, seus entraves e possibilidades;
- O levantamento dos empreendimentos que não estão de acordo com a legislação vigente
deve ser uma premissa para o incentivo ao processo de licenciamento e adoção de ações, como
exemplo, a construção de Estações de Tratamento de Efluentes-ETEs;
- Identifica-se uma contradição dialética ao fato de que: justamente os recursos naturais que
subsidiaram as práticas industriais encontram-se atualmente no mundo subdesenvolvido
comprometido pelo seu caráter de finitude. A degradação dos recursos ambientais culmina num
prejuízo que ultrapassa o âmbito da Ecologia e implicam diretamente em conflitos econômicos,
políticos e sociais das mais diversas idiossincrasias em diferentes escalas do Planeta.
- A Política Nacional dos Recursos Hídricos define a água como recurso natural limitado, de
uso gratuito para as primeiras necessidades. Este fato já evidencia a relevância de políticas públicas
e ações concretas (em caráter urgente) que possam mitigar o histórico processo de degradação
ambiental. Este cerne de análise pode-se respaldar no poder transformador da educação ambiental,
que pode alicerçar uma nova concepção da população em de sua relação com o meio ambiente.
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RESUMO
O Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa (PIVAS) apresenta-se como uma potencialidade de
desenvolvimento rural sustentável, proporcionando aos pequenos agricultores o acesso aos
principais componentes de produção, a terra e a água. Assim, o diagnóstico ambiental permite uma
avaliação das condições ambientais da localidade e das pressões antrópicas sobre o meio ambiente.
Nesse sentido, a pesquisa realizada objetivou determinar a deterioração ambiental no Perímetro
Irrigado Várzeas de Sousa (PIVAS). O estudo foi realizado nos lotes produtivos dos pequenos
irrigantes no período de agosto/2016 a julho/2017. A avaliação das condições ambientais foi
realizada através de entrevistas semiestruturadas, utilizando como instrumento de coleta de dados
um formulário. Os resultados obtidos indicam que a região apresenta um baixíssmo índice de
deterioração ambiental (9,78%), conforme medotologia adotada na presente pesquisa, as
propriedades possuem boas condições ambientais, contribuindo para a permanência dos pequenos
irrigantes nas atividades agrícolas por eles desenvolvidas.
Palavras-chave: Perímetro irrigado. Desenvolvimento rural. Condições ambientais.
ABSTRACT
The Irrigated Perimeter Várzeas de Sousa (PIVAS) presents itself as a potential for sustainable rural
development, giving small farmers access to the main components of production, land and water.
Thus, the environmental diagnosis allows an assessment of the environmental conditions of the
locality and the anthropic pressures on the environment. In this sense, the research carried out
aimed to determine the environmental deterioration in the Irrigated Perimeter Várzeas de Sousa
(PIVAS). The study was carried out in the productive plots of the small irrigators from August /
2016 to July / 2017. The evaluation of the environmental conditions was carried out through semistructured interviews, using as form of data collection a form. The results indicate that the region
presents a very low environmental deterioration index (9.78%), according to the medotology
adopted in the present research, the properties have good environmental conditions, contributing to
the permanence of the small irrigators in the agricultural activities developed by them.
Keywords: Irrigated perimeter. Countryside development. Environmental conditions.

INTRODUÇÃO
A utilização inadequada dos recursos naturais é um dos principais motivos da degradação
ambiental, provocando assim desequilíbrios nos componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas.
Diante desses efeitos negativos ocasionados pelo mau uso dos recursos naturais, surge a
necessidade de reflexões concernentes à ética ecológica e sociocultural, levando-nos a repensar os
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mecanismos de desenvolvimento rural por meio da adoção de práticas agrícolas conservacionistas.
Assim, as práticas agroecológicas de produção socialmente justa e adaptável, são propostas
desafiadoras para a produção sustentável de alimentos, caracterizam-se por serem ecologicamente
correta, economicamente viável e socialmente justa (BARROS; PORDEUS, 2017).
O atual modelo de desenvolvimento imposto pela sociedade moderna tem como finalidade a
obtenção do lucro, alcançado através da mecanização e manipulação inadequada dos recursos
naturais disponíveis. Contrário a este pensamento o desenvolvimento sustentável, de acordo com
Lira e Oliveira (2012, p. 277) “[...] aparece como um novo modelo que concilia riqueza e
desenvolvimento com preservação ambiental e combate a pobreza”. No Semiárido, a utilização
sustentável dos recursos da Caatinga colabora para a sua conservação bem como para a construção
da convivência adequada a esse bioma.
O desenvolvimento sustentável está baseado na necessidade de promover o desenvolvimento
econômico satisfazendo as necessidades da geração presente, sem comprometer a geração futura
(ARAUJO; ARRUDA, 2011). Lacerda e Cândido (2013) seguem essa mesma linha de raciocínio
ao conceituarem o desenvolvimento sustentável como a busca por limites ao sistema de
desenvolvimento econômico objetivando atender aos interesses da humanidade atual, preservando e
conservando os recursos existentes a fim de garantir o sustento das gerações futuras.
No Semiárido brasileiro, a construção do sentido da convivência é um desafio fundamental
para as novas orientações de desenvolvimento sustentável nessa região. A convivência não se trata
simplesmente de desenvolver novas técnicas, novas atividades e práticas produtivas, mas de uma
proposta cultural, com o objetivo de contextualizar saberes e práticas adequadas à semiaridez,
considerando suas diversidades, saberes populares, problemas e alternativas que foram construídas
ao longo da história de sua ocupação (SILVA, 2003).
Para Silva e Rios (2013), a principal causa de degradação dos recursos naturais são as
atividades antrópicas negativas, principalmente as práticas inadequadas da agricultura. Nesse
sentido, eles destacam as técnicas agrícolas utilizadas pelos agricultores no manejo do solo,
causando o esgotamento dos seus nutrientes e da matéria orgânica, deixando-o propenso à erosão, a
acidez e a salinização. Além disso, os desmatamentos e as queimadas também contribuem para o
agravamento dessa situação. De acordo com Brasileiro (2009), a retirada da cobertura vegetal nativa
é um dos principais indicadores que colaboram nos processos de degradação e desertificação no
Semiárido.
Uma prática eficaz na mitigação dos processos erosivos e da perda de nutrientes que
garantem a fertilidade do solo é a utilização de métodos com o mínimo revolvimento, sistemas de
rotação de culturas, preservação da vegetação nativa e o reflorestamento, que contribuem para o
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aumento produtivo e para a acumulação de resíduos vegetais, resultando no aumento de estoques de
carbono no solo (ANGELOTTI; JÚNIOR; SÁ, 2011).
Nas últimas cinco décadas o processo de degradação das terras, em decorrência do
desmatamento desordenado e das práticas agropecuárias rudimentares, aumentou de forma
descontrolada, ocasionando o desaparecimento de muitas espécies nativas da fauna e da flora. Além
disso, outra consequência do desmatamento irracional é a transformação de regiões, no Brasil e no
mundo, em verdadeiros desertos, principalmente no Semiárido, onde as atividades antrópicas tem
causado degradação acentuada dos recursos naturais, originando núcleos de desertificação
(DUARTE; BARBOSA, 2009). Segundo Araújo, Lima e Mendonça. (2011, p. 257) “a
desertificação pode ser considerada como a expressão final do processo de degradação das terras e
depredação dos recursos naturais e, neste sentido, são as ações humanas as principais responsáveis
pela implantação de tal processo”.
De acordo com Barros (2014), a adoção de técnicas sustentáveis na Caatinga é capaz de
diversificar a produção, garantindo assim a sustentabilidade e a contenção da devastação da
vegetação do Semiárido. Silva (2003), também afirma que o manejo sustentável da vegetação
nativa, associado as mudanças na matriz energética e nas práticas agrícolas, reduzem o
desmatamento do bioma Caatinga, principalmente nas regiões propensas a processos de
desertificação. Assim, a presente pesquisa teve por objetivo determinar a deterioração ambiental no
Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa (PIVAS).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO
As atividades foram desenvolvidas durante o período de agosto/2016 a julho/2017. Foram
conduzidas pela orientação da pesquisa quantitativa, como estratégia metodológica utilizou-se o
estudo de caso.
Localização e descrição da área de estudo
O Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa (PIVAS) está localizado em terras dos municípios de
Sousa e Aparecida, na mesorregião do Sertão do Estado da Paraíba, inserido na sub-bacia do Rio do
Peixe e bacia do Rio Piranhas, com acesso pela rodovia BR-230, distante 440 km da capital João
Pessoa- PB.
O PIVAS compõe-se da seguinte infraestrutura: Canal Adutor do reservatório Coremas/Mãe
D’Água até as Várzeas de Sousa (Canal da Redenção); reservatório de compensação; estação de
bombeamento; subestação elétrica, adutoras de recalque e distribuição; reservatório de distribuição;
rede de distribuição de água; rede de drenagem; rede viária; cercas de contorno; material de
irrigação parcelar; e centro gerencial. O PIVAS estende-se por uma área total de 6.335,74 hectares
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(ha), assim distribuídos: 179 lotes de pequenos irrigantes totalizando 992,53 ha; 19 lotes
empresariais com um total de 2.336,32 ha; um lote destinado ao INCRA para o assentamento de
141 famílias, ocupando uma área de 1.007,30 ha; lotes destinados à pesquisa, experimentação e
extensão rural somando 54,64 ha; 1.879,59 ha destinados às áreas ambientais e de infraestrutura e
corredores da fauna; e 65,36 ha de lote de baixa aptidão à irrigação (TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, 2013).
A pesquisa foi executada junto aos pequenos irrigantes que desenvolvem suas atividades
agrícolas no PIVAS.
Classificação da pesquisa
Para classificação da pesquisa, tomou-se como base a metodologia adotada por Prodonov e
Freitas (2013). Do ponto de vista da natureza, é classificada como aplicada, em que se refere ao
conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. Quanto à forma
de abordagem possui caráter quantitativo, a abordagem quantitativa, significa traduzir em números
opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Do ponto de vista de seus objetivos é uma
pesquisa descritiva, a qual envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado, aplicação de formulários. Com relação aos
procedimentos técnicos constitui-se um estudo de caso, ou seja, um estudo profundo que se permita
o seu amplo e detalhado conhecimento.
Índice de deterioração ambiental
A metodologia utilizada para obtenção dos resultados foi a escolha e elaboração de
indicadores adaptado de Barros (2014) para ser aplicado junto aos agricultores. A metodologia
consiste em levantar e analisar, em nível de identificação familiar, a situação ambiental. Para a
determinação do índice de deterioração foram utilizadas as seguintes variáveis: Exploração de
recursos naturais; resíduos sólidos; manejo de animais domésticos e silvestres; erosões;
saneamento; exploração de espécies vegetais nativas; manejo do solo e da água; utilização de
agroquímicos. Para cada variável foram selecionados indicadores que receberam valores de 1 a 10,
conforme o nível de deterioração. O valor maior representa maior deterioração e o valor menor
representa menor nível de deterioração.
Determinação do número de famílias a serem visitadas
A pesquisa contou com a participação de 45 (quarenta e cinco) famílias que ocupam os lotes
destinados aos pequenos irrigantes. A seleção dos sujeitos ocorreu de forma randomizada por meio
de sorteios. Após levantamento do grupo a ser investigado, assumiram efetiva participação na
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pesquisa aqueles que assinaram o TCLE (Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento),
considerando os padrões éticos estabelecidos pela legislação em vigor.
Determinação do índice de deterioração
Para a tabulação dos dados foram atribuídos códigos para cada item do formulário. Quanto
maior for o número, maior o nível de deterioração do fator e, quanto menor o número, menor o
nível de deterioração do fator.
Para se determinar o índice de deterioração (y), foi utilizada a equação da reta:

y = ax +

b, em que y varia de 0 a 100 (zero a 100%). Os valores mínimos x e os máximos x’ definem os
valores do modelo a e b, respectivamente.
O índice de deterioração foi determinado a partir da equação da reta utilizando-se os valores
dos códigos máximo e mínimo e o valor significativo encontrado na região, a moda. O índice de
deterioração pode variar de zero a 100%.
y – índice de deterioração (%)
x - valor modal encontrado
x’e x’’- valores mínimos e máximos, respectivamente
a e b - coeficiente da equação da reta
Determinação do número de classes e categorização
Para definição do número de classes e posterior categorização do índice de deterioração foi
utilizada a definição de classes proposta por Sturges (1926), conforme expressão a seguir:
k = 1 + 3,3 log 10 (n)
Em que:
k é o número de classes
n é o tamanho da amostra
A amplitude (A) de cada fator analisado foi obtida conforme expressão a seguir:
A= Vmáx – Vmin
Em que:
A é a amplitude de cada fator
Vmáx é o somatório dos valores máximo encontrados para o fator
Vmin é o somatório dos valores mínimos encontrados para o fator
A amplitude do intervalo de classes em cada fator analisado foi determinada pela expressão:
h = A/k
Em que:
h é a amplitude do intervalo de classes
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k é o número de classes
A é a amplitude do fator analisado
Análise Estatística
Os dados, referentes ao nível de deterioração ambiental foram analisados através da estatística
descritiva calculando-se as medidas de posição (média, mediana e moda), de dispersão (valor máximo, valor
mínimo e coeficiente de variação). Foi realizada a tabulação dos dados agrupando-se os códigos de maior
frequência e repetindo-os, esta maior frequência se denomina “moda”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a categorização das variáveis analisadas e dos níveis de deterioração utilizou-se cinco
classes, com intervalos de vinte unidades cada uma, conforme Abreu (2013). As classes foram
categorizadas como de baixíssima deterioração, baixa deterioração, média deterioração, alta
deterioração e altíssima deterioração assim como estão apresentadas na Tabela 01.
Tabela 01. Categorização e intervalos de classes.

Classes
Baixíssima Deterioração

Intervalo de Classes (%)
0-20

Baixa Deterioração

20-40

Média Deterioração

40-60

Alta Deterioração

60-80

Altíssima Deterioração

80-100

Fonte: dados da pesquisa.

As condições ambientais do perímetro estudado foram diagnosticadas a partir da análise de
25 indicadores de deterioração ambiental. Conforme apresentado na Tabela 02, os resultados dos
valores mínimos, máximos e modais foram 25, 250 e 47 respectivamente.
Tabela 02. Resultados do diagnóstico e unidade crítica de deterioração ambiental.

Diagnóstico Ambiental
Código

Indicadores

Valores significativos
Moda

Mínimo

Máximo

1.1.

Estocagem de defensivos

1

1

10

1.2.

Depósitos de embalagens de agrotóxicos

1

1

10

1.3.

1

1

10

1.4.

Locais de lavagem de implementos de
aplicação de agrotóxicos
Aplicação de agrotóxicos

2

1

10

1.5.

Exploração de minérios

1

1

10
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1.6.

Lixeiras (lixo urbano, rural)

1

1

10

1.7.

Exploração de areias/massapê

1

1

10

1.8.

Exploração de madeira

1

1

10

1.9.

Criação de animais silvestres

1

1

10

1.10.

Caça para venda

1

1

10

1.11.

Pocilgas/chiqueiro

1

1

10

1.12.

Aviários/estábulos

10

1

10

1.13.

Matadouros

1

1

10

1.14.

Erosões marcantes

1

1

10

1.15.

Esgotos a céu aberto

1

1

10

1.16.

Depósitos de pneus

1

1

10

1.17.

Queimadas

1

1

10

1.18.

Acidentes com derivados de petróleo ou
produtos químicos

1

1

10

1.19.

Bombas de recalques de água em rios/açudes

10

1

10

1.20.

Soro do leite

1

1

10

1.21.

Exploração de espécies nativas

1

1

10

1.22.

Água na irrigação

2

1

10

1.23.

Exploração do solo

2

1

10

1.24.

Exploração da Agricultura

2

1

10

1.25.

Exploração da Pecuária

1

1

10

47

25

250

Total do fator ambiental
Unidade crítica de deterioração (y)

9,78%

Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados apontam que a maioria dos indicadores apresentaram valor modal igual ao
valor mínimo atribuído, indicando uma baixa pressão antrópica sobre os recursos naturais
disponíveis na área pesquisada. Esse fato apresenta relevância frente aos processos de degradação
ambiental presenciados no Semiárido brasileiro.
Na Tabela 03 estão expostos os percentuais relativos aos valores 1, 2 e 10 que foram
atribuídos para cada indicador. O valor 1 faz referência a alternativa “não existe”, o valor 2 a
alternativa “uso de forma racional seguindo orientações técnicas” e o valor 10 a alternativa “uso de
forma irracional”.
Tabela 03: Frequência relativa dos códigos 1, 2 e 10.

Diagnóstico Ambiental
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Código

Indicadores

Valor 1 (%)

Valor 2 (%)

Valor 10 (%)

1.1.

Estocagem de defensivos

80,00

8,89

11,11

1.2.

Depósitos de embalagens de
agrotóxicos

80,00

8,89

11,11

1.3.

Locais de lavagem de
implementos de aplicação de
agrotóxicos

73,33

4,44

22,22

1.4.

Aplicação de agrotóxicos

13,33

73,33

13,33

1.5.

Exploração de minérios

100,00

0,00

0,00

1.6.

Lixeiras (lixo urbano, rural)

73,33

6,67

20,00

1.7.

Exploração de areias/massapê

97,78

0,00

2,22

1.8.

Exploração de madeira

97,78

0,00

2,22

1.9.

Criação de animais silvestres

97,78

0,00

2,22

1.10.

Caça para venda

97,78

2,22

0,00

1.11.

Pocilgas/chiqueiro

86,67

2,22

11,11

1.12.

Aviários/estábulos

44,44

2,22

53,33

1.13.

Matadouros

100,00

0,00

0,00

1.14.

Erosões marcantes

100,00

0,00

0,00

1.15.

Esgotos a céu aberto

82,22

2,22

15,56

1.16.

Depósitos de pneus

100,00

0,00

0,00

1.17.

Queimadas

97,78

0,00

2,22

1.18.

Acidentes com derivados de
petróleo ou produtos químicos

100,00

0,00

0,00

1.19.

Bombas de recalques de água
em rios/açudes

22,22

28,89

48,89

1.20.

Soro do leite

95,56

0,00

4,44

1.21.

Exploração
nativas

97,78

0,00

2,22

1.22.

Água para irrigação

0,00

100,00

0,00

1.23.

Exploração do solo

0,00

68,89

31,11

1.24.

Exploração da Agricultura

0,00

64,44

35,56

1.25.

Exploração da Pecuária

60,00

8,89

31,11

de

espécies

Fonte: dados da pesquisa.

Verifica-se que os indicadores 1.12, 1.19, 1.23 e 1.24 foram os que mais contribuíram para o
índice de deterioração ambiental diagnosticado no PIVAS (9,78%) (Figura 24). Em contrapartida os
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indicadores 1.5, 1.13, 1.14, 1.16 e 1.18 indicaram a inexistência de práticas de deterioração
ambiental.
Figura 01. Deterioração ambiental.
100
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Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 01, o índice 9,78 é classificado como baixíssima deterioração e está
abaixo do valor máximo (10%) estipulado por Rocha (1997). Resultado superior foi obtido por
Silva et al. (2017) ao realizarem estudos socioeconômicos e ambientais em uma microbacia do Rio
Grande do Norte, onde constataram uma deterioração ambiental de 30%. Barros e Chaves (2014)
também verificaram uma deterioração ambiental superior (56,25%) a diagnosticada nesta pesquisa,
em uma microbacia do Semiárido paraibano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa (PIVAS) apresenta-se como uma alternativa de
desenvolvimento rural, proporcionando aos pequenos agricultores o acesso aos principais
componentes de produção, a terra e a água. Além disso, as capacitações promovidas pelas
instituições que desenvolvem atividades no PIVAS permitem aos irrigantes a adoção de práticas
agropecuárias adequadas à realidade da região. A deterioração ambiental abaixo do mínimo
requerido pela metodologia indica que a área do estudo encontra-se em boas condições ambientais,
indicando baixa pressão antrópica sobre o meio ambiente local.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo integrado dos elementos geoambientais da microbacia do
riacho Coité, Coronel João Pessoa (RN). O objetivo é compreender as heterogeneidades dessa
unidade mediante a interação de seus elementos e em relação às diferentes formas de uso e
ocupação desse sistema natural. Faz-se uso do método geossistêmico por considerar a totalidade de
seus elementos em suas conexões. Para tanto, foram realizados levantamentos de campo e
mapeamentos na escala de 1: 250, para representação dos elementos ambientais analisados, nos
permitindo também, distinguir os impactos locais que ocorrem na microbacia. Tendo sido estas
ações capazes de fornecer caminhos para o ordenamento territorial dessa unidade geográfica,
mediante o levantamento de suas características naturais e principalmente no tocante a descrição
dos aspectos do uso e ocupação dessa área.
Palavras-Chave: Geossistema. Análise Geoambiental. Microbacia.
ABSTRACT
The gift work presents an integrated study of geo-environmental elements of watershed Coité
stream, Coronel João Pessoa (RN). The objective is to understand the heterogeneities that drive
through the interaction of its elements and in relation to different forms of use and occupation of
this natural system. It makes use of geossistêmico method by considering all of its elements in their
connections. Therefore, Field surveys were conducted and movements on the scale of 1: 250, for
representation of environmental elements analyzed, allowing us to also distinguish the local impacts
occurring in the watershed. Having these actions able to provide paths for regional planning that
geographical unit, by survey their characteristics natural and especially regarding the description of
the aspects of the use and occupation of the area.
Keywords: Geosystem. Geo-environmental analysis. Watershed.

1. INTRODUÇÃO
O estudo integrado dos elementos geoambientais da microbacia do riacho Coité se torna
fundamental para a compreensão da dinâmica de interações socioambientais que se desenvolvem
em seu espaço, em face da problemática advinda das diferentes formas de uso e ocupação que vem
alterando sua dinâmica natural e atribuindo uma nova configuração em sua paisagem. Constituindo80
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se como uma ferramenta fundamental para o planejamento e gestão ambiental desta unidade
espacial por permitir um conhecimento mais aproximado da realidade local.
Como é sabido, durante muito tempo os estudos geográficos se deteram a descrição e
tornaram-se incapaz de “explicar a estrutura dinâmica dos fatos socionaturais” (LIMA, 2012, p.31),
gerando uma crise sobre os estudos ambientais no âmbito da Geografia, principalmente da
Geografia Física, que se estendeu até meados dos anos 70. A partir de então, os geógrafos buscaram
uma nova metodologia capaz de responder de forma sistematizada as transformações que se
sucediam na paisagem, através da relação homem-meio e de forma integrada para uma melhor
compreensão das interações que se sucedem nesses espaços territoriais.
Nesse sentido, as pesquisas geográficas passam a serem influenciadas por uma nova base
teórica, a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) que se estrutura no funcionamento do meio ambiente
pela conectividade de seus elementos, conforme os variados processos dinâmicos que se sucedem
na paisagem geográfica, dotando o espaço de uma organização própria em suas várias dimensões
(CRISTOFOLETTI, 1999).
Assim, a Geografia Física torna-se sistemática com um método científico capaz de encontrar
respostas aos fenômenos geográficos, estudando as paisagens como complexos organizados, em que
os vários elementos do meio físico se encontram interligados, buscando a compreensão de que o
conhecimento das partes pode fornecer o caminho para se chegar ao todo no ordenamento do
território, “integrando os elementos abióticos aos bióticos em seu envolvimento com o homem em
todas suas dimensões” (GRANGEIRO, 2004, p. 44).
Nessa perspectiva, a análise integrada dos elementos da paisagem da microbacia por meio
do método geossistêmico, possibilita compreender as suas heterogeneidades em relação ao
funcionamento de seus elementos, como também, em virtude das diferentes formas de uso e
ocupação que se sucede em seu meio geográfico e que conduzem a seu desequilíbrio ambiental.
Para isso, considera-se esta unidade como um sistema aberto, potencializador de trocas e fluxos de
matéria e energia, onde, qualquer variação em sua estrutura gera instabilidades capazes de
modificar o seu meio natural e o entorno do seu espaço (BERTRAND, 1972).
Mediante ao exposto, a unidade ambiental mencionada está sujeita a um conjunto de
influencias naturais e antrópicas que geram um quadro de instabilidades para esse ecossistema, com
destaque para ocupação agropecuária, desmatamentos irregulares, processos erosivos nas encostas,
retirada das matas ciliares, degradação das nascentes, represamento irregulares, queimadas, caça
predatória, assoreamento dos canais, poluição dos recursos hídricos, dentre outros que em seu
conjunto comprometem a biodiversidade, gerando assim, um processo de desequilíbrio ambiental.
A apreensão destes elementos nos permite inferir sobre as características das unidades de
paisagens destes espaços, por meio de uma análise geoambiental, na perspectiva de identificar suas
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potencialidades, limitações, vulnerabilidade e sustentabilidade em relação ao uso e ocupação, tendo
em vista as conexões entre os vários elementos da natureza. Permitindo assim, conhecer as
condições naturais do ambiente para uma melhor percepção das transformações que ocorrem no
meio (RODRIGUEZ, SILVA & LEAL, 2011).
Sendo assim, as microbacias hidrográficas por sua diversidade natural, social, cultural e
econômica se tornam um espaço territorial de potencialidades que deve ser estudada pelas interrelações existentes entre as diversas unidades de sua paisagem, como pelas formas de uso e
ocupação, pois estas características e propriedades influenciam no ordenamento territorial, devendo
essa unidade geográfica ser pensada como espaço de planejamento e gestão de seus recursos
(BOTELHO, 1999).
Nesse sentido, se faz urgente um planejamento e processo de gestão dos recursos da
microbacia hidrográfica, conforme destacado por Botelho (1999, p. 274): “considerando seus
fatores físico-naturais aos de ordem socioeconômicos para avaliação das possibilidades de uso desse
território e recuperação de seus elementos naturais [...]”.
Assim, o planejamento ambiental vem a ser um instrumento importantíssimo para gerenciar
de forma sistêmica um quadro de alternativas no espaço territorial da microbacia, perfazendo o
suporte capaz de articular um processo de tomada de decisões com vista à manutenção desse
complexo ambiental, cujo principal objetivo é estabelecer um conjunto de normas que se voltem a
programar o uso do território e que seja capaz de (re) estruturar as condições naturais e potenciais
que o ambiente detém (SANTOS 2004).
Ademais, expansão desordenada das atividades agropecuárias como das diversas formas de
uso que ocorrem nesse território não vem sendo fiscalizadas pelos órgãos responsáveis por sua
administração, embora saibamos da boa representatividade da legislação ambiental brasileira, sua
aplicação e cumprimento ainda apresentam limitações que comprometem o desenvolvimento das
ações estruturais estabilizadoras dos processos ocupacionais que possam estar ocorrendo nesse
território, fator este, decisivo para comprometer os projetos de planejamento ambiental que
garantam uma relação mais harmoniosa entre o homem e o meio, gerando um quadro de incertezas
para o contexto ambiental local.
Para tanto, o estudo objetiva analisar o contexto geoambiental da microbacia do riacho
Coité, localizada no extremo oeste potiguar. Assim, definiu-se como objetivos específicos:
caracterizar o quadro natural de sua paisagem, identificar os principais tipos de usos que atingem os
recursos naturais da área e pontuar os impactos ambientais acrescidos a seu meio geográfico.

2. MATERIAL E MÉTODOS
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2.1 Classificação da pesquisa
Esta pesquisa classifica-se como qualitativa, uma vez que a partir da análise do contexto
socioambiental da microbacia, desenvolvem-se concepções reais acerca de sua estrutura territorial.
Quanto ao alcance dos objetivos, a pesquisa justifica-se por uma abordagem descritiva (ao
descrever as características do complexo ambiental da microbacia) e exploratórias (aproxima o
pesquisador das circunstâncias pontuais que se desenvolvem no ambiente, esclarecendo as fontes
geradoras pelos desequilíbrios ocasionados ao ecossistema). Essas atribuições aqui elencadas,
exigem uma atuação prática para todo aquele que busca investigar determinadas verdades terrestres,
a qual deve estar apoiada na utilização dos meios bibliográficos e de campo, enquanto pressupostos
que permitem realçar a estrutura ambiental desse sistema natural (GIL, 2006).
2.2 Localização e caracterização da área de estudo
Situada na região Nordeste do Brasil, a microbacia do riacho Coité está localizada na porção
Sudoeste do Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente entre os municípios de Coronel
João Pessoa e Venha-Ver, com uma área estimada de 73 Km² (figura 1).
Figura 01: Mapa de localização da microbacia do riacho Coité, Coronel João Pessoa (RN).

Fonte: IBGE (2010), TOPODATA (2008). Elaboração: Chaves e Costa (2015).

A microbacia nasce na Serra de São José e deflui ao longo desse platô linearmente
inundando vales estreitos e apresentando um padrão de drenagem dendrítico, justificando-se pela
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uniformidade do substrato rochoso e formando redes ramificadas que se ligam ao riacho principal o
Coité.
Quanto aos recursos naturais, Sena de Sá (1981) destaca que a área em estudo está inserida
em uma porção do estado do Rio Grande do Norte de predominância cristalina, sobre a área de
influência geológica pertencente a província Borborema, estando sua superfície em pleno domínio
morfoescultural Jaguaribeano, sendo representado por um conjunto de rochas ígneas metamórficas,
com destaque para granitos e quartzitos que datam do Pré-cambriano (3,45 B.A. a 542 M.A) da era
Paleoproterozóico (PFALTZGRAFF & TORRES 2010).
No tocante aos aspectos geomorfológicos a área em estudo está totalmente inserida na
unidade da Depressão Sertaneja, caracterizando-se por apresentar duas unidades geomorfológicas
bem definidas: destacando-se as unidades serranas (maciços residuais) e as planícies fluviais que se
desenvolvem ao longo dos leitos dos cursos d’água intermitentes da microbacia.
Diante do exposto, comprova-se a predominância do Argissolo vermelho-amarelo na
microbacia. Essa classe de solo se desenvolve nas partes altas do relevo, para o qual Lepesch
(2002), descreve como sendo um solo que contém um horizonte A arenoso sobreposto a uma
camada mais argilosa que se designa de B textural (Bt) de cores vermelho-amarelo. Apesar da
predominância desse tipo de solo, outras classes também são encontradas nesta área em menor
quantidade, como: Luvissolo, Planossolo Solódico, Neossolo Litólico e Neossolo flúvico.
Consequentemente, por sua localização geográfica a microbacia está inserida sobre o bioma
caatinga, apresentando uma cobertura vegetal que se caracteriza como xerófila a hipoxerófila,
característica da região semiárida em que se encontra, muito adensada no período chuvoso (verão–
outono) e aberta na estiagem (inverno-primavera) se configurando por um porte secundário arbóreoarbustivo.
Dessa forma, a hidrografia da área responde as características climáticas desta unidade
ambiental, constituindo um vale encaixado entre unidades cristalinas, justificando-se pelo padrão de
drenagem dendrítico, e uma elevada densidade de drenagem. No que se refere a sua rede de
drenagem, a microbacia se apresenta hierarquizada em sua grande extensão por canais de 1º e 2º
ordem, fator que reafirma as características de seu substrato rochoso.
Isto posto, esse espaço ambiental apresenta um clima tropical semiárido BShw’, em que
segundo Mendonça & Dani-Oliveira (2007), se caracteriza por um clima com temperaturas elevadas
e precipitação pluviométrica muito variável, em que as chuvas ocorrem de verão/outono. Em
relação a esse realce, as precipitações anuais na região da microbacia variam de 900 a 1000 mm
com temperaturas variando entre 26ºC a 30ºC (IDEMA, 2010).
2.3 Procedimentos metodológicos
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Nesta perspectiva, o trabalho aporta-se no método sistêmico, usando como categoria de
análise o geossistema, trabalhado por Bertrand (1972), o qual considera a paisagem como um
sistema indissociável de elementos naturais e antrópicos. Para maior compreensão acerca dos
elementos

naturais

da

área

são

apresentados

suscintamente

os

aspectos

geológicos,

geomorfológicos, tipos de solos e vegetação predominantes, além da hidrografia e do clima que
compõe o contexto natural da microbacia, relacionando-os aos usos e ocupações desse espaço,
fatores estes, responsáveis pelo complexo paisagístico dessa unidade territorial e favorecedores ao
diagnóstico socioambiental da área através de um conjunto de etapas:
Desta forma, para o recorte da área de estudo foram usadas bases cartográficas préexistentes em escala 1:250 mil, fornecidas IBGE (2010) e TOPODATA (2008), que permitiram
processar a área territorial da microbacia em uma ferramenta SIG, Quantum GIS 2.4, para melhor
representação de suas características terrestres.
Quanto ao levantamento dos aspectos de usos e ocupações utilizamos controle de campo e
realizamos registros fotográficos para constatação e representação dos fenômenos que se especializa
na área da microbacia, permitindo ao pesquisador confirmar as influencias (sejam elas naturais ou
antrópicas), a que essa unidade territorial está submetida, e, fomentando um relatório consistente
acerca de seus principais agentes degradantes que foi possível mediante técnicas apuradas de
observação que permitiram detalhar as características ambientais da área.
Assim, conseguiu-se identificar os impactos ambientais desse espaço geográfico, mediante
o detalhamento das funções estruturais desse sistema natural, sendo sua interpretação
consubstanciada através das imagens concebidas in loco, com vista a caracterizar a espacialização
dessa ocupação, pontuando a ação dos principais usos acometidos a esse sistema e suas
interferências no quadro paisagístico desse território.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As condições atuais de uso e ocupação da microbacia do Riacho Coité são marcadas por
vários fatores que contribuíram ao longo do tempo para promover desequilíbrios a seu meio natural,
podendo ser destacado uma agricultura rudimentar nas escarpas serranas de alguns gêneros como o
algodão e a mandioca em seu período áureo, como também algumas culturas de ciclo mais curto
como milho, feijão e fava que aliados à criação de bovinos e caprinos contribuíram para a formação
do quadro ambiental atual da microbacia.
A área em análise, apresenta altos níveis de desnudação dos solos, (figura 02),
proporcionados por uma forte retirada da vegetação nativa em virtude da abertura de áreas de
pastagens para introdução de espécies exóticas a exemplo do capim agropolo (Andropogon
gayanus), transformando segundo Coelho et al. (2014) o complexo paisagístico da microbacia e
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operando desequilíbrios em seu ecossistema pela falta de manejo adequado na adaptação dessas
espécies aos ambientes semiáridos. Com relação a esses pressupostos, Colares, Jacó e Carvalho
(2016), evidenciam que o uso desenfreado das vertentes promovido por uma ocupação humana
irregular compromete a qualidade do recurso solo, gerando fortes processos erosivos sobre as cristas
desse relevo dissecado (figura 03), geralmente pela ação linear que leva a desagregação, transporte
e deposição de sedimentos ao longo dos canais fluviais, processos esses, responsáveis pelo
assoreamento do talvegue do riacho.
Diante dessas circunstancias, o Argissolo e o Luvissolo são as classes de solos mais
ameaçadas de degradação nesse ambiente, dado a expressividade com que os desmatamentos
atingem as feições mais elevadas desses maciços residuais que configuram a microbacia. Assim, a
perda das funções naturais do recurso solo nesses ambientes, advém da degradação do tipo
vegetacional arbóreo (caatinga alta) e arbóreo arbustivo que ocupam essas unidades serranas
semiáridas, o que vem denunciar os fortes riscos ambientais a que está submetido esse espaço.
Figura 02 e 03: Aspectos de Desnudação do Solo e Processos Erosivos nas Encostas.

02

03
Fonte: Os autores, Acervo de Campo (2015).

Outro fator a destacar são as queimadas (figura 04), prática utilizada pelos moradores no
manejo das terras para o desenvolvimento da agropecuária com severas implicações sobre os
nutrientes do solo e destruição da biodiversidade local. Destarte a isto, Crispim e Souza (2016)
compreendem que as queimadas desenvolvidas para beneficiamento das atividades agropastoris
além da degradação dos resquícios florestais ocasionam a perda da fertilidade natural dos horizontes
superficiais dos solos, comprometendo suas funções naturais. Ademais, a agressão que atinge a
vegetação vem impactando inclusive a estabilidade das fontes (olho d’água) dessa unidade
territorial (figura 05), a qual apresenta-se constituídas por pequenas faixas de espécies arbóreas em
sua proximidade, podendo num futuro próximo, conforme apresenta Magalhães et al (2012), ser
estes processos antrópicos a causa principal pelo ressecamento dessas nascentes. Contudo, esses
conflitos socioambientais acrescentam fortes perdas para essas áreas territoriais, por comprometer a
capacidade de suporte do fluxo energético que se desenvolve na microbacia.
Figura 04 e 05: Processos de Queimadas e Degradação de áreas de nascentes.
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04

05
Fonte: Os autores, Acervo de Campo (2015).

Ainda nesse contexto, são poucos os espaços dessa unidade territorial que conservam os
aspectos das matas ciliares, haja visto Ritter et al. (2015) conceberem a predominância da
agricultura de subsistência e abertura de áreas de pastagens, enquanto um conjunto de usos a que
está submetido esses subespaços das bacias hidrográficas, e, que, portanto, acrescentam perdas a
seu sistema ambiental. Porém, mesmo em desacordo com as normas ambientais, algumas áreas da
microbacia dispõem de pequenas faixas de vegetação ciliar (figura 06), que atribuem uma nova
dinâmica hídrica para esses subespaços locais, por manter suas funções naturais, independente das
condições climáticas que atinjam a região. Contudo, Brasileiro et al. (2016), compreendem que as
forças antrópicas atuantes na área, geram processos degenerativos para sua biodiversidade, como
recorrente ocorre nas margens do açude caldeirão, ambiente este, que em função da
descaracterização total de seus recursos florestais (figura 07) para fins agrícolas, áreas de pastagens
e alocação de currais de gado, vem contribuindo para assorear as margens do reservatório e
favorecendo segundo Freitas et al. (2013), um quadro de susceptividade ambiental em seu âmbito
espacial, dado sua fragilidade na absorção dos resíduos gerados em seu entorno.
Figura 06 e 07: Resquícios de mata ciliar ao longo do riacho e degradação de reservatórios.

06

07
Fonte: Os autores, Acervo de Campo (2015).

Diante dessa realidade, concebe-se que ao longo do leito do riacho principal (pequena faixa
de planície fluvial da microbacia), vem ocorrendo uma mudança no padrão paisagístico desse
ecossistema (figura 08), com destaque para os plantios de capim elefante (Pennisetum purpureum) e
algumas espécies forrageiras como a palma (Cactus cochenillifer) que se destinam a alimentação de
bovinos e caprinos durante o período de estiagem que atinge a região. Desse modo, Oliveira et al.
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(2013) compreendem que esse conjunto de atividades mecanizadas são favorecidas em função da
menor declividade de seu relevo, as quais são responsáveis por atribuir uma nova dinâmica a
biodiversidade da área, ocasionando a descaracterização do Neossolo Flúvico que se tornam
susceptíveis a fortes processos erosivos (figura 09), proporcionados por atividades antrópicas e
naturais que ao desgastar as funções naturais do leito do riacho, vem promovendo segundo Braz et
al. (2017), alterações significativas que desregulam

a capacidade de suporte desse sistema

ambiental.
Figura 08 e 09: Plantio de espécies forrageiras e processos erosivos no leito do riacho.

08

09
Fonte: Os autores, Acervo de Campo (2015).

Identificou-se também, a existência de barramentos de extensão considerável em local mais
aberto da planície fluvial que atendem a muitas funções, dentre elas o consumo humano e a
dessedentação de animais, servindo também como espaço favorável a vazante após o rebaixamento
de suas águas durante o período de verão que atinge a região (figura 10). Esses pequenos açudes ou
barragens, além de causar o alagamento à jusante do canal dificultam a passagem da água em
função da barreira imposta ao fluxo hídrico, diminuindo a vazão dos canais a montante e
aumentando o acúmulo de sedimentos ao longo da planície de inundação, sendo essa ação para
Farias e Silva (2015), a causa principal por modificar o padrão de drenagem fluvial desses
ambientes naturais. No mais, constatou-se que houve ao longo dos anos degradação do patrimônio
histórico e cultural da área (figura 11), como o plantio e beneficiamento da mandioca, que aos
poucos perdeu influência em função das dificuldades impostas para sua produção, levando ao
abandono das casas de farinha, as quais se apresentam hoje em precárias condições e constituindo
apenas uma imagem de seu valioso ciclo.
Figura 10 e 11: Barramentos na planície fluvial e degradação de casas de farinhas.
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10

11
Fonte: Os autores, Acervo de Campo (2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise do complexo paisagístico da microbacia do riacho coité se torna fundamental para
compreender a estrutura ambiental desse sistema natural, principalmente quando relacionado aos
usos e ocupações que são desenvolvidos em sua unidade territorial, fator este que ao demostrar as
atividades desarticuladoras de seu espaço, permite um conhecimento aprofundado sobre o grau de
suporte desses ambientes semiáridos, ao passo de definir as potencialidades e limitações dessas
áreas geográficas.

Nesse sentido, compreende-se essa unidade territorial como o geossistema

formador da microbacia hidrográfica do riacho Coité, localizada no extremo oeste do Rio Grande
do Norte, em plena zona de influência semiárida, a qual se insere entre os municípios de Coronel
João Pessoa e Venha-ver.
Com isso, diagnosticou-se que os aspectos naturais desse sistema apresentam as
características de seu quadro semiárido, predominando o clima tropical semiárido BShw’ que se
destaca por sua precipitação variável e elevadas temperaturas no decorrer do ano. A vegetação é
típica da caatinga, apresentando uma cobertura vegetal que se caracteriza como xerófila a
hipoxerófila, de porte secundário arbóreo-arbustivo. No tocante a geologia, a microbacia está
inserida na área da província Borborema, composta por um conjunto de rochas ígneas e
metamórficas. Conquanto, a geomorfologia da área compõe as feições da Depressão Sertaneja, com
suas formas específicas dos maciços residuais e das planícies fluviais. Quanto aos solos,
predominam o Argissolo Vermelho-Amarelo ao longo de toda a extensão territorial da microbacia.
Já a hidrografia responde as características climáticas desta unidade ambiental, justificando-se pelo
padrão de drenagem dendrítico e uma elevada densidade de drenagem.
A partir destas caraterísticas constatou-se que os principais usos que se especializam nessa
área geográfica, relacionam-se com a descaracterização parcial da vegetação nas vertentes serranas,
que consequentemente ocasionam fortes processos erosivos sobre o recurso solo. Verificou-se ainda
que nesse ambiente o uso frequente de queimadas, enquanto prática utilizada pelos agricultores para
limpar o terreno, impactando fortemente a biodiversidade da área que aliado à degradação da
vegetação vêm comprometendo a estabilidade das fontes. Apurou-se também a descaracterização
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das matas ciliares que consequentemente está assoreando o leito dos riachos da microbacia,
inclusive as margens do açude caldeirão, espaço este que se apresenta fortemente instável do ponto
de vista ambiental. Ressalta ainda a identificação do uso das margens dos riachos para implantação
de áreas de pastagens, fator este que vem comprometendo a qualidade ambiental desse sistema. Por
fim, encontrou a existência de barramentos que modificam a fluxo hídrico desse ambiente e a
degradação do patrimônio histórico e cultural.
Portanto, o conhecimento adquirido sobre esse complexo ambiental é válido para a
promoção de estratégias de planejamento que se voltem ao disciplinamento das formas de usos e
ocupações desse sistema, e que garanta num futuro próximo o ordenamento de suas estruturas
territoriais para a promoção de um ambiente ecologicamente saudável, devendo para tanto,
resguardar todas suas funções naturais. No entanto, novos estudos são recomendados para esse
ambiente, buscando assim, comprovara as características de sua paisagem e proporcionar uma
compreensão a respeito das interferências antrópicas a que esse ecossistema está submetido.
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RESUMO
A utilização de indicadores de sustentabilidade é de fundamental importância para a monitoração do
desenvolvimento sustentável de uma região, eles servem como instrumento de informação para
tomada de decisões e orientação quanto ao estudo e desenvolvimento de estratégias ambientais e
políticas. Com base nisso, o trabalho apresentado tem como objetivo de estudo o uso do aplicativo
Sisbhi para dispositivos móveis, na mensuração automatizada dos índices de sustentabilidade
ambiental das cidades que compõem as bacias hidrográficas do estado do Ceará. As informações
são processadas através de um banco de dados contendo um conjunto de indicadores ambientais,
sociais e econômicos dos municípios obtidos por uma revisão bibliográfica de procedimentos
metodológicos. A metodologia utilizada será baseada na proposta de Martins e Cândido, que
estabelecem um conjunto de indicadores divididos em dois conjuntos, sendo um com indicadores
positivos, ou seja, que contribuem para a melhoria da qualidade ambiental, e com indicadores
negativos, que possuem características negativas no que se refere a qualidade ambiental. O
aplicativo faz comparações e cálculos dos indicadores, baseados na metodologia escolhida e assim
apresenta informações através de resultados e gráficos, contendo os índices de sustentabilidade
ambiental de cada cidade que compõe a bacia hidrográfica selecionada. Com isso mostrando ser
uma ferramenta eficaz no planejamento e gestão de bacias hidrográficas, auxiliando nas tomadas de
decisões e implementações de políticas públicas de gestores públicos.
Palavras-Chave: Indicadores de sustentabilidade; Aplicativo; Bacias Hidrográficas.
ABSTRACT
The use of sustainability indicators is essential for regional decision-making, databases for decisionmaking and the initiative for the development of environmental and political studies and policies.
Based on this, the work presented aims to study the use of the Sisbhi mobile application in the
automated measurement of the environmental sustainability indices of the cities that make up the
watersheds of the state of Ceará. The information is processed through a database of a set of
environmental, social and social indicators, through a bibliographic review of methodological
procedures. The first option will be based on the proposal of Martins and Cândido, which is a set of
indicators divided into two sets, one with positive indicators, that is, contributing to the
improvement of environmental quality, and negative indicators, which have negative characteristics
not that they relate to environmental quality. The application makes comparisons and calculations
of indicators, based on a selected methodology and thus presents information through graphs and
results, containing the indicators of environmental sustainability of each city that make up the
selected digital hydrography. Showing to be an effective tool in the planning and management of
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watersheds, helping in the decision making and implementations of public policies of public
managers.
Keywords: Sustainability indicators; App; Watersheds.

INTRODUÇÃO
O meio ambiente vem sendo tema de debates e estudos pela comunidade científica e por
líderes governamentais de todo o mundo. O termo desenvolvimento sustentável vem crescendo
devido a uma preocupação com o equilíbrio ambiental e econômico, buscando assim gerar um
aumento do crescimento econômico e ao mesmo tempo a manutenção preservacionista dos recursos
naturais, através de mecanismos suprem as ações da sociedade indo na condução do
desenvolvimento sustentável (COUTO, 2007).
A sustentabilidade é algo que vai sendo gerado gradualmente, é um processo lento de
mudança, que através da iniciativa da população, vai mudando todo um cenário existente movido
por um objetivo comum, trazendo assim todo um aperfeiçoamento e transformação dos meios
naturais (BENETTI, 2006).
O Brasil é um país de dimensões continentais, ocupando grande parte do continente sulamericano. Nele estão localizados algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo. Por esse
fator, a maior parte da energia elétrica produzida é proveniente de usinas hidrelétricas. Isso fez com
que grande parte dos brasileiros tivessem uma visão errônea da disponibilidade desse recurso
natural, não se preocupando com a preservação ou uso consciente do mesmo (MARANHÃO,
2007).
Os indicadores ambientais promovem um sistema que possibilita a avaliação do progresso
de sustentabilidade no processo de gestão ambiental e na busca do desenvolvimento sustentável. Os
indicadores ambientais, sociais e econômicos permitem a comparação de informações para se ter
base em uma tomada de decisão por meio de gestores (QUIROGA, 2005).
RUFINO (2002) destaca que os indicadores são utilizados para que se tenha um retrato da
qualidade ambiental e dos recursos naturais, além disso também tem a capacidade de avaliar as
condições e tendências ambientais, sempre caminhando para um desenvolvimento sustentável.
Diante da importância dos indicadores no ramo científico e gestão do meio ambiente, notouse a ausência de ferramentas que agilizem processos de avaliação e tomada de decisão. Atualmente
os dispositivos móveis encontrados no mercado, como tablets e celulares, possuem um grande
poder de processamento, podendo fazer cálculos e buscas de informações em um tempo muito
menor do que o ser humano de forma manual, pois cada indicador tem que ser avaliado por
fórmulas matemáticas. Isso traz lentidão e desgaste mental para quem precisa fazer tais
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metodologias. Com o uso do aplicativo Sisbhi todo esse processo fica sendo realizado pela
ferramenta, tendo ao usuário somente função de avaliar e interpretar os resultados gerados.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estado do Ceará possui 12 bacias hidrográficas que são monitoradas pela companhia de
recursos hídricos do estado de Ceará (COGERH), onde estão localizados 128 açudes e são
distribuídas conforme a figura 1. Atualmente existem 12 comitês de bacias hidrográficas no Ceará,
como pode ser visto na tabela 1. Cada comitê tem como objetivo a gestão integrada e
descentralizada dos recursos hídricos, para assim garantir a participação das cidades nas decisões e
promover o desenvolvimento sustentável da bacia.
Tabela 1 – Comitês de bacias hidrográficas do Ceará.
Bacia

Municípios que compõem a bacia

Curu

15

Baixo Jaguaribe

9

Médio Jaguaribe

13

Banabuiú

12

Alto Jaguaribe

24

Salgado

23

Metropolitanas

31

Acaraú

27

Litoral

11

Coreaú

21

Serra da Ibiapaba

10

Sertão de Crateús

09

Fonte: Cogerh
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Figura 1 – Mapa das bacias hidrográficas do Ceará.

Fonte IPECE (2018)

Os indicadores ambientais foram obtidos tomando por base os critérios definidos por
Januzzi (2001) adaptada por Silva (2017). Cada um dos indicadores foi classificado como positivo
ou negativo. Os positivos são aqueles que afetam positivamente a sustentabilidade ambiental do
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município avaliado, já o negativo contribui para a diminuição da sustentabilidade. A tabela 2 mostra
alguns indicadores e suas classificações adotadas.
Tabela 2 – Indicares ambientais dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do Ceará
Indicadores

Categoria

Fonte

Domicílios com banheiro ou sanitário (%)

Positivo

IBGE

Rede sanitária via esgoto (%)

Positivo

IBGE

Rede sanitária via fossa séptica (%)

Positivo

IBGE

Domicílios com acesso à rede geral de abastecimento (%)

Positivo

IBGE

Pessoas de 10 anos ou mais de idade alfabetizadas (%)

Positivo

IBGE

IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal)

Positivo

IPECE

Quantidade de estabelecimentos de saúde

Positivo

IPECE

População total

Positivo

IBGE

Densidade demográfica

Positivo

IBGE

Mortalidade Infantil (%)

Negativo

IPECE

outra forma de abastecimento de água (%)

Negativo

IBGE

Lixo coletado (%)

Negativo

IBGE

Consumo médio residencial de energia (Mwh)

Negativo

IPECE

Lixo colocado a céu aberto (%)

Negativo

IBGE

Lixo queimado (%)

Negativo

IBGE

Lixo enterrado (%)

Negativo

IBGE

PIB municipal (R$ mil)

Positivo

IBGE

PIB per capita em reais

Positivo

IBGE

PIB por setor - Agropecuária

Positivo

IBGE

PIB por setor - Indústria

Positivo

IBGE

PIB por setor - Serviço

Positivo

IBGE

FONTE: O autor (2018)

A operacionalização dos indicadores será feita com base na regra encontrada em Carvalho et
al. (2011):
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Relação Positiva:
I=x–m
M–m

Relação Negativa:
I = M–x
M–m

Onde: I = índice calculado referente a cada variável, para cada território analisado;
x = valor observado de cada variável em cada território analisado;
m = valor mínimo considerado;
M = valor máximo considerado.
Serão realizados cálculos para cada indicador e a agregação dos índices através de uma
média aritmética para cada dimensão. A avaliação da sustentabilidade foi feita pela escala proposta
por Guimarães, Turetta e Coltinho (2010) e Silva (2017), que varia de 0 a 1, conforme a tabela 3.
Tabela 3 – Classificação dos índices em níveis de sustentabilidade ambiental
Índice (0,0 – 1,0) Municípios que compõem a bacia
0,0 – 0,2

Insustentável

0,21 – 0,4

Potencialmente insustentável

0,41 – 0,6

Sustentabilidade média

0,61 – 0,8

Potencialmente sustentável

0,81 – 1,0

Sustentável
FONTE: O autor (2018)

Os dados são obtidos através de um banco de dados na nuvem, contendo informações
coletadas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará.
Para o cálculo de sustentabilidade o usuário selecionará a bacia hidrográfica como mostra a
figura 1 e a própria aplicação fará a busca dos indicadores de todos os municípios que compõem a
bacia. Os indicadores são apresentados ao usuário contendo o indicador, seu valor e a fonte, como
demonstrado na figura 4, podendo ser alterados caso haja necessidade.
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Figura 1 – Lista de bacias hidrográficas

FONTE: O autor (2018)
Figura 2 – Lista de indicadores

FONTE: O autor (2018)
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Figura 3 – tela para selecionar os municípios

FONTE: O autor (2018)
Figura 4 – Tela de edição de indicadores

FONTE: O autor (2018)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores gerados são processados pela aplicação com base na metodologia e os resultados
são apresentados em forma de gráficos conforme a figura 5, para que haja uma melhor visualização
dos índices e para que facilite a comparação entre os municípios avaliados.
Figura 5 - exibição de resultados

FONTE: O autor (2018)
Figura 6 – Legenda

FONTE: O autor (2018)
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Os dados são calculados e exibidos na dimensão ambiental, social, econômica e final, que é
a média dos valores das três dimensões. A aplicação tem como viés principal auxiliar na obtenção
de informações para estudo e gerenciamento das bacias hidrográficas do estado do Ceará. O
software possui banco de dados próprio, que é acessado pela internet, contendo os indicadores
ambientais, sociais e econômicos dos 184 municípios do Ceará. A aplicação faz toda a agregação
dos índices através da média aritmética e apresenta os valores através de gráficos, para que haja
uma melhor compreensão.
A maior dificuldade encontrada foi de reunir todas as variáveis compostas pelos indicadores
e inseri-las no banco de dados, pelo fato de serem muitos municípios. Devido esse fator, após a
finalização do projeto entrará em estudo sua aprimoração, buscando o compartilhamento de
informações inseridas por cada usuário, podendo assim ser usada por outras pessoas em outros
estudos.
Como a aplicação ainda está na versão beta, ela possui algumas limitações, como a exibição
de apenas um tipo de gráfico e apenas 20 indicadores. A aplicação apresentará dos mapas para
ajudar na visualização da área, mostrando os municípios e os corpos hídricos que compõe cada
bacia em. A falta de ferramentas específicas e artigos que englobam a utilização de dispositivos
móveis para o estudo de bacias hidrográficas promoveram uma lentidão no processo de
desenvolvimento, pois não havia referências de estudo de casos que obtiveram sucesso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de tecnologia é de fundamental importância para o gerenciamento e pesquisas das
bacias hidrográficas, pois facilita as tomadas de decisões e o estudo científico da área. É necessário
um avanço nesse quesito no país, vendo que soluções tecnológicas são totalmente carentes em
algumas áreas, dependendo de projetos de pesquisas realizados fora do país.
O presente projeto tem por objetivo trazer facilidades nas execuções de gerenciamento e na
produção de pesquisas científicas na área. Tendo em vista que a sustentabilidade é diretamente
ligada a preservação ambiental, proporcionando benefícios não só para quem gerencia bacias
hidrográficas ou a comunidade científica, mas sim para toda a população de modo geral.
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RESUMO
A gestão das águas de Rondônia pode ser analisada em dois períodos distintos, o primeiro deles
abrange uma década e inicia-se com a aprovação da Lei Complementar 255 de 2002 que instituiu a
Política Estadual de Recursos Hídricos, criou o Sistema de Gerenciamento e o Fundo Estadual de
Recursos Hídricos propiciou ao estado estar em consonância com a Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH - Lei 9.433/97), o segundo período advém da parceria com a União Federal que
fomenta desde o ano de 2012 o fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos
e implantação de Planos e Programas. A adesão a importantes contratos junto ao Ministério do
Meio Ambiente para a realização do Plano Estadual de Recursos Hídricos e a parceria com a
Agência Nacional de Águas (ANA) propiciou ao Estado aderir ao Ciclo 1 do Programa de
Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – Progestão, sendo um dos primeiros
Estados da União a aderir ao Ciclo 2 no ano de 2017 e, também de programas como o QualiÁguas,
PNQA, Procomitês. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é analisar via estudo documental e
bibliográfico o processo de estruturação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e o desenvolvimento de Planos e Programas no período de dezesseis anos da referida
legislação que retratar entraves e avanços na gestão das águas estaduais.
Palavras-chave: Gestão Hídrica, Progestão em Rondônia, Estrutura de Gerenciamento Hídrico.
RESUMEN
La gestión de las aguas de Rondônia puede ser analizada en dos períodos distintos, el primero de
ellos abarca una década y se inicia con la aprobación de la Ley Complementaria 255 de 2002 que
instituyó la Política Estadual de Recursos Hídricos, creó el Sistema de Gestión y el Fondo El
segundo período proviene de la asociación con la Unión Federal que fomenta desde el año 2012 el
fortalecimiento del Sistema de Gestión de los recursos hídricos (PNRH - Ley 9.433 / 97) Recursos
Hídricos e implantación de Planes y Programas. La adhesión a importantes contratos junto al
Ministerio de Medio Ambiente para la realización del Plan Estadual de Recursos Hídricos y la
cooperaciòn con la Agencia Nacional de Aguas (ANA) propició al Estado adherirse al Ciclo 1 del
Programa de Consolidación del Pacto Nacional por la Gestión de las Aguas - Progestión, siendo
uno de los primeros Estados de la Unión a adherirse al Ciclo 2 en el año 2017 y, también de
programas como el Qualiáguas, PNQA, Procomités. En esta perspectiva, el objetivo de este trabajo
es identificar vía analice de contenido el proceso de estructuración del Sistema Estadual de Gestión
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de Recursos Hídricos y el desarrollo de Planes y Programas en el período de dieciséis años de la
referida legislación que retratar obstáculos y avances en la gestión de las aguas estado
Palabra-claves: Gestión Hídrica. Progestión en Rondônia. Estructura de Gestión Hídrica.

INTRODUÇÃO
Apontamentos feitos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE)
reforçam a necessidade de políticas estruturais para o uso da água ao afirmar que: “A
disponibilidade de água precisa ser monitorada e gerenciada localmente e instituições e políticas
robustas são necessárias para fazer o melhor uso da água disponível, hoje e no futuro” (OCDE,
2015).
No Brasil o principal órgão regulador das águas é a Agencia Nacional de Águas (ANA)
referência para fundamentar o planejamento para o setor das águas definindo diretrizes e metas do
Plano Nacional de Recursos Hídricos (ANA, 2017).
A legislação nacional Lei 9.433/97, também conhecida como “Lei das Águas” define para
efeitos de gestão a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento hídrico – UPH e aponta
como instrumentos de gestão: a) o plano nacional de recursos hídricos, b) a outorga de direito de
uso dos recursos hídricos, c) a cobrança pelo uso da água; d) o enquadramento dos corpos d’água
em classes de usos e, e) o sistema nacional de recursos hídricos (BRASIL, 1997).
Para fortalecer e estruturar o sistema nacional a Agencia Nacional de Águas (ANA) vem
desenvolvendo em parceria com os estados da união variados planos e programas que contribuem
de forma efetiva para a estruturação dos sistemas estaduais de gerenciamento dos recursos hídricos,
sendo o Progestão um de seus principais expoentes.
O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO é
desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA) em apoio aos Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hídricos que fazem parte do Sistema Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos (SINGREH) e tem a função de promover a gestão integrada e participativa das águas
(ANA, 2018).
No estado de Rondônia o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos foi
instituído pela Lei Complementar 255 de 2002, juntamente com a Política e o Fundo Estadual de
Recursos Hídricos e foram instituídos com a finalidade de coordenar e efetivar a gestão integrada
dos Recursos Hídricos do Estado de Rondônia.
O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Rondônia (SGRH/RO) é
gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/RO) e integra o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos sendo composto pelas seguintes instituições: I)
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/RO); II); III) Comitês de Bacia Hidrográfica
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(CBH) e também pela IV) as Agências de Bacia Hidrográfica (ABH) conforme definidos na
legislação estadual (RONDÔNIA, 2002).
Levando em consideração os aspectos tratados, o objetivo deste artigo é realizar uma análise
sobre a estruturação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos que completa
dezesseis anos e avaliar através de fonte documental e bibliográfica a análise de conteúdo dos
planos e programas em implantação no estado com enfoque no Progestão.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os métodos definidos como condutor deste estudo são a análise de conteúdo (BARDIN,
2011), utilizando fonte múltiplas tendo como base documental leis, decretos, resoluções, sites
oficiais e contratos utilizados na coleta de dados realizado junto às instituições e sítios oficiais de
entidades públicas em nível de estado e união. A pesquisa documental vale-se de materiais que não
receberam tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados (GIL, 1999), se faz,
principalmente por classificação-indexação onde a análise ocorre de forma categórica temática.
Foram aplicadas a este estudo as três fases caracterizadas por Bardin (2009), a pré-análise momento em que ocorre a seleção dos documentos-, a formulação de hipóteses e elaboração de
indicadores,

na etapa seguinte realizou-se codificação que compreende o processo de

transformação dos dados, aborda-se unidades de registro e unidades de contexto, para posterior
categorização que possibilita a criação de um sistema de categorias denominada fase de exploração
do material e pôr fim a fase final com o tratamento dos resultados onde se utiliza a inferência e a
interpretação dos dados utilizados na conclusão deste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Estrutura do Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos (SEGRH/RO)
Rondônia ocupa uma área de 237.590,547 km² distribuídos em 52 municípios (SEDAM,
2015) com densa rede hidrográfica. Com população aproximadamente de 1.805.788 habitantes
conforme previsão do censo demográfico do IBGE para 2017. A Gestão em Rondônia está
ordenada em sete bacias hidrográficas, o artigo sexto da referida legislação apresenta a divisão
hidrográfica de Estado de Rondônia em sete bacias hidrográficas: a) Bacia do Rio Guaporé, b)
Bacia do Rio Madeira, c) Bacia do Rio Abunã, d) Bacia do Rio Madeira, e) Bacia do Rio Jamari, f)
Bacia do Rio Machado e, g) Bacia do Rio Roosevelt (Fig. 1).
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Figura 1 - Mapa Divisão Hidrográfica do Estado de Rondônia.

Fonte: SEDAM (2002)

As condições locais e a diversidade das necessidades fazem da gestão descentralizada uma
resposta adequada a esta problemática, mas oferecem desafios de gestão e de coordenação que
precisam ser levados em conta ao se buscar soluções para questões relacionadas à água seja ela “em
demasia”, “muito pouca” ou “muito poluída” (OCDE, 2015).
A Legislação que institui a Política e o SEGRH/RO foi elaborada em consonância com a
Legislação Federal “Lei das Águas” e surge com a finalidade de coordenar e efetivar a gestão
integrada dos Recursos Hídricos do Estado de Rondônia. Na Figura 3 verifica-se a composição do
SEGRH/RO que visa promover a Gestão Integrada e Participativa das águas no Estado. As bases
institucionais que compõe o Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídrico (SGRH/RO),
apesentados na seguinte ordem: I. Órgão Gestor – Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM/RO); II. Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH/RO); III. Comitês de
Bacia Hidrográfica (CBH/RO); e IV. Agência de Águas (ARH/RO). Cada componente do
SGRH/RO, possui sua atribuição definida na legislação e mantém interligações e autonomia (Figura
2).
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Figura 2 - Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia.

Órgão Gestor (SEDAM/RO)
Fonte: IPEA (2017)

A SEDAM/RO foi instituída pela Lei Complementar nº 42 de 19 de março de 1991,
retificada em 2015 pela Lei Complementar 827 que deu a SEDAM a função de formulação e
execução das políticas voltadas para o desenvolvimento ambiental rural e urbano, fiscalizando e
normatizando as atividades relacionadas com a qualidade de vida, do ambiente e dos recursos
naturais e promover a gestão das Unidades de Conservação do Estado (Rondônia, 2015).
Para a promoção da Gestão de Recursos Hídricos no Estado, foi criada a Coordenaria de
Recursos Hídricos (COREH) e compete a ela a outorga, regulação, fiscalização, implementação,
operacionalização e avaliação da Política Estadual de Recursos Hídricos. A implementação da
Política de Recursos Hídricos do estado e o gerenciamento desses recursos ficam a cargo da
Coordenadoria de Recursos Hídricos (COREH).
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH/RO)
O CRH/RO, foi instituído pela Lei Complementar 255/2002, regulamentado pelo Decreto
Estadual 10.114/2002 (RONDÔNIA, 2002a e 2002b), é parte integrante do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, um órgão consultivo e deliberativo e compete a ele promover
e supervisionar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos.
O CRH/RO possui 46 membros, entre titulares e suplentes, um estudo apresentado pela
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) traz apontamentos sobre o
funcionamento do CRH/RO, dentre as fragilidades apresentadas está a baixa participação de
membros e que isto relaciona-se principalmente a representantes de instituições que não possuem
estreitamento ou interesse pelas questões discutidas no conselho, indisponibilidade de tempo, longa
distância em que alguns conselheiros se encontram da capital, falta de engajamento nas discussões e
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relatos de influência de alguns membros sobre os demais em uma tentativa indireta de convergir
suas opiniões para interesses particulares (IPEA, 2017).
No entanto as reuniões conseguem atingir o número mínimo suficiente de representantes
para quórum, sendo necessários cinquenta porcento mais um dos membros na primeira chamada e
um terço dos membros para a segunda chamada. A atuação do CRH/RO representa pontuação nas
metas do Progestão, sendo esta uma das metas melhor pontuada.
Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH’s/RO)
Sendo um dos pilares, os comitês de bacias hidrográficas funcionam como “parlamento das
águas”, por debaterem a gestão da água de uma ou de várias bacias, com representatividade do
Poder Público, dos Usuários, e Organizações da Sociedade com ações na área de recursos hídricos.
Rondônia aprovou no ano de 2014 a instituição de cinco Comitês de Bacia Hidrográfica conforme
decretos apresentados na Tabela 1 e Fig. 3.
Tabela 1 – Decretos CBH em Rondônia.
DECRETO ESTADUAL
19.060/14
19.059/14
19.058/14
19.061/14
19.057/14

DESCRIÇÃO
CBH do Rio Jamari (CBH-JAMAR-RO)
CBH dos Rios Jaru e Baixo Machado (CBH-JBM-RO)
CBH dos Rios Alto e Médio Machado (CBH-AMMA-RO)
CBH dos Rios Branco e Colorado (CBH-RBC-RO)
CBH dos Rios São Miguel e Vale do Guaporé (CBH-RSMVG-RO)

Fonte: RONDÔNIA (2014)

A área de abrangência dos Comitês de Bacia Hidrográfica em Rondônia não contempla o
Estado em sua totalidade, na Figura 4 apresentamos o mapa dos Comitês de Bacia Hidrográficas
implantados em Rondônia, adequado as demandas apresentadas pelos agentes mobilizadores em
processos abertos na SEDAM/RO para a efetivação dos cinco CBHs instituídos possuem diretoria
definitiva implantada os CBH’s do Rio Jamari (CBH-JAMAR-RO), dos Rios Branco e Colorado
(CBH-RBC-RO) e dos Rios São Miguel e Vale do Guaporé (CBH-RSMVG-RO) em fase de eleição
de diretoria definitiva os CBH do Alto e Médio Machado(CBH-AMMA-RO) e do CBH do Rio Jaru
e do Baixo Machado (CBH-JBM-RO).
Dos cinco comitês aprovados pelo CRH/RO, passados quatro anos, três deles encontram-se
implantados com diretoria definitiva eleita, sendo os que possuem menor área geográfica: a) CBHJAMARI-RO, CBH-RSMVG-RO e CBH-RBC-RO.
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Figura 4 - Mapa CBHs em Rondônia.

Fonte: IPEA (2017).

Os Comitês de Bacia Hidrográfica pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Machado,
abrangem uma extensa área geográfica, com uma quantidade maior de municípios e seu processo de
implantação deve ocorrer de forma gradativa.
RECURSOS, PLANOS E PROGRAMAS EM IMPLANTAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA.
O Fundo de Recursos Hídricos (FRH/RO) foi criado no ano de 2002 pela Lei Complementar
255, regulamentado pelo Decreto 10.114 do mesmo ano e, alterado pelo Decreto 20.337 de 03 de
dezembro de 2015. Se destina à implantação e ao suporte financeiro de custeio e de investimentos
do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH/RO), objetiva o financiamento
para a implementação dos instrumentos de gestão e visa também, fomentar o desenvolvimento das
ações, de programas e projetos dos Planos de Recursos Hídricos, sendo a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM/RO) o órgão gestor do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos de Rondônia (FRH/RO) e cabe a ela a prestação de contas dos recursos
utilizados ao Tribunal de Contas da União (TCU). A função de fiscalizar e acompanhar a utilização
do fundo cabe ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH/RO).
Para a efetivação da Política e implantação do SEGRH a Lei Complementar 255 de 25 de
janeiro de 2002 previa e estipulava o montante de R$ 3.000.000.00 (três milhões de reais),
consignadas no orçamento vigente, autorizando o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Fazenda
crédito especial (Art. 56 da Lei Complementar 255 de 2002), até o momento deste estudo, este valor
não se encontrava disponibilizado.
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Os Planos de Recursos Hídricos foram estabelecidos pela Lei das Águas, como um dos
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), sendo considerados planos
diretores de longo prazo, formados por documentos balizadores que definem ações estratégicas em
recursos hídricos, tendo como base uma visão integrada dos usos múltiplos da água que devem ser
elaborados com o envolvimento de órgãos governamentais, da sociedade civil e dos usuários.
A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU), em parceria técnica entre o
Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA) celebraram o Convênio nº 780881/2012 SRHU/MMA que é uma das iniciativas do Programa 2026 - Conservação e Gestão dos Recursos
Hídricos do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal para os anos de 2012 a 2015, havendo a
possibilidade de prorrogação para mais dezoito meses. A empresa ARH Engenharia e Consultoria
firmou contrato, sendo o Plano elaborado em 4 (quatro) etapas, conforme Tabela 2 e entregue os
seguintes produtos:
Tabela 2 - Estrutura de Planejamento do Plano de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia.
ITEM
Produto 1

Produto 2
Produto 3
Produto 4

PERH/RO – ESTRUTURA PLANEJAMENTO
PRODUTO
SUB. PRODUTO
Bases Metodológicas para elaboração a) Bases metodológicas para a construção do PERH/RO.
do Plano Estadual de Recursos
Hídricos de Rondônia
b) Proposta de compatibilização entre a divisão hidrográfica do
Estado e as Unidades de Planejamento Hidrográfico do
Plano Estratégico de Recursos Hídricos - (PERH-MDA)
c) Construção do programa de organização e condução do
processo de mobilização social
Diagnóstico, prognóstico e cenário dos recursos hídricos de Rondônia.
Diretrizes, programas e metas do PERH/RO.
Documento Consolidado do PERH/RO

Fonte: (SEDAM,2018)

O Progestão visa fortalecer os sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos
(SEGREHS), com vistas a intensificar o processo de articulação e a ampliar os laços de cooperação
institucionais, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH).Rondônia encontra-se classificada com a Tipologia B (Balanço de quantidade e
qualidade quase satisfatórios em suas bacias hidrográficas, que apresenta algumas áreas críticas
com incidência de conflitos pelo uso das águas), sendo considerado de média complexidade, pontua
no quadro institucional como Intermediário, neste nível encontra-se Rondônia e mais 12 estados da
Federação.
Com a adesão ao PROGESTÃO Rondônia passa a atuar de acordo com as diretrizes
nacionais, relacionadas ao cumprimento de metas de cooperação no âmbito Federal e Estadual,
definidas pela Agência Nacional de Águas (ANA) com base em normativos legais ou de
compartilhamento de informações relacionados à gestão de recursos hídricos no país.
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Metas federativas objetivam: 1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos; 2.
Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas; 3 Contribuição para difusão do
conhecimento;4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos; 5. Atuação para segurança de
barragens. Na Figura 4 verifica o gráfico de Metas Federativas referente ao cumprimento de metas
nos anos de 2013 a 2015, disponível no sitio da Agência Nacional de Águas (ANA, 2017).
Figura 4 – Metas Federativas - Período de 2013 a 2015 - Progestão Rondônia.
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Metas Estaduais: São estruturadas em até 31 variáveis que se harmonizam com a tipologia
de gestão (A, B, C ou D) escolhida e refletem aspectos referentes à organização institucional e à
implementação dos instrumentos de gestão. Podem ser classificadas em básicas, intermediárias e
avançadas e são divididas em quatro grupos, da seguinte forma: 1 - Variáveis legais, institucionais e
de articulação social; 2 - Variáveis de planejamento; 3 - Variáveis de Informação e Suporte; 4 Variáveis operacionais.
Deste programa Rondônia aderiu ao Ciclo 1 no ano de 2013 (2013 a 2016), tendo recebido o
montante de R$ 3.591.000,00 (Três milhões quinhentos e noventa e um reais) e, em 2017 ao aderir
o Ciclo 2 o Governo federal destinou inicialmente o montante de R$ 972.606,72 (novecentos e
setenta e dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos).
O quadro de metas aprovado pelo CRH/RO contempla um total de 26 variáveis, dentre estas
Metas estaduais vale referenciar que o Estado não cumpriu duas metas obrigatórias: a) Variável de
Planejamento – item 2.1 Balanço Hídrico e b) Variável Operacional – item 4.1 Outorga de direito,
sendo estes pontos um grande desafio ao Estado de Rondônia, pois o estado não as alcançou em
nenhum dos anos certificados. Também não contemplou 9 (nove) itens que não são de atendimento
obrigatório em enfoque nas variáveis de informação e suporte, as de atendimento obrigatório
(IPEA, 2017).
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Rede hidro meteorológica – Previsão de Eventos Críticos: A Agência Nacional de Águas
(ANA) disponibiliza dados de nível, vazão, sedimento e qualidade da água dos rios brasileiros,
também de chuva no território nacional. Estas informações estão disponíveis em três sítios: a)
Hidroweb, b) Monitoramento em Tempo Real e c) no sitio do Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos – SNIRH.
O acordo de cooperação técnica nº 024/ANA foi celebrado no ano de 2012 pelo governo do
estado, via Secretaria do Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia (SEDAM), junto à
Agência Nacional de Águas (ANA) para que o estado integre a Rede Nacional Hidro Meteorológica
e que possam realizar a prevenção de eventos hidrológicos críticos.
Este acordo resultou na implantação da Sala de Situação, hoje instalada nas dependências da
SEDAM em Porto Velho, a qual realiza o acompanhamento das tendências hidrológicas em todo o
território estadual, a análise da evolução das chuvas, dos níveis e das vazões dos rios e reservatórios
e previsão do tempo e do clima visando contribuir na prevenção de eventos críticos. Foram
instaladas no estado 14 (quatorze) estações hidro meteorológicas. Em todas as estações foram
instaladas modelos para medição Pluviométricas e Fluviométricas.
Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA):A Agência Nacional de
Águas lançou a Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade das Águas (RNQA) no ano de
2013, no âmbito do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA). Com isto a
Agência Nacional de Águas (ANA) visa agregar a qualidade da água à sua rede quantitativa com a
análise de quatro parâmetros básicos: (pH, oxigênio dissolvido, condutividade e temperatura),
mesmo assim a própria agência considera que somente estes parâmetros não permitiram uma
avaliação adequada da qualidade das águas brasileiras, sendo necessárias outras análises
laboratoriais.
De acordo com a Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), o estado
de Rondônia aderiu no ano de 2012 ao PNQA para promover a padronização dos dados coletados.
Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade da Água (QUALIÁGUA:È um
programa que visa a divulgação de dados de Qualidade de Água e é uma iniciativa da Agência
Nacional de Águas para incentivar e contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos com
a divulgação de dados sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil.
Rondônia celebrou com a Agência Nacional de Aguas (ANA) o contrato nº031/2016,
publicado no Diário Oficial da União em 22 de agosto, que prevê o montante de R$ 572 mil pelo
cumprimento de metas (ALVES, 2016). Estabelece para os dois primeiros anos como meta o
monitoramento das águas por sonda multiparametros e após a estruturação dos laboratórios inicia-se
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a fase de análises especificas das águas, sendo que a certificação das metas ocorre duas vezes ao
ano para as metas de monitoramento e uma vez ao ano para as metas estruturantes.
O estado de Rondônia pertence ao terceiro grupo juntamente com os estados do Acre,
Alagoas, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins
que fazem parte das unidades da federação onde o monitoramento da água é inexistente ou não se
encontra consolidado. Formado em sua maioria por estados da região Norte e Nordeste a exceção o
estado de Santa Catarina representando a região Sul.
Base Cartográfica Digital na escala 1:50.000 do Estado de Rondônia: O Exército Brasileiro
por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e a Diretoria de Serviço
Geográfico (DSG) firmou convênio com o Governo do estado de Rondônia via SEDAM/RO,
possibilitando a elaboração da base cartográfica digital na escala 1:50.000 do estado de Rondônia,
com insumo principal de imagens ortorretificadas do satélite RapodEye, onde ações conjuntas
foram desenvolvidas para produção de dados geoespaciais vetoriais, cartas ortoimagens e cartas
planimétricasE foi este o item com maior nota na avaliação das Metas Estaduais de Gerenciamento
do Progestão ano de 2015.
Procomitês: È inspirado no Progestão e visa dar apoio aos órgãos gestores de recursos
hídricos dos Estados. Foi lançado em julho de 2016 e, de acordo com a Agência Nacional de Águas
(ANA) tem um orçamento de R$ 100 milhões de reais para ser distribuído aos estados brasileiros no
período de cinco anos. Sua estruturação esta condicionada ao cumprimento das metas acordadas.
O Estado de Rondônia aderiu ao Procomitês no ano de 2016, com o intuito de buscar
recursos junto à Agência Nacional de Águas (ANA) para estruturar os cinco comitês instituídos no
estado. Será disponibilizado o valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cinco anos, para
cada CBH/RO e as metas estabelecidas serão vinculadas a sua estruturação e efetivação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentados os dados acima demonstram que o Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SGRH/RO) não se encontra totalmente efetivado, que demonstra uma
fragilidade. Dentre os quatro eixos que compõem a base do sistema, três deles encontram-se
legalmente instituídos, sendo o Órgão Gestor (SEDAM), o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CRH/RO) reativado em 2012, (vale ressaltar, que nestes dezesseis anos da legislação vigente o
conselho encontra-se atuante a partir do ano de 2012) e os CBH’s/RO aprovados pelo CRH-RO em
agosto de 2014 com três deles com suas diretorias definitivas eleitas, os demais encontram-se em
processo de estruturação em sua Bacia Hidrográfica e a Agência de Águas de Rondônia AGH/RO
que não apresenta ações de implantação em andamento, o que pode ser creditado a dois fatores: o
primeiro deles está relacionado a demandas oriundas dos CBH e o segundo fator refere-se a
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implantação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos que deverá prover a (s) Agencias de Águas ou
delegatárias em relação à recursos financeiros.
No que tange a efetivação dos principais instrumentos da Política Estadual de Recursos
Hídricos esta o acesso ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – ainda não efetivado e fundamental
para a estruturação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e fortalecimento
dos CBHs e da dependência do estado de recursos de fontes Federais.
Recursos advindos da União fomentaram as ações relativas à gestão de recursos hídricos no
estado, havendo inclusive alterações no organograma funcional do órgão gestor, criação da
Coordenadoria de Recursos Hídricos que visa estruturar e fomentar a implantação das políticas
públicas. Esta evolução ocorre a partir dos anos de 2012 e 2013, com a assinatura de convênios com
o Ministério do Meio Ambiente para a realização do Plano Estadual de Recursos HídricosPERH/RO e com a adesão do estado ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Progestão.
As dificuldades e a morosidade para a operacionalidade e utilização dos recursos oriundos
de planos e programas do Governo Federal são pontos preocupantes, percebe-se dificuldades de
caráter burocrático, oriundos da máquina pública estadual que se tornam entraves para a aplicação
dos recursos.
Atuando como principal fomentador da estruturação do SEGRH o Progestão é fundamental
para que o estado implante e efetive os instrumentos de gestão de Recursos Hídricos, como: o
aperfeiçoamento da rede de monitoramento hidrológica e qualidade das águas, o compartilhamento
de dados de cadastro de usuários de recursos hídricos de domínio estadual, emissão de outorga para
o uso de recursos hídricos, elaboração de estudos e planos de bacia, a capacitação de servidores e a
implementação da cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas, ainda insuficientes nas ações
do estado.
Ponto importante a ser ressaltado é que ao comparar o Estado de Rondônia em relação ao
Progestão não é um estado isolado nesta problemática. De acordo com o IPEA, a maioria dos
estados brasileiros tem dificuldades relacionadas ao cumprimento das metas federativas e de gestão
à nível estadual. Neste ponto vale ressaltar a burocracia do estado e sua inoperância para que as
metas não sejam cumpridas em tempo hábil.
Dificuldades para gerir e aplicar os recursos do Progestão não é privilégio do estado de
Rondônia, os demais estados da federação apresentam dificuldades similares, representando um
problema estrutural da gestão pública no Brasil referente à aplicação dos recursos.
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RESUMO
Neste artigo, discute-se a constante luta enfrentada pelo semiárido nordestino diante da escassez de
água potável no contexto dos debates acerca do desenvolvimento regional. Analisar-se-á como a
questão da água está pautada no desenvolvimento do Semiárido. A água necessita ser gerida de
forma eficiente, para garantir que esteja disponível para as diferentes formas de consumo. Isso se
torna muito difícil diante da realidade climática do Semiárido. Desta forma, a água deve ser vista
como elemento imprescindível ao desenvolvimento e necessita ser administrada de forma a
assegurar que os diversos usos ligados ao bem-estar da população e ao crescimento econômico
sejam atendidos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratório-descritiva.
Palavras-chave: Escassez de água; Desenvolvimento Regional; Água potável
ABSTRACT
In this article, we discuss the constant struggle of the Northeastern semi-arid region in the face of
the scarcity of drinking water in the context of the debates about regional development. It will be
analyzed how the water issue is based on the development of the Semi-Arid. Water needs to be
managed efficiently, to ensure that it is available for different forms of consumption. This becomes
very difficult in the face of the semi-arid climatic reality. In this way, water must be seen as an
essential element for development and needs to be managed in a way that ensures that the diverse
uses linked to population well-being and economic growth are met. This is a bibliographic research
of the exploratory-descriptive type.
Keywords: Water scarcity; Regional development; Potable water

1- INTRODUCÃO
A Região Nordeste ocupa 18,27% do território brasileiro, com uma área de 1.561.177,8 km²,
sendo que 962.857,3 km² situam-se no Polígono das Secas, conforme demarcado em 1936, através
da Lei 175, e revisado em 1951, abrangendo oitos Estados nordestinos – exceto o Maranhão – e
uma área de 121.490,9 km² em Minas Gerais.
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Por sua vez, o Semiárido ocupa 841.260,9 km² de área no Nordeste e outros 54.670,4 Km²
em Minas Gerais, tipificando-se por apresentar reservas insuficientes de água em seus mananciais,
conforme observou a SUDENE (2003).
No tocante a quantidade de água disponível, o planeta terra é composto por 70% de água,
sendo que apenas 2,5% constitui água doce e a sua maior parte, aproximadamente 2,2%, encontrase inacessível nas calotas polares e em aquíferos de difícil acesso, restando cerca de 0,26% de água
doce disponível em rios, lagos e aquíferos de fácil acesso.
Embora pareça pouco, essa quantidade de água é suficiente para que toda a população da
Terra tenha acesso à água limpa e segura.
De acordo com relatórios da ONU (2015), aproximadamente 783 milhões de pessoas não
têm acesso a uma quantidade mínima aceitável de água potável, 2,5 bilhões não tiveram suas
condições sanitárias melhoradas e 1,3 bilhão de pessoas não tem acesso à eletricidade. Estima-se
que a procura global por água pode ultrapassar em 44% os recursos disponíveis anuais em 2050 e a
energia poderá aumentar em 50% até essa data. E esse quadro de falta de responsabilidade no uso
da água pela maioria da população e a poluição das fontes hídricas são acarretadas em sua maior
parte por indústrias.
No tocante ao uso da água potável pela agricultura, representa 70% de consumo de água
doce , sendo o resto para uso doméstico (17%) e industrial (13%).
Neste sentido, a ONU alerta que, se essa tendência de escassez hídrica continuar, esses
dados podem ser ainda piores, até 2025, pois três bilhões de pessoas não terão acesso à água, fruto
do mau uso dos recursos naturais.
O Semiárido brasileiro é uma região definida pela Lei 7827, de 27 de Setembro de 1989 e
delimitada pelo Ministério da Integração Nacional. Abrange oito estados da região Nordeste, com
exceção do Maranhão, além do Norte de Minas. Com precipitação média anual inferior a 800 mm,
apresenta rios e riachos intermitentes, de modo que o fluxo de água desaparece durante seu período
de estiagem. (INSA, 2011 apud SALES JÚNIOR, 2015).
O semiárido abrange aproximadamente 57% da área total do Nordeste – sendo a maior parte
do Agreste e Sertão – e quase 40% de sua população, e convive historicamente com o fenômeno da
seca (SUASSUNA, 2005 apud GUIMARÃES, 2016). Nesse sentido, o fato da seca provocar a
irregularidade na distribuição das chuvas e a sucessão de períodos prolongados de estiagem,
consequentemente afeta um grande número da população localizada no semiárido nordestino.
Segundo comentário de Celso Furtado no site do Instituto Nacional do Semiárido INSA
(2007), a seca é uma característica recorrente do clima, diferindo de outros riscos naturais por sua
lenta maturação, mas sem a ostensividade das enchentes ou dos terremotos. É o mais complexo e o
menos compreendido deles, afetando maior número de populações que qualquer outro. Difere da
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aridez que é condição absoluta, e seus efeitos vão se acumulando progressivamente, perdurando
anos após sua finalização. Ainda segundo comentário de Celso Furtado no site do INSA op. cit
(2007), na época do Império o governo já usava de políticas públicas como a construção de açudes
como forma de combater a seca, tentando garantir a vida produtiva da população e remover
desequilíbrios regionais de nosso País.
Nesse sentido, sob a ótica do desenvolvimento regional, o Semiárido nordestino constitui-se
em uma das sub-regiões mais dependentes de uma intervenção estatal eficiente, através de políticas
públicas voltadas para a eliminação dos efeitos desestruturadores decorrentes das adversidades
climáticas a que está submetido. A carência de água nas ocasiões de estiagem aumenta os riscos de
desastres secundários de natureza humana, relacionados às convulsões sociais, como a fome e
desnutrição, desemprego generalizado, migrações intensivas e descontroladas.
1.1 - A seca do semiárido
As secas têm motivações de grandes extensões e são motivados por fatores diversos, dentre
os quais podemos mencionar, a diferença de temperatura superficial das águas do Atlântico Norte,
que são mais quentes e as do Atlântico Sul, frias; deslocamento da Zona de convergência
intertropical para o Hemisfério Norte em épocas previstas para permanência no Sul, bem como o
surgimento do fenômeno conhecido como El Niño, caracterizado pelo aumento da temperatura no
Oceano Pacífico Equatorial Leste.
Somado a todos esses fatores, acrescente-se que a forma do relevo do Nordeste e a alta
refletividade da crosta se apresentam como os principais fatores locais inibidores da produção de
chuvas, bem como, ao agravamento do cenário existente no polígono das secas que pelas mudanças
demográficas existentes no país, aumentam ainda mais o problema da escassez de água para outras
áreas.
Estas características exigem soluções efetivas e de rápido acesso, garantindo as populações
da Região a solução imediata dos problemas, ou ao menos a instauração de uma condição estável de
convivência socioeconômica, e não apenas a tentativa de efetivar políticas de combate à seca que
não têm logrado resultados mais consistentes a situação do semiárido.
A atual crise ambiental na qual vive a humanidade é consequência do caráter expansivo e
cumulativo do processo econômico, que se traduz na degradação global dos recursos naturais. Essa
degradação ecológica é a marca de uma crise de civilização, de uma modernidade fundada na
racionalidade econômica e científica como os valores supremos do projeto civilizatório da
humanidade, negando a natureza como fonte de riqueza e suporte de significação social.
De acordo com Leff, os processos de destruição ecológica e degradação socioambiental
foram resultado de práticas inadequadas de uso do solo e dos recursos naturais, que derivam de um
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modelo depredador de crescimento e de padrões tecnológicos guiados pela racionalidade da
maximização do benefício econômico de curto-prazo, o qual despeja seus custos sobre os sistemas
naturais e sociais.
Ainda segundo Leff, o conjunto de processos sociais orienta as ações para construir uma
nova racionalidade social e para transitar a uma economia global sustentável. A questão ambiental é
uma problemática eminentemente social, gerada por um conjunto de processos econômicos,
políticos, jurídicos, sociais e culturais.
No entanto, o termo desenvolvimento tem sido frequentemente tratado como sinônimo de
crescimento econômico. Segundo Celso Furtado, graças a essa ideia, tem sido possível desviar as
atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das
possibilidades que abrem ao homem o avanço da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos.
Ainda segundo Furtado, essa ideia tem mobilizado os povos da periferia a levá-los a aceitar
enormes sacrifícios para legitimar a destruição de formas de cultura arcaicas, para explicar a
necessidade de destruir a natureza, para justificar formas de dependência que reforçam o caráter
predatório do sistema produtivo. Daí a ideia de Furtado considerar o desenvolvimento um mito.
Segundo Oswaldo Rivero (2002), os gurus do mito do desenvolvimento têm uma visão
quantitativa do mundo, pois ignoram os processos qualitativos históricos-culturais, o progresso nãolinear da sociedade, as abordagens éticas, e até prescindem dos impactos ambientais ecológicos.
Confundem crescimento econômico com o desenvolvimento de uma modernidade capitalista não
existente nos países pobres.
De acordo com Ignacy Sachs, o conceito de desenvolvimento é uma mera armadilha
ideológica inventada por políticos do primeiro mundo para perpetuar seu domínio sobre os países
periféricos.
José Eli da Veiga afirma que há evidências de que o intenso crescimento econômico
ocorrido durante a década de 1950 em diversos países semi-industrializados (entre os quais o Brasil)
não se traduziu necessariamente em maior acesso a populações pobres a bens materiais e culturais,
como ocorrera nos países considerados desenvolvidos, a começar pela saúde e educação, levando a
controvérsia sobre o sentido do vocábulo desenvolvimento.
No contexto do desenvolvimento, é necessário considerar as palavras de Celso Furtado num
de seus últimos pronunciamentos: “ só haverá verdadeiro desenvolvimento – que não se deve
confundir com crescimento econômico – ali onde existir um projeto social subjacente.
Segundo Leff (2006), onde a racionalidade econômica

sustenta-se na exploração da

natureza e do trabalhador, por seu caráter concentrador de poder que segrega a sociedade , aliena o
indivíduo e subordina os valores humanos ao interesse do capital. A natureza deixou de ser um
objeto de trabalho e uma materia-prima para converter-se em uma condição, um potencial de um
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meio de produção. A conservação dos mecanismos reguladores e procesos produtivos da natureza
aparecem assim como condição de sobrevivência e fonte de riqueza, induzindo procesos de
apropriação dos meios ecológicos de produção. As políticas econômicas procuram acelerar o
proceso de crescimento, montando um dispositivo ideológico e uma estratégia de poder para
capitalizar a natureza. Daí o discurso neoliberal do desenvolvimento sustentável, reafirmando o
livre mercado como mecanismo eficaz para “ajustar os desequilíbrios ecológicos e as desigualdades
sociais. A atual crise ambiental colocou a descoberto a insustentabilidade ecológica da
racionalidade econômica.
Neste sentido, Leff afirma que o sistema econômico supõe internalizar os custos ecológicos
e as preferencias das gerações futuras, atribuindo direitos de propriedade e preços de mercado aos
recursos naturais e serviços ambientais, de maneira que estes pudessem integrar-se às engrenagens
dos mecanismos de mercado que se encarregariam de regular o equilibrio ecológico e a equidade
social.
De acordo com Amartya Sen só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento
servem à ampliação das capacidades humanas, entendidas como conjunto das coisas que as pessoas
podem ser ou fazer na vida. Além disso, há um fundamental pré-requisito que precisa se
explicitado: as pessoas têm que ser livres para que suas escolhas possam ser exercidas, para que
garantam seus direitos e se envolvam nas decisões que afetarão suas vidas, pois o objetivo básico do
desenvolvimento é alargar as liberdades humanas. As pessoas devem ser beneficiárias do
desenvolvimento como agentes do progresso e da mudança que provocam. Este proceso deve
beneficiar todos os individuos equitativamente e basear-se na participação de cada um deles.
Nesse contexto, a degradação do meio ambiente, que tem como consequência principal o
aquecimento global e as irregularidades climáticas, aliados ao crescimento da população mundial,
tem surgido como um alerta para questão da escassez de água, comprometendo o abastecimento
futuro dessa população, seja no campo ou na cidade. Sabe-se que a água é um bem público,
qualquer que seja sua utilização. Segundo Lei Federal, N° 9.433 de 8 de janeiro de 1997, Art.1°,
[...] III – em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a
dessedentação de animais, ou seja, a água para abastecimento humano tem prioridade sobre
qualquer outro tipo de uso, daí a importância de seu armazenamento. A água para abastecimento
humano é necessária para atender ás demandas das cidades, vilas, distritos, povoados, nos
consumos domésticos, comerciais e públicos.
Nesse sentido, a possibilidade concreta de escassez de água doce começa a tornar-se a maior
ameaça ao desenvolvimento econômico e à estabilidade mundial nas próximas décadas. A maior
parte das águas do planeta se encontra nos mares e oceanos, ou seja, aproximadamente 97,2% de
água salgada. Apenas 2,8% do total das águas do Planeta é doce, dos quais 2,15% se encontra na
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forma de gelo, e 0,001% na atmosfera. Apenas 0,649% da água doce existentes estão nos
continentes, sendo que parte dessa quantia está disponível para o consumo (POPP, 1998, p. 134).
Considerando a distribuição total de água doce existente no Planeta Terra, aproximadamente
79% estão na forma de geleiras, 20% são águas subterrâneas e apenas 1% são águas de superfície
acessível (CAMARGO & KRAUSE, 2001, p.23 -26).
A América Latina e em particular o Brasil são privilegiados na distribuição das águas doces
no estado líquido, tanto na superfície, quanto nas águas subterrâneas. O Brasil, segundo a
Organização Mundial de Saúde, é um país privilegiado em termos de recursos hídricos, pois possui
cerca de 12% de toda água doce que existe na superfície do mundo. Porém, a distribuição dessa
água no território nacional é altamente desigual, pois 78% desses 12% localizam-se na região Norte
do país, região onde vivem cerca de apenas 7% da população brasileira. Enquanto isso, no Nordeste
brasileiro, que tem uma população de aproximadamente quarenta e sete milhões de habitantes, o
que corresponde a 28% da população brasileira, possui apenas 3,3% dos recursos hídricos do país,
dos quais 2/3 estão localizados na bacia do Rio São Francisco (SUASSUNA, 2007).
O Estado da Paraíba, onde predomina o clima semi-árido, responsável pelos baixos índices
de precipitação, com média anual de 300mm, e temperatura média anual de 26º, tem como
características a predominância dos rios temporários ou intermitentes, que reduzem seu volume de
água ou secam completamente nos períodos de longa estiagem, ocasionando em enormes danos
sociais e econômicos para sua população, principalmente no que se refere ao abastecimento humano
e dessedentação de animais. A carência de água nas ocasiões de estiagem aumenta os riscos de
desastres secundários de natureza humana relacionados às convulsões sociais, como a fome e
desnutrição, desemprego generalizado e migrações intensivas e descontroladas.(RODRIGUEZ,
2002)
A transposição do rio São Francisco surge como uma alternativa para o Nordeste
Setentrional amenizar os efeitos da falta de água para abastecimento de sua população, mais
precisamente os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. Porém, conflitos
socioambientais estão sendo um entrave para o desenvolvimento socioeconômico dessa região,
fortalecendo portanto a saga do semiárido Nordestino diante da escassez de água potável para
atender as necessidades de abastecimento de sua população.
O Nordeste brasileiro é a terceira maior região do país, com uma área de 1.554.291,74 km e
uma população de aproximadamente 56.560.081 habitantes. Tem convivido historicamente com o
fenômeno da seca, principalmente na região conhecida como Semiárido, que abrange 57% da área
total do Nordeste e, aproximadamente, 40% de sua população.
1.2- Desenvolvimento x crescimento
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Sachs (2014), em sua obra "desenvolvimento, inovação e sustentabilidade", traz uma grande
contribuição ao mostrar que no campo das teorias do desenvolvimento, o meio ambiente pode ser
observado como uma das dimensões do desenvolvimento, sendo a natureza tomada para desenhar o
progresso.
De uma forma um pouco acanhada, as regiões, e pode-se dizer também os países, estão
tomando decisões na montagem de organismos responsáveis por ponderar a questão ambiental, de
forma a regular o uso dos recursos naturais, para minimizar os impactos da transformação
econômica, urbana e demográfica sobre o meio ambiente.
Nesta luta por tentar desenvolver sem agredir a natureza devemos, olhar a situação da
escassez de água potável no semiárido brasileiro, uma vez que
" [...] que o homem é fruto de suas circunstâncias. O compromisso com o desenvolvimento
em geral- e particularmente com o desenvolvimento que distribui suas riquezas e conserva
o meio ambiente - é o resultado de circunstâncias, de experiências concretas e aleatórias a
que a vida o conduziu ou suas opções o levaram. Aliás, tais opções e circunstâncias o
levaram bem além do que ele imaginava." ( Sachs, 2014, p.134)

Assim, surge uma nova concepção de desenvolvimento, que Sachs (2014), chamava que
ecodesenvolvimento, pois reunia ao mesmo tempo, a noção de preservação do meio ambiente e o
combate a pobreza amplamente visualizado no nosso semiárido, agravada ainda mais pela escassez
de água.
" Tratava-se de uma recusa às duas posições de confronto, era preciso crescer para incluir
os milhões e milhões de pessoas no mercado de consumo de bens modernos, e era
necessário manter os recursos naturais para responder às demandas dos habitantes no globo,
e não apenas a uma minoritária como ocorria naquela época. O ecodesenvolvimento era
uma espécie de compromisso com a população excluída contemporaneamente, mas ao
mesmo tempo, uma manifestação de solidariedade para com as gerações que estavam por
vir. Para isso, era preciso mudar ideias, costumes e práticas." (Sachs, 2014, p. 139)

A ideia de desenvolvimento e sustentabilidade vem sendo difundida mais fortemente nas
ultimas décadas, principalmente, quando a questão ambiental passa a ser encarada com níveis de
preocupações relevantes em vários países do mundo, sobretudo para os países industrializados.
Atualmente, a ideia de desenvolvimento sustentável já não suscita apenas de preocupações com a
degradação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais, mas também considera outros
tipos de sustentabilidades, a exemplo do desenvolvimento local com a possibilidade de promover
um desenvolvimento mais condizente com as realidades territoriais marcadas por uma diversidade
de aspectos, tipo: cultura, política, religião etc.. Neste sentido, cabe destacar as menções à
necessidade deste desenvolvimento ser endógeno, centrado na realidade territorial.
Esse tipo de desenvolvimento vem se firmando como modo de pensar da utilização da
natureza pelo homem. Assim, a questão da sustentabilidade incorpora, além do econômico, o
ambiental e o social. Dessa forma, estabelecem-se novos parâmetros para o funcionamento da
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economia, em que a capacidade de suporte dos ecossistemas ou das terras para sustentar populações
humanas e o acesso aos recursos naturais passa a ser as bases para o estabelecimento de políticas
que objetivam atingir melhor distribuição de custos e benefícios socioambientais.
Partindo dessa compreensão, Veiga (2008) procura discutir o que é válido, sério e objetivo
no fascinante ideal do desenvolvimento sustentável, buscando examinar separadamente os
argumentos científicos disponíveis sobre os dois componentes, o substantivo (desenvolvimento) e o
adjetivo (sustentável), não reforçando as ilusões que essa ideologia em formação difunde entre
vários estudiosos. E assim, Veiga se posiciona como crítico, mas deixando claro da importância
dessa preocupação surgida no final do século XX podendo ser comparável com a ideia de justiça
social.
Sachs (2008) traduz um novo paradigma de desenvolvimento e aponta algumas dimensões
que devem ser consideradas no que se refere ao desenvolvimento sustentável. Segundo ele, para que
a visão tradicional de estoques de fluxos de recursos naturais e de capitais, a sustentabilidade social,
a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade espacial e a cultural
sejam ampliadas será preciso ampliar os debates acadêmicos. Todas essas dimensões são voltadas
para o desenvolvimento local e endógeno.
Para tanto, na concepção de Sen e Mahbud, só há desenvolvimento quando os benefícios do
crescimento econômico servem à ampliação das capacidades humanas, ou seja, entendidas como o
conjunto das coisas como as pessoas podem ser, ou fazer na vida. E para isso, será preciso ter vida
longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários a um nível de vida digno e ser
capaz de participar da vida da comunidade. E ainda, as pessoas precisam ser livres para que suas
escolhas sejam exercidas, para que garantam seus direitos e que possam se envolver nas decisões
políticas que afetarão suas vidas (VEIGA, 2008). Contudo, o objetivo do desenvolvimento é alargar
as liberdades e expandir as capacidades humanas.
Vale salientar que o objeto em estudo trata de um território que apresenta características de
natureza hídrica, quando se pensar em desenvolvimento para essa região, será preciso considerar a
complexidade entrelaçada na preservação ambiental e crescimento econômico. De acordo com
Veiga (2008), o debate científico internacional está pautado na hipótese de que o crescimento
econômico só prejudicaria o meio ambiente até um patamar de riqueza aferida pela renda per capita,
pela a necessidade de que para que haja esse crescimento, será necessário de explorar os recursos
naturais na promoção da riqueza, sendo que no segundo momento, passará ter uma tendência
inversa, fazendo com que o crescimento passasse a melhorar a qualidade ambiental. Esse
movimento tem sido chamado de “curva ambiental de Kuznets” fazendo uma analogia da curva em
“U” invertido proposta em meados dos anos 1950 pelo terceiro ganhador do prêmio Nobel de
Economia em 1971.
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O estudo de Simon Kuznets considerou os precários dados estatísticos que foram
disponibilizados no pós-Segunda Guerra Mundial. Os dados forneciam apenas um punhado de
casos, o que fez com que Kuznets pensasse que pudesse existir uma lei que regeria a relação entre o
crescimento do PIB e a desigualdade de renda. A partir desse levantamento, cria-se a analogia de
que “piorava na arrancada, mas melhorava depois de ultrapassar certo patamar de riqueza”
(VEIGA, 2008, p. 110). Por fim, essa hipótese foi descartada quando estatísticas de um grande
número de países revelaram que nos últimos anos, as relações entre crescimento e desigualdades
foram das mais heterogêneas.
O desenvolvimento só é autentico quando é sustentado e essa sustentabilidade se dá em três
domínios: o econômico, o qual tem sua viabilidade dependente do uso de recursos que não se esgote
e de um padrão de manejo do lixo resultante da produção para que não prejudique a vida; o político,
baseado na conscientização de todos os membros da sociedade acerca da necessidade da
viabilização de um sistema político pautado na busca do bem comum; e, o social, tendo à cultura no
centro da produção dos fundamentos da vida comunitária.
“O desenvolvimento se realiza sob a ação conjunta de fatores responsáveis por
transformações nas formas de produção e de forças sociais que condicionam o perfil da procura”
(FURTADO, 1971, p. 88). O principal fator das escalas de preferência é a distribuição da renda, por
se tratar de um condicionante, se alterar a renda, será preciso modificar outros fatores.
O lugar para se desenvolver é preciso que forneça pelo menos algum recurso natural
utilizável. “(...) uma herança do desenvolvimento e da expansão passados da Terra. Se não houver
um recurso ou uma combinação de recursos disponíveis, a comunidade sequer poderá se estabelecer
naquele local” (VEIGA, 2008, p. 58). Neste sentido, observam-se recursos como solos férteis,
animais selvagens, arvorem frutíferas, minérios, fontes d’água, combustíveis fóssil, fontes térmicas
etc.. Em fim, lugares em que o homem possa se sentir seguro e possa estabelecer relações de troca.
Entretanto, a combinação de dádivas da natureza com o trabalho humano, surge o recurso
inicial da economia de qualquer comunidade. (Veiga, 2008), cita alguns exemplos de como algumas
sociedades se estabeleceram, fazendo uso dos seus recursos naturais, tipo: os venezuelanos
souberam manusear com habilidades a água do mar para uma série de lagunas transformando-as em
depósitos de evaporação; os romanos se dedicaram ao pastoreio, abate e preparo do couro curtido
etc.. Vale lembrar, que varias localidades se desenvolve oferecendo serviços de hospedaria,
carregadores, armazenamento, embaladores, serviços de segurança, artigos de viagens e comércio.
Segundo Furtado (1963), o processo de desenvolvimento se realiza seja através de
combinações novas de fatores existentes, ao nível da técnica conhecida, seja através da introdução
de inovações técnicas. O crescimento de economia desenvolvida ocorre com a acumulação de novos
conhecimentos científicos e de progressos na aplicação tecnológica desses conhecimentos. Já o
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crescimento das economias subdesenvolvidas é, sobretudo, um processo de assimilação da técnica
prevalecente na época.
Para o mesmo autor, uma região subdesenvolvida tem desvantagem em relação a uma
desenvolvida pelo fato dos padrões técnicos, no primeiro caso, serem deficientes na utilização dos
fatores de produção. O mais comum é que resulte da escassez do fator capital (mão de obra
qualificada, bens de capital). Dessa forma, a produtividade média de um conjunto de fatores em
uma economia subdesenvolvida é menor do que seria na utilização desses fatores nas economias
desenvolvidas.
Contudo, para Veiga, o desenvolvimento sustentável é considerado um enigma que pode ser
criticado. Ele afirma que o conceito de desenvolvimento sustentável é uma utopia para o século
XXI, apesar de defender a necessidade de se buscar um novo paradigma cientifico capaz de
substituir os paradigmas do globalismo.
“(...) A sustentabilidade não é, e nunca será, uma noção de natureza precisa, discreta,
analítica ou aritmética, como qualquer positivista gostaria que fosse. Tanto quanto a ideia
de democracia – entre muitas outras ideias tão fundamentadas para a evolução da
humanidade -, ela sempre será contraditória, pois nunca poderá ser encontrada em estado
puro” (VEIGA, 2008, p. 165).

Como bem coloca Veiga que o crescimento é um fator muito importante para o
desenvolvimento, mas deixa claro que o crescimento se dar na ótica quantitativa enquanto o
desenvolvimento é qualitativo. “Os dois estão intimamente ligados, mas não são a mesma coisa. E
sob vários prismas a expansão econômica chega a ser bem mais intrigante que o desenvolvimento”
(VEIGA, 2008, p. 54). De modo que o desenvolvimento se dar como um processo natural do
crescimento econômico graças ao efeito cascata. Ou seja, O investimento é uma peça fundamental
para a promoção do crescimento econômico e normalmente costuma ter como consequência uma
melhoria na qualidade de vida da população, já que as pessoas têm mais dinheiro disponível, fruto
dos rendimentos recebidos pela o processo produtivo. Entretanto, Veiga chama atenção para que se
promova um desenvolvimento sustentável, que seja possível, usar os recursos naturais, ao mesmo
tempo permitir que estes recursos atendam as necessidades das futuras gerações.
METODOLOGIA
Como metodologia para o desenvolvimento desse trabalho, foi utilizada a pesquisa de
caráter bibliográfico, dedutivo, descritivo e qualitativo.
A coleta de dados será feita pela pesquisa empírica com análise dedutiva, indutiva, analítica,
econômica e sociológica, sendo os dados coletados observados, registrados, analisados,
classificados e interpretados sem a interferência em uma abordagem qualitativa de modo a buscar
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compreender a interação das variáveis, em um processo dinâmico, em tema de escassez no
semiárido e água potável, a que é submetido todo corpo social.
CONCLUSÃO
Neste estudo, analisamos de que maneira a questão da água está regulada no
desenvolvimento do Semiárido. A água necessita ser gerida de forma eficiente, para garantir que
esteja disponível para as diferentes formas de consumo. Isso se torna muito difícil diante da
realidade climática do Semiárido.
A água deve ser vista como elemento imprescindível ao desenvolvimento, crescimento e
desenvolvimento sustentável, uma vez que precisamos utilizar recursos que não se esgotem e nem
prejudique a natureza.
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RESUMO
Atualmente, as cidades enfrentam diversos problemas sociais e ambientais, principalmente nos
países em desenvolvimento, por apresentarem maiores desigualdades sociais e baixos recursos. Esse
panorama decadente despertou a preocupação com os distúrbios ambientais, evoluindo
principalmente a partir do final da década de 1960, com os movimentos e conferências mundiais
sobre meio ambiente, discutindo formas de reverter a situação da precariedade dos recursos hídricos
terrestres. Nesse âmbito, observa-se a revisão das ações antrópicas sobre as bacias hidrográficas,
ocorrendo de forma mais acentuada a partir dos anos 1990, como é o caso da “Carta de Dublin” que
vinha, entre outras coisas, debater sobre a gestão por meio de bacias hidrográficas, maneira mais
eficiente e integrada de gerenciar os recursos hídricos. Ao analisar a situação brasileira, sabe-se que
desde a década de 1970 o Governo Federal reconheceu a crescente complexidade dos problemas
relacionados ao uso da água, desenvolvendo diversas experiências exitosas relacionadas à gestão de
cursos d’água. Em Pernambuco, por exemplo, percebe-se que a gestão por bacias não funciona na
prática como deveria ser. Fato que é bastante preocupante, uma vez que é considerada a estreita
relação entre o homem e a água no estado, historicamente promovida através dos rios que o corta
mantendo diferentes tipos de relação cultural com a população que os margeiam. Nesse contexto,
objetiva-se com o presente trabalho analisar a gestão do Riacho do Cavouco, um dos afluentes do
principal rio de Pernambuco, o Capibaribe, contribuindo assim com o debate sobre a gestão de
recursos hídricos de uma forma local.
Palavras-chave: Gestão; Bacia Hidrográfica; Riacho do Cavouco.
ABSTRACT
Today, cities face various social and environmental problems, especially in developing countries,
because of greater social inequalities and low resources. This decadent outlook has aroused concern
about environmental disturbances, evolving mainly since the late 1960s, with the world movements
and conferences on the environment, discussing ways to reverse the precariousness of terrestrial
water resources. In this context, the revision of anthropic actions on river basins is observed,
occurring more sharply from the 1990s, such as the "Letter from Dublin", which included, among
other things, of watersheds, a more efficient and integrated way of managing water resources. In
analyzing the Brazilian situation, it is known that since the 1970s, the Federal Government has
recognized the growing complexity of water use problems, developing a number of successful
experiences related to the management of watercourses. In Pernambuco, for example, it can be seen
that basin management does not work in practice, as it should. This fact is quite worrying, since it is
considered the close relationship between man and water in the state, historically promoted through
the rivers that cut them maintaining different types of cultural relation with the population that
border them. In this context, the objective of this work is to analyze the management of Riacho do
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Cavouco, one of the tributaries of the main Pernambuco river, Capibaribe, thus contributing to the
debate on the management of water resources in a local way.
Keywords: Management; Hydrographic basin; Riacho do Cavouco.

INTRODUÇÃO
De acordo com Besse (2014), paisagem se trata de um mundo misto, híbrido, nesse sentido,
nem totalmente natural, nem totalmente humano, mas ao mesmo tempo natural e humano. A
considera como recurso para estratégias de ordenamento do espaço em diferentes escalas,
apresentando a complexidade que o conceito adquire, principalmente, quando o modo de relacionarse com a paisagem dá lugar a outras formas de experiência sensorial: paisagens sonoras, paisagens
dos sabores e paisagens táteis. Nesse contexto de ordenamento e organização espacial entende-se os
rios como elementos estruturadores da paisagem, uma vez que delimitam, moldam, transformam
territórios e estabelecem relações.
Dessa forma, é evidente a necessidade de um olhar diferenciado sobre os recursos hídricos
das cidades, não apenas sob a perspectiva de suas condições ambientais, como também entendê-los
elementos históricos, simbólicos, definidores de ocupações, elementos que promovem o encontro
do homem com a natureza. Com isso, é preciso ampliar o entendimento acerca dos corpos hídricos,
associando-os à sua bacia hidrográfica, uma vez que representa uma unidade espacial paisagística
reconhecida como uma unidade de gestão.
Segundo Buarque (1999), gestão é um sistema organizacional necessário para implementar
estratégia e plano de desenvolvimento local sustentável, mobilizando e articulando atores e agentes,
assegurando a participação da sociedade no processo. Com isso, é importante refletir sobre a gestão
dos recursos hídricos do país, repensar e reformular as hierarquias formadas e a falta de participação
de atores importantíssimos para a preservação e manutenção do patrimônio natural e cultural.
No Brasil, não é comum ver esse processo de gestão dos corpos hídricos ocorrer de forma
eficiente, uma vez que ao se tratar de paisagens urbanas relacionadas a cursos d’água, outros
elementos são privilegiados. Essa constatação atual é consequência do processo de urbanização do
país ao longo do século XX. A gestão das cidades brasileiras primava pela expansão do sistema
viário com o objetivo de atender a uma demanda crescente. Nesse período de urbanização intensa,
os cursos d’água foram reduzidos e/ou degradados, deteriorando cada vez mais os rios urbanos.
Buscando amenizar essa situação ou até mesmo propor uma solução, em 1997, foi decretada
a Lei n. 9.433, na qual o Governo Federal instituiu uma nova política de recursos hídricos,
organizando seu sistema de gestão por bacias hidrográficas. Hoje, os recursos hídricos têm sua
gestão organizada dessa forma em todo território nacional, seja em corpos hídricos de titularidade
da União ou dos Estados.
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Carvalho (2002) afirma que, a prática dessa forma de gestão ocorreu quase duas décadas
antes. Na década de 1970, o Governo Federal reconheceu a crescente complexidade dos problemas
relacionados ao uso da água, havendo diversas experiências exitosas relacionadas à gestão de cursos
d’água no país. Em todos os casos, evidenciou-se a absoluta necessidade de gerenciamento por
bacia, tratando a questão de forma multidisciplinar e integrada, valorizando o caráter político da
administração dos recursos naturais.
No entanto, apesar desses avanços, atualmente a prática é diferente. Particularmente em
Pernambuco, a situação dos recursos hídricos é bastante complicada. De acordo com Oliveira et al
(2014) as águas superficiais encontram-se escassas no interior do Estado e em estágios avançados
de degradação na região mais litorânea. Os principais rios litorâneos do estado apresentam algum
tipo de comprometimento, devido, sobretudo, ao despejo de efluentes domésticos e/ou industriais.
É nesse contexto que se insere o objeto desta pesquisa, o Riacho do Cavouco, elemento de
grande importância na malha urbana e hídrica da cidade do Recife. Um dos afluentes do principal
rio do estado, o Capibaribe, o Cavouco percorre o Campus Universitário da UFPE e alguns bairros
da cidade até confluir com o rio Capibaribe.
Dessa forma, entende-se a necessidade de despertar a conscientização, o sentimento de
pertencimento e de responsabilidade dos atores e agentes responsáveis pela conservação e gestão
deste patrimônio natural e cultural carregado de significância, a partir de um olhar diferenciado para
este corpo hídrico. Nesse contexto, objetiva-se com este trabalho realizar uma análise sobre a gestão
do Riacho do Cavouco, contribuindo com o debate sobre a gestão de Recursos hídricos do estado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para reunir ideias suficientes para uma
revisão de literatura que apoiou a análise do objeto de estudo, o Riacho do Cavouco. A bibliografia
escolhida gira em torno de autores que debatem sobre a temática escolhida, cartas e convenções que
visam discutir soluções para enfrentar os impactos ao meio ambiente, além de trazer importantes
definições e conceitos.
Dessa forma, buscando entender conceitos de Paisagem e como ela deve ser gerida, estudouse a Convenção Europeia da Paisagem (2000) e Besse (2014). Visando analisar a gestão dos
recursos hídricos, é bastante relevante o estudo da Declaração de Dublin sobre água e
desenvolvimento sustentável, a qual defende uma gestão por bacias hidrográficas de forma
integrada e participativa. Na busca pelo maior entendimento de como funciona a gestão na escala
local, lidando diretamente com o objeto da pesquisa - o riacho do Cavouco, foi analisado o Plano
Diretor de Drenagem Urbana do Recife que traz informações importantes tanto a nível nacional
como a nível local sobre rios urbanos e bacias hídricas. Além disso, mapeia os recursos hídricos de
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Pernambuco, mostrando um panorama de como o Riacho do Cavouco se insere na malha hídrica do
estado, sua extensão e relação com outros afluentes do Capibaribe.
Outra fase importante do trabalho foi a identificação dos atores e agentes que mantém
relação direta ou indireta com o objeto de estudo, tendo papel determinante em sua gestão e
manutenção. Os principais atores identificados foram os moradores do entorno do riacho em todo o
seu percurso, os proprietários de estabelecimentos de usos diversos ao longo do percurso do
Cavouco e os atores que mantém relação com o riacho dentro do Campus da Universidade Federal
de Pernambuco, como estudantes, professores e técnicos. Os agentes identificados, responsáveis
institucionalmente pela gestão do riacho são a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana –
Emlurb, a Empresa de Urbanização do Recife – URB, e a Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE.
Objetivando apreender a visão dos agentes ligados à gestão dos recursos hídricos da cidade a
respeito do Riacho do Cavouco, entender quais principais conflitos e desafios para sua atual
conservação, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, ou seja, com perguntas abertas. As
questões seguiram uma orientação de discussão, primeiramente relacionando o riacho com o
sistema de águas municipal e a Região Metropolitana do Recife, em seguida discutindo os planos e
projetos realizados nos últimos anos na área do Cavouco, entrando então no debate sobre a
comunicação entre os três órgãos entrevistados para realizar a conservação da microbacia e por
último, como os especialistas veem a relação entre a sociedade e o riacho.
A análise das entrevistas se pautou no texto base de Laurence Bardin (1977). Foram
organizadas a partir das consonâncias e discordâncias entre os entrevistados. Dentro dessa
perspectiva foi possível apontar como o Riacho do Cavouco é encarada pelos gestores responsáveis
diretamente pela conservação da microbacia, seja no âmbito do serviço público ou acadêmico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Riacho do Cavouco
A Convenção europeia da paisagem (2000) elucida que a paisagem desempenha importantes
funções de interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental e social. Contribui ainda
para a formação de culturas locais, representando uma componente fundamental do património
cultural e natural, constituindo um elemento chave para o bem-estar humano individual e social,
bem como para a consolidação da identidade de um povo. Além disso, afirma que sua proteção,
gestão e ordenamento implicam direitos e responsabilidades para cada cidadão.
Entendendo as águas urbanas como formadoras de unidade de paisagem, Bezerra et al
(2017) retrata especificamente a cidade do Recife, afirmando que suas águas entrecortam a cidade,
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tendo os mangues e os alagados, os maciços vegetais representados por remanescentes de Mata
Atlântica e morros que delineiam seu horizonte territorial em forma de semicírculo, sua realidade
paisagística e ou sistema paisagístico. As águas da cidade fazem parte do imaginário do recifense,
influenciando diretamente em como ele vive o ambiente, é um patrimônio do povo.
É nesse rico contexto hidrográfico recifense que se insere o objeto de estudo da presente
pesquisa. De acordo com o Plano Diretor de Drenagem Urbana da Cidade do Recife (2016), o
Cavouco faz parte do aquífero Boa Viagem, tendo aproximadamente 5,5km de extensão e largura
que varia de 2 a 15m, desde sua nascente, conhecida como Laguinho, localizada dentro do Campus
da UFPE, até confluir com o rio Capibaribe.
A Figura 1 mostra a extensão do Riacho do Cavouco na malha urbana da cidade do Recife,
destacando os bairros limítrofes ao riacho, no intuito de apresentar o corpo hídrico e guiar o leitor
no breve diagnóstico que será dado nas próximas linhas sobre as diversas características
encontradas nos trechos do riacho.
Figura 1 – Percurso do Riacho do Cavouco desde sua nascente até confluir com o Capibaribe, evidenciando
os limites dos bairros que fazem interface com o Riacho..

Fonte: Imagem retirada do Google Earth editada pela autora

O Cavouco inicia seu percurso em sua nascente, na UFPE, passa por algumas ruas do bairro
da Várzea, onde recebe esgoto doméstico e é estrangulado por algumas casas nas suas margens e
sobre seu leito, aterrando-o em diversos pontos. Ao retornar à UFPE, o riacho percorre o Campus,
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sofrendo muitas vezes com a falta de manutenção e limpeza de suas águas. Ao sair da UFPE
novamente, o riacho corre pelos bairros Engenho do Meio, Iputinga e Cordeiro, que por serem
bairros de urbanização bastante acentuada e não prover de esgotamento sanitário adequado, despeja
efluentes domésticos no corpo hídrico. Segue então para a Avenida Caxangá, onde passa por baixo
da via, continuando seu curso até confluir com o rio Capibaribe.
Ao analisar esse caminho bastante diverso, percebe-se conflitos, uma vez que o percurso
apresenta características distintas a depender do trecho e comunidade em que se encontra. Há
trechos em que existe uma maior relação do homem com o riacho, e outros bastante críticos em que
o corpo d’água se encontra parcialmente aterrado, poluído, escondido.
Em entrevista com responsáveis pela gestão do Cavouco e professores da UFPE, descobriuse que o motivo da secagem do Laguinho, onde fica localizada a nascente do Riacho, é devido ao
baixo índice pluviométrico em 2014, ocasionando a diminuição de todo o nível do Cavouco. Além
disso, o corte da ligação entre a comunidade da Várzea e o Laguinho também influenciou na
secagem. Tal corte foi feito com a justificativa de haver retorno de água poluída da comunidade e
do cemitério do bairro que fica bem próximo a nascente. Há a intenção de alguns responsáveis pela
gestão dentro da UFPE de renaturalizar o Laguinho, no entanto a falta de prioridade por parte da
gestão pública e verba necessária disponível foram apontadas como causas da atual situação não ser
solucionada.
No entanto, mesmo seco, a significância do Laguinho é marcante. Ainda hoje é bastante
utilizado, confirmando seu simbolismo e importância para a comunidade acadêmica e moradores do
entorno da UFPE, uma vez que ainda se mostra como local de encontro, lazer e confraternização
entre seus usuários.
Besse (2014, p.128) enfatiza que a paisagem vernacular é fruto de uma adaptação mútua, e
ativa, entre o homem e o mundo. O que caracteriza o vernacular na paisagem é o diálogo com o
local, constituído por um conjunto de costumes, hábitos e práticas continuamente elaborados e
ajustados em contato com o local, privilegiando o inesperado, a espontaneidade e a criatividade,
portanto, as relações mais ligadas à apropriação do espaço.
A Figura 2 elucida a paisagem vernacular trazida por Besse com o exemplo da importância
do seu uso ainda hoje, uma confraternização do Laboratório da Paisagem – UFPE. Como essa,
outras confraternizações de laboratórios, disciplinas, recepção de calouros, lazer de moradores do
entorno e de alunos ao fim de um dia de aulas, entre outros, fazem parte do cotidiano da nascente,
hoje seca.
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Figura 2 – Confraternização do Laboratório da Paisagem – UFPE.

Fonte: Wilson de Barros, dezembro de 2017.

A conturbada relação entre os moradores da várzea e o Riacho do Cavouco pode ser vista na
Figura 3. Esse fato é consequência da falta de educação ambiental e patrimonial, além da complexa
problemática da habitabilidade, muitas vezes negligenciada pela gestão da cidade. Além disso,
mostra a invisibilidade sofrida pelo riacho que tem todo seu potencial paisagístico desperdiçado à
medida que é aterrado, usado como depósito de lixo e esgoto, comprometendo diretamente na
relação saudável entre o homem e a natureza.
Figura 3 – Conflito entre moradia e preservação ambiental - Várzea.

Fonte: Luiza Regina, maio de 2014.

É importante perceber como o riacho se insere na paisagem, servindo muitas vezes de
elemento integrador e formador de uma unidade. Tal fato é claramente perceptível ao se debruçar
sobre o Campus da UFPE e a Sudene, dois importantes representantes da arquitetura moderna do
estado e do país. O Cavouco serpenteia toda a Universidade, chegando ao Prédio da
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superintendência, conectando estes dois pontos. A Figura 4 mostra como o riacho chega no prédio
da Sudene, integrando o verde, a água e a arquitetura assim como no Campus da UFPE.
Figura 4 – Chegada do riacho na SUDENE.

Fonte: Letícia Rocha, julho de 2018.

Ao perpassar pela SUDENE e entrar no bairro Iputinga, a condição do riacho é bastante
crítica. Canalizado, mas não tratado e renaturalizado, perde-se toda a relação do homem com a
água. Um local apenas de passagem, que não convida o morador ou transeunte a parar e se conectar
com a natureza (Figura 5).
Figura 5 – Trecho canalizado do Cavouco.

Fonte: Letícia Rocha, julho de 2018.

Após o trecho relatado acima, o riacho apresenta parte de seu percurso urbanizado, devido a
obras anteriores realizadas pela Autarquia de Urbanização do Recife, renovando a ambiência do
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local e interferindo diretamente na relação dos moradores com o corpo hídrico, como apresentado
na Figura 6. Devido a requalificação, foi implementada uma academia da saúde e as margens do
riacho é utilizada para caminhadas. Em dias de semana, os moradores usam a área para descanso
por ser um local bastante confortável e nos finais de semana eles montam estruturas para festas.
Figura 6 – Trecho do Cavouco que passou por obra de urbanização.

Fonte: Letícia Rocha, julho de 2018.

É importante salientar que o Capibaribe é considerado como área de proteção de mananciais
de interesse da Região Metropolitana do Recife (RMR), de acordo com a lei estadual nº 9860
(PERNAMBUCO, 1986). Esta lei disciplina condições básicas para a preservação dos recursos
hídricos contidos nas áreas de proteção ecológica, locais que possuem características de flora e
fauna relevantes para o equilíbrio ecológico da RMR. Traz também parâmetros de uso, ocupação e
parcelamento para os imóveis localizados nas áreas de proteção, além das penalidades para as
orientações descumpridas. Essa lei é um aporte para a conservação e gestão dos recursos hídricos da
RMR, atingindo indiretamente o Riacho do Cavouco.
Ao analisar a Carta do Patrimônio Mundial Natural e Cultural (1972), entendeu-se que o
Cavouco se enquadra como patrimônio cultural à medida que se integra à arquitetura e à paisagem,
sendo reconhecida sua importância nos âmbitos históricos e científicos. Além disso, há a importante
relação dos usuários com o riacho, utilizando-o de diversas maneiras, demonstrando sua
significância. Constatou-se como um local de interesse natural, do ponto de vista da ciência, da
conservação e da beleza natural, no qual são feitas inúmeras pesquisas quanto à qualidade da água,
características da fauna e da flora presentes, etc. Essas pesquisas são provenientes principalmente
de professores e alunos da UFPE, atores que possuem estreita relação com o corpo hídrico. Além
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disso, também são feitos estudos para a conservação do riacho, manutenção, como visto em
entrevistas na DGA - UFPE, URB Recife e EMLURB.
A gestão do Riacho do Cavouco
A Convenção europeia da paisagem (2000), designa “Gestão da paisagem” como a ação que
visa assegurar a manutenção de uma paisagem, considerando o desenvolvimento sustentável, no
sentido de harmonizar as alterações resultantes dos processos sociais, econômicos e ambientais.
Orienta ainda sobre a necessidade de estabelecer procedimentos para a participação do público em
geral, das autoridades locais e regionais, e de outros interessados na definição e implementação das
políticas da paisagem.
Ao analisar a realidade recifense, percebe-se a complexidade da gestão de sua marcante
paisagem ao longo do tempo. De acordo com o Plano de Drenagem Urbana da Cidade do Recife
(2016), em 60 anos, de 1940 a 2010, a população urbana cresceu de 30% para 85% da população
total do país, fato que somado ao alto índice de impermeabilização do solo, teve como consequência
diversas complicações na cidade como o aumento de poluição e enchentes. Fatos decorrentes de
décadas em que seu sistema viário foi priorizado em detrimento dos cursos d’água.
Nos últimos anos, a administração municipal voltou seu olhar para a revitalização de parte
de seu sistema hídrico. Um dos exemplos é o Riacho do Cavouco que foi submetido às
transformações do processo de requalificação, incluindo grama nas margens, algumas árvores e
passarela para pedestres, sendo classificado como um ponto positivo do sistema de drenagem da
cidade, tendo sua bacia hidrográfica apontada como unidade de planejamento.
Em entrevistas com as instituições que lidam diretamente com o riacho do cavouco, foi
possível entender o desafio da integração institucional, comunicação e arrecadação de recursos para
esta complexa questão na cidade que é o tratamento dos corpos hídricos de maneira efetiva e
completa.
O Cavouco é gerido por três instâncias, EMLURB, UFPE e URB. A partir de entrevistas, foi
esclarecido o papel de cada uma na gestão do corpo hídrico estudado e desafios da gestão.
A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB) é encarregada da
limpeza e manutenção do riacho. Até o ano de 2013, o riacho era limpo três vezes dentro de um
mesmo ano, em todo o seu percurso. Foi relatado que esse serviço era o ideal. No entanto, a crise
econômica do país ocasionou grandes cortes nos cofres públicos, interferindo diretamente na verba
de diversos órgãos. Por esse motivo, atualmente a limpeza do riacho é realizada apenas uma vez no
ano, contemplando só os trechos mais críticos. Quanto ao trabalho dentro das comunidades,
atualmente não é realizado nenhum tipo, e também não foi mencionado na entrevista de algum dia
ter sido feito.
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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é responsável pela limpeza e manutenção
do riacho dentro do Campus da Universidade. Entretanto, a dificuldade financeira e de corpo
técnico são os fatores citados como os mais alarmantes, além da dificuldade de atendimento por
parte da Emlurb quando solicitada à auxiliar com maquinário necessário para limpeza. Atualmente,
apenas quatro funcionários cuidam de todo o trecho do riacho interno à UFPE. Além desses fatos, é
importante salientar a falta de trabalho com a comunidade de forma clara e eficaz. Um dos papéis
da Universidade é a atividade de extensão, a qual interliga o meio acadêmico com a comunidade.
Visto a importância do Riacho para a academia e para seu entorno, percebe-se que a UFPE realiza
diversos trabalhos científicos relacionados à qualidade das águas do riacho e apontando problemas
como poluição e falta de conscientização da comunidade. No entanto, nenhum trabalho relacionado
à educação ambiental e patrimonial, consequência de algum trabalho de extensão acadêmica, foi
identificado.
A Autarquia de Urbanização do Recife (URB) é responsável pela elaboração de projetos
urbanos e pela captação de recursos junto à prefeitura ou outras iniciativas para realizar as obras, no
entanto depende da gestão vigente da cidade para solicitar as demandas prioritárias. Recentemente
foi realizada a urbanização de um trecho do Riacho, em entrevista, foi relatado que existia a
proposta de projetar outro trecho, mas que essa questão urbana deixou de ser prioridade da
prefeitura.
Ao entrevistar profissionais dos três órgãos, percebe-se o comprometimento dos
profissionais de cada órgão e intenção de reverter o atual quadro do Cavouco. No entanto, há alguns
entraves que dificultam, como a falta de integração e comunicação, principalmente entre a UFPE e
os outros, comprometendo a gestão completa por bacias como está prescrito na legislação vigente e
nas cartas estudadas. Além disso, a gestão do riacho atualmente é desintegrada, feita por partes e
por instância diversas, com comunicação prejudicada e verba reduzida. Quanto as comunidades
residentes do entorno do riacho, apenas são citadas como problema, como poluidoras, enquanto
nada é feito a respeito por nenhuma instância, nenhum trabalho é desenvolvido com o objetivo de
educar e agregar os usuários à gestão do Riacho do Cavouco, patrimônio natural e cultural.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendendo a Gestão Participativa como um modelo de gestão que enfatiza as pessoas que
fazem parte da organização, que provoca e incentiva a participação de todos no processo, percebese que este é o melhor modelo em relação a preservação de recursos ambientais urbanos. A
participação é uma forma de viver a democracia, gera comprometimento e identificação das
pessoas, causando senso de responsabilidade nas pessoas, atentando na necessidade de conservar e
preservar o que é de todos.
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Atualmente, em relação aos recursos hídricos de Pernambuco, esse sentimento de
responsabilidade e comprometimento coletivo é raridade. A gestão é realizada de forma hierárquica,
sendo a população apenas informada de ações quando lhe afetará diretamente. Essa atitude resulta
em um distanciamento das pessoas para com seus bens naturais, entendendo que a responsabilidade
é apenas do governo, se omitindo.
Dessa forma, diante do objeto de estudo escolhido, a gestão do Riacho do Cavouco precisa
ser reorganizada. É necessário que os órgãos gestores desempenhem uma integração eficiente,
compartilhando experiências e se ajudando mutualmente. O Cavouco precisa ser encarado como
patrimônio natural e cultural, sua significância ser considerada pelos gestores públicos e deixar de
ser visto da forma simplória que é visto hoje.
Além disso, o trabalho com a comunidade é vital. Sem a participação da população no
processo de gestão, a preservação não acontecerá de modo efetivo. Agentes devem trabalhar em
conjunto com os atores sociais para atingir o mesmo objetivo, preservar o meio ambiente e manter
uma relação saudável do homem com a natureza. Atividades de educação ambiental e patrimonial
precisam ser realizadas para a conscientização da população. Em paralelo, precisa ser executado
maior controle urbano, controle das atividades realizadas no entorno imediato do Cavouco, um
trabalho de fiscalização em conjunto com o de educação visando a manutenção saudável das
condições do riacho.
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RESUMO
O uso irracional e indiscriminado de água potável contribui para o agravamento do problema de
escassez desse recurso. Uma alternativa viável para reduzir a escassez de água é realizar a captação
e armazenamento em reservatórios de água pluvial para sua utilização nas edificações, escritórios, e
indústrias. Entretanto, o dimensionamento dos reservatórios para armazenamento de água pluvial é
um dos pontos críticos na implantação do sistema, pois geralmente, é um dos itens mais caros,
impactando significativamente no tempo de retorno do investimento. De modo que, o correto
dimensionamento do reservatório é fundamental para evitar gastos desnecessários. Diante do
exposto, objetiva-se com o trabalho utilizar um método de simulação desenvolvido em software
para comparar quanto ao potencial de economia de água potável, dois métodos sugeridos pela NBR
15527 para o dimensionamento de um reservatório de água pluvial, em diferentes condições de
precipitação. O estudo de caso foi feito para atender um escritório de uma usina sucroenergética
localizada na região de Ribeirão Preto – SP. Os métodos de dimensionamento do reservatório
utilizados foram o Método Prático de Azevedo Neto, e o método de Rippl. Os valores resultantes
dos cálculos foram testados no simulador para auxiliar na tomada de decisão para a escolha da
capacidade volumétrica mais adequada. O método de Rippl apresentou valores superdimensionados
e o método de Azevedo Neto valores abaixo do ideal, mas os dois métodos se mostraram úteis para
apresentar valores intermediários que podem ser testados na simulação.
Palavras-chave: Água de chuva; Azevedo Neto; Rippl.
ABSTRACT
The irrational use and indiscriminate use of drinking water contributes to the worsening of the
problem of scarcity of the resource. A viable alternative to reduce the shortage of water is to capture
and storage in reservoirs of rain water for their use in buildings, offices, and industries. However,
the scaling of the reservoirs for the storage of rain water is one of the critical points in the
deployment of the system, because it is usually one of the most expensive items, significantly
impacting on time of return on investment. So, the correct dimensioning of the reservoir is critical
to avoid unnecessary expenses, significantly impacting on time of return on investment. So, the
correct dimensioning of the reservoir is critical to avoid unnecessary expenses. Considering the
above, the objective is to work with the use of a method developed in simulation software to
compare how the savings potential of drinking water, two methods suggested by the NBR 15527 for
sizing a water reservoir rainfall, in different conditions of precipitation. The case study was done to
meet an office of a sucroenergética plant located in the region of Ribeirão Preto - SP. The methods
of scaling the reservoir used were the practical method of Azevedo Neto, and the method of rippl.
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The resulting values of calculations were tested in the simulator to assist in decision-making for the
choice of the most appropriate volumetric capacity. The method of rippl presented values oversized
and the method of Azevedo Neto values below the ideal, but the two methods proved useful to
submit intermediate values that can be tested in the simulation.
Keywords: Rainwater; Azevedo Neto; Rippl.

INTRODUÇÃO
A água está diretamente relacionada ao processo de evolução econômica e social da
ocupação humana. Observa-se que na História da evolução habitacional, o desenvolvimento das
principais civilizações era principalmente baseado na distância e na facilidade em se conseguir esse
recurso natural (TOMAZ, 2003).
De toda a água presente no planeta, apenas 2,5% representa a água doce. Entretanto, não
significa que toda essa água esteja disponível para o consumo humano, pois existe certa dificuldade
em captar boa parte dessa água, tendo em vista que ela se encontra em locais de difícil acesso, como
a água solidificada nas geleiras (BRAGA et al., 2002).
Com o passar dos anos e seu uso predatório e irracional, assim como o de outros recursos
naturais, ocasionou o aumento da escassez de água potável, o que desencadeou constantes
preocupações e discussões nas principais organizações mundiais (TOMAZ, 2000).
O crescimento populacional, os grandes aglomerados urbanos, a industrialização e a falta de
consciência ambiental fazem com que a oferta de água tenha relação estreita com a segurança
alimentar, o desenvolvimento agrícola e industrial, e a sustentabilidade ambiental (BERNARDI
2003; JAQUES, 2005).
Diante da necessidade de se encontrar soluções que visem garantir um abastecimento de
qualidade e em quantidade que seja satisfatória à população, a captação e aproveitamento de água
de chuva surge como uma alternativa (ZOLET, 2005).
A captação e a utilização de água de chuva acontecem em vários países de diversos
continentes, nos quais geralmente são oferecidos benefícios para a construção de sistemas de
captação e armazenamento dessas águas (JAQUES, 2005).
A utilização da água da chuva vem sendo cada vez mais considerada como uma fonte
alternativa de água, para fins potáveis ou não potáveis, dependendo da necessidade e da qualidade
desta. Contudo, pode-se inserir atualmente o aproveitamento da água da chuva nos sistemas de
gestão e captação em sistemas integrados nas águas urbanas. A utilização da água da chuva, por
depender de condições locais e visando seu aproveitamento no próprio local de captação, se insere
no conceito de sistemas de saneamento descentralizado, nos quais sua gestão é compartilhada com o
usuário (PROSAB, 2006).
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Atualmente, o aproveitamento de água de chuva está sendo discutido no Brasil e aplicado
em algumas regiões do semi-árido. Nestas regiões, há alguns projetos que incentivam a execução de
sistemas visando o aproveitamento, como o projeto Um Milhão de Cisternas (P1MC) do governo
federal, que foi criado com o intuito de garantir o fornecimento de água à população nos períodos
mais secos do ano (SOARES JUNIOR e LEITAO, 2017).
Segundo May (2004), existem diferentes metodologias para realizar o dimensionamento de
um reservatório destinado para o aproveitamento de água pluvial. A escolha do método ideal para
determinar sua capacidade é de fundamental na viabilidade de implantação deste sistema, assim, o
dimensionamento do reservatório é o componente mais oneroso de todo o sistema, logo, seu
dimensionamento inadequado pode inviabilizar a implantação ou o bom funcionamento de todo o
sistema.
Além do dimensionamento, outro fator que pode interferir no custo do sistema e, também na
sua viabilidade de instalação, é o posicionamento do reservatório, pois pode determinar a
necessidade de se utilizar bombas para alimentar os pontos captação para a utilização de água de
chuva (TOMAZ, 2000).
Para uso não potável podemos suprir em grande parte a demanda da população utilizando o
método de captação e aproveitamento de água da chuva. O aproveitamento de água pluvial das
indústrias apresenta-se com grande potencial de utilização, isso se deve a suas grandes áreas de
telhado (ANNECCHINI, 2005).
A água coletada da chuva pode ser utilizada no resfriamento de telhados e máquinas, na
lavanderia industrial, carros e ônibus, em lava-jatos de caminhões, na climatização interna, e na
limpeza geral. Entretanto, para usufruir desta tecnologia, é necessário realizar estudo de viabilidade
técnica para sua implantação (TORDO 2004; WERNECK 2006).
A norma brasileira NBR 15.527 (ABNT, 2007) prescreve seis métodos de cálculo para
dimensionamento de reservatórios de água pluvial, sendo eles o método de Rippl, método da
Simulação, método Azevedo Neto, método Prático Alemão, método Prático Inglês e método Prático
Australiano. De acordo com TOMAZ (2012), na concepção de um sistema de aproveitamento de
água pluvial, deve constar o alcance do projeto, a população que utiliza a água de chuva e a
determinação da demanda a ser definida pelo projetista do sistema. Além desses, é imprescindível
ao projetista o estudo das séries históricas e possivelmente das séries sintéticas das precipitações da
região onde será feito o projeto.
Assim, objetiva-se com o trabalho comparar com o auxílio de análise de simulação dois
métodos para dimensionamento de reservatório de água pluvial, considerando-se condições distintas
de precipitação.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo de caso advém de um projeto de captação de água pluvial desenvolvido para
atender a um escritório de uma usina sucroalcooleira localizada na região de Ribeirão Preto - SP. O
clima da região, conforme a classificação de Köppen, é do tipo Cwa, subtropical úmido.
A área de projeção do telhado do escritório por onde será feita a captação das águas pluviais,
é de 900m2, e corresponde a uma Central de Operações Agrícolas, por onde circulam diariamente
em média 508 colaboradores.
O consumo médio de água potável no escritório é de 124 m3/mês, onde essa água é utilizada
para fins de limpeza, jardinagem, descarga de sanitários, e higiene pessoal; sendo que a quantidade
de água de chuva que pode ser utilizada em substituição ao uso da água potável é de 110 m 3/mês,
uma vez que, deve ser desconsiderado desse consumo total o uso de água pluvial para higiene
pessoal, respeitando-se as definições da Portaria Ministério da Saúde nº 2.914/2011, que define
como água potável, aquela destinada apenas à ingestão, preparação e produção de alimentos e à
higiene pessoal, que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde.
O tamanho do reservatório depende diretamente do regime de chuvas local. Altos índices de
precipitação pluviométrica, por exemplo, e distribuições mais constantes das chuvas, bem como o
consumo regular de água, permitem a instalação de reservatórios de menores capacidades de
volume.
Para a simulação da capacidade de volume do reservatório, foram consideradas três
condições reais de distribuição de chuvas ocorridas na região. Para representar uma condição
normal de precipitação, foi considerada a média de precipitação pluviométrica mensal que ocorreu
na região no período de 1964 à 2015 (Figura 1). Para uma condição de altas precipitações
pluviométricos, considerou-se a distribuição de chuvas que ocorreu na região no ano de 2009
(figura 2); e para simular o fluxo de águas em uma condição de estiagem, considerou-se o ano de
2014 (figura 3), onde ocorreu insuficiência de chuvas. Devido às exigências dos gestores da usina
onde foi realizado o estudo, não é permitida a divulgação da marca comercial, razão social, e
imagens da empresa. Contudo, foi autorizada, para a execução deste trabalho, a coleta de dados
pluviométricos da região, obtidos da estação meteorológica da usina e dispostos nos bancos de
dados de gestão da empresa.
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Figura 1 – Precipitação média mensal (1964 à 2015) na região de Ribeirão Preto – SP.

Fonte: Estação meteorológica da usina, localizada em Ribeirão Preto – SP.
Figura 2 – Precipitação média mensal em ano de excesso de chuvas (2009).

Fonte: Estação meteorológica da usina, localizada em Ribeirão Preto – SP.
Figura 3 – Precipitação média mensal em ano de estiagem (2014).

Fonte: Estação meteorológica da usina, localizada em Ribeirão Preto – SP.

MÉTODOS PARA DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL
SUGERIDOS PELA NBR 15527
Foram selecionados dois métodos para dimensionamento da capacidade do volume do
reservatório, sendo eles o Método Azevedo Neto e o Método de Rippl.
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Método Azevedo Neto
O método Prático Brasileiro é o primeiro método apresentado na NBR 15527 (ABNT,
2007), podendo ser recomendado devido a praticidade do uso (TOMAZ, 2003). Neste método o
volume do reservatório de água pluvial é calculado por meio da Equação 1:
V = 0,042 * P * A * T
Onde:
V é o volume de água no reservatório, ou o volume do reservatório de água pluvial (L);
P é a precipitação média anual (mm);
A é a área de captação em projeção no terreno (m2); e,
T é o número de meses de pouca chuva ou seca.
Para dimensionamento da capacidade do reservatório seguindo esse método, foram
considerados para a precipitação média anual o valor de 1494 mm (P) referentes à condição
pluviométrica normal na região onde se desenvolveu o projeto, uma área de captação de 900m 2 de
telhado (A) e, 3 meses de pouca chuva (T). A NBR 15527 (ABNT, 2007) não especifica como
determinar o número de meses de pouca chuva. Neste trabalho, os meses que possuem uma
precipitação igual ou inferior a 80% da precipitação média mensal foram considerados, sendo esses
os meses de junho, julho e agosto.
Método de Rippl
O método de Rippl, ou método das massas, criado em 1883, utiliza para cálculo as séries
históricas de precipitações, diárias ou mensais, sendo recomendadas as mais longas possíveis, e
estas são transformadas nas vazões de água de chuva que, captadas pelos telhados, alimentam o
reservatório em cada mês.
Thomaz (2003), aponta que, de forma a facilitar o cálculo, é comum formularem séries
sintéticas, ou seja, elaboradas a partir de uma série histórica de precipitação, que pode ser em base
diária ou mensal, podendo ser utilizada tanto uma demanda constante de água pluvial quanto uma
demanda variável.
No caso deste trabalho, foi considerada uma série histórica mensal de 52 anos de
precipitação, e, utilizou-se demanda constante de 110m3/mês.
Considera-se então que para o dimensionamento, é necessário conhecer a demanda média de
água pluvial, a área da superfície de captação que irá gerar o volume de água realmente
aproveitável, e o coeficiente de runoff (C=0,80), ou seja, apenas 80% dessa água que cai sobre o
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telhado é de fato coletada e recebida no sistema, sendo 20% perdida pela interceptação no telhado,
evaporação, respingos e first flush (eliminação das primeiras águas sujas).
Em seguida, aplica-se o método de Rippl conforme a equação 2:
S (t) = D (t) – Q (t)
Sendo:
Q (t) = C x P(t) x A
Onde:
S (t) é o volume de água no reservatório no tempo t;
Q (t) é o volume de chuva aproveitável no tempo t;
D (t) é a demanda ou consumo no tempo t;
C é o coeficiente de escoamento superficial.
Por fim, a capacidade do reservatório de água pluvial recomendada, é dado por:
V = Σ S(t), somente para valores S(t) > 0
Sendo que: Σ D (t) < Σ Q (t)
ANÁLISE DE SIMULAÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE RESERVATÓRIO
O método de simulação foi desenvolvido em planilha eletrônica Excel®, e adaptada do
método de Rippl, juntamente com o método de simulação sugerido pela NBR 15527 (ABNT, 2007),
possibilitando assim determinar o potencial de economia de água potável em função de diferentes
volumes de reservatórios testados.
A simulação permite o acompanhamento do fluxo de água (entrada e saída do sistema de
captação), bem como do nível de água presente no reservatório mês a mês e em anos consecutivos,
levando em consideração a função e o tamanho de reservatório previamente definidos, o que
permite auxiliar na tomada de decisão para a escolha do tamanho de reservatório mais adequada às
exigências do cliente.
As primeiras informações inseridas no simulador são: área de projeção do telhado (m2), e os
dados de precipitação mensal (mm). No caso do trabalho, em três condições de precipitação de
chuva supracitados resultam no volume de chuva aproveitável que é captado e armazenado pelo
reservatório. Foi desconsiderada no cálculo a perda de água por evaporação, e por vazamentos, em
prol de se utilizar para simular estas perdas, o coeficiente de Runoff (C=0,80).
As capacidades volumétricas de reservatório que foram inseridas no simulador eram os
valores resultantes do cálculo do Método de Azedo Neto, e do método de Rippl.
O monitoramento do nível de água armazenado no reservatório é feito pelo
acompanhamento mensal, contínuo do fluxo de água (entrada de água pluvial e utilização da mesma
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para os fins não potáveis) e pela soma acumulada do volume de água excedente em cada mês.
Considera-se o reservatório vazio em seu primeiro mês de uso, e a simulação da entrada e saída de
água é feita de maneira continua, repetindo-se as precipitações anuais até que o volume se torne
estável, deste modo, é possível analisar a situação real de economia de água, bem como o overflow
(água pluvial que não foi utilizada e que extravasa do sistema).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do método Prático Brasileiro Azevedo Neto, resultou em um volume de
reservatório de 170m3, sendo que para simulação, esse valor foi arredondado para 200 m3.
Já o cálculo para dimensionamento pelo método de método de Rippl resultou em um volume
de reservatório de 409 m3 de capacidade (tabela 1).
Tabela 1 – Aplicação do método de Rippl para dimensionamento de reservatório de água pluvial.

Autoria: Lígia Negri Corrêa. Fonte: Dados dos autores.

O método de Rippl possibilita dimensionar os reservatórios de água pluvial somente quando
há diferença positiva entre o volume e a demanda de água pluvial, ou seja, quando em algum
momento do período analisado a demanda supera o volume (RUPP et. al 2011), o que ocorreu nos
meses de abril à outubro, conforme consta na tabela 1. Dessa forma, foi possível por meio deste
método estimar a capacidade volumétrica do reservatório.
O método da análise de simulação do reservatório é um método por tentativas e erros,
utilizado para acompanhar e analisar a eficiência do volume de reservatório selecionado para o
sistema de captação (TOMAZ, 2012).
Deste modo, foram selecionados para teste de simulação os valores de 200m3 (método de
Azevedo Neto), e 409m3 de capacidade volumétrica (método de Rippl). Os resultados da simulação
de reservatórios, com as variações do percentual de substituição de água potável por pluvial, estão
agrupados na tabela 2 a seguir:
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Tabela 2 – Simulação para reservatórios de 200, 250, e, 300 m3 de capacidade, para índices de precipitação
normal (média de 52 anos), altos (2009), e baixos (2014), na região de Ribeirão Preto – SP.

Autoria: Lígia Negri Corrêa. Fonte: Dados dos autores.

Para os três volumes dos reservatórios testados, nota-se que apenas no período atípicos de
excesso de chuva (2009) ocorreu overflow (desperdício de água que extravasa do reservatório), ou
seja, todos os reservatórios apresentam capacidade apropriada para armazenar toda a água coletada.
O reservatório de 200 m3, resultante do cálculo pelo Método Azevedo Neto foi o que
apresentou menor porcentagem de economia de água, e também o único que apresentou overflow
em condições normais de precipitação. Isso se deve ao fato de que as equações desse método
exigem apenas os valores de precipitação média anual, número de meses com pouca chuva ou seca
e área de captação em projeção.
Porém, observa-se que ainda em condições de precipitação normal (média de 52 anos), os
reservatórios de 250 e de 300 m3 não apresentaram diferenças na porcentagem de economia de
água. Ou seja, não é necessária a instalação de um reservatório maior que 250 m3, pois não irá
garantir um maior armazenamento de água. Isso mostra que a capacidade de reservatório
recomendada pelo método de Rippl, de 409 m3 foi exagerada.
Segundo TOMAZ (2012) o método de Rippl geralmente superdimensiona o reservatório,
sendo indicado somente para verificar o limite superior do volume do reservatório de acumulação
de águas de chuvas, ou em regiões onde ocorre longos períodos de seca, e toda a água precise ser
armazenada.
Em condições de baixa precipitação (2014), não ocorreu diferença no potencial de economia
de água em relação aos reservatórios testados, apresentando percentual de economia de água de
apenas 46%. A demanda por água pluvial para substituição pela água potável não é atendida em
anos de estiagem, independentemente do tamanho do reservatório.
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O reservatório que apresentou maior potencial de economia de água potável (88,6%) foi o de
capacidade volumétrica de 300 m3. Porém isso não indica que essa capacidade de reservatório seja a
mais adequada, uma vez que, esse volume de água armazenado ocorreu apenas no ano atípico de
excesso de chuvas, não compensando, portanto o alto investimento na construção do reservatório de
maior tamanho.
O correto dimensionamento do reservatório é fundamental para evitar gastos desnecessários
quando o reservatório é superdimensionado; ou, para evitar a baixa eficiência na economia de água,
quando o reservatório é subdimensionado. Logo, o dimensionamento da capacidade do reservatório
de água pluvial pode ser feito com qualquer método, a critério do projetista, e, a definição de
“volume ideal” é dada pelo cliente, uma vez que como visto nos resultados da simulação (tabela 2)
o reservatório de maior capacidade volumétrica não é necessariamente o que irá armazenar mais
água.
O método de Azevedo Neto subdimensionou o reservatório de água pluvial, já o método de
Rippl apresentou valores superdimensionados. De maneira geral, os métodos apresentados na NBR
15527 (ABNT, 2007) mostraram-se insuficientes e inadequados para serem aplicados de maneira
isolada no dimensionamento de um reservatório de aproveitamento de água pluvial. Com o auxilio
dos métodos de simulação, torna-se possível comparar a capacidade dos reservatórios quanto ao
potencial de economia de água potável e a aplicabilidade de cada um dos métodos elencados pelo
projetista no dimensionamento do reservatório.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método de Rippl apresentou volumes superdimensionados e o método de Azevedo Neto
apresentou valores subdimensionados, contudo a aplicação dos métodos mostrou-se útil para
apresentar os valores intermediários que podem ser testados pelos métodos de simulação.
O método de simulação é eficiente para a tomada de decisão do tamanho de reservatório
mais adequado.
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RESUMO
A paisagem é uma categoria de análise aplicada na geografia na compreensão da dinâmica dos
elementos físicos de uma determinada área. Um sistema passível de ser analisado são as bacias
hidrográficas, estas se apresentam de forma dinâmica, com entrada e saída de fluxos composta por
elementos físicos e biológicos, inclusive o homem que pelo meio social afeta diretamente a
dinâmica do sistema, por todas essas características a bacia hidrográfica se apresenta como uma
entidade geográfica ideal para a análise ambiental, auxiliando na gestão e planejamento dos recursos
hídricos. O Maranhão é um dos estados brasileiros mais ricos em bacias hidrográficas de grandes
dimensões, sendo a bacia hidrográfica do rio Itapecuru a segunda maior no Estado, abrangendo uma
área correspondente a 16% do território maranhense. Contudo, a bacia hidrográfica do rio Itapecuru
tem sofrido alterações significativas quanto às formas de uso e ocupação da terra. Com base nisto,
este estudo tem por objetivo apresentar a paisagem como uma categoria de análise de bacias
hidrográficas e avaliar as modificações espaciais de uso e ocupação da terra transcorridas no baixo
curso do rio Itapecuru – MA. Para alcançar os objetivos, buscou-se subsídios teóricos que
fundamentassem este estudo e levantamento de imagens em espaço temporal de 15 (quinze) anos
(2002–2017) utilizando a metodologia estabelecida pelo manual de uso e ocupação da terra através
de geotecnologias. Foram utilizadas imagens do satélite LANDSAT 7TM+ (2002) e LANDSAT
8OLI TIRS (2017) e técnicas de geoprocessamento a partir dos programas QGIS e SPRING. Da
classificação realizada para o intervalo de tempo de 2002 a 2017 foi possível observar as mudanças
ocorridas no baixo curso da bacia hidrográfica do rio Itapecuru, tais como, o aumento das áreas de
vegetação e diminuição das áreas de influência antrópicas.
Palavras-chave: Paisagem; Bacias hidrográficas; Uso e ocupação da terra.
ABSTRACT
Landscape is a category of applied analysis in geography in understanding the dynamics of the
physical elements of a given area. A system that can be analyzed is the hydrographic basins, these
are presented dynamically, with input and output of flows composed of physical and biological
elements, including the man who through the social environment directly affects the dynamics of
the system, for all these characteristics to The hydrographic basin presents itself as an ideal
geographical entity for environmental analysis, assisting in the management and planning of water
resources. Maranhão is one of the richest Brazilian states in large hydrographic basins. The
Itapecuru river basin is the second largest in the state, covering an area corresponding to 16% of
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Maranhão territory. However, the water catchment area of the Itapecuru River has undergone
significant changes in the use and occupation of the soil. Based on this, this study aims to present
the landscape as a category of watershed analysis and to evaluate the spatial changes in land use and
occupation occurring in the low course of the Itapecuru - MA river. In order to reach the objectives,
we sought theoretical subsidies that would base this study and survey of images in a space of 15
(fifteen) years (2002-2017) using the methodology established by the manual of land use and
occupation through geotechnologies. Images of the satellite LANDSAT 7TM + (2002) and
LANDSAT 8OLI TIRS (2017) and geoprocessing techniques from the QGIS and SPRING
programs were used. From the classification made for the time span from 2002 to 2017, it was
possible to observe the changes that occurred in the lower reaches of the Itapecuru river basin, such
as the increase of vegetation areas and decrease of anthropic areas of influence.
Keywords: Landscape. Watersheds. Use and occupation of soil.

INTRODUÇÃO
A questão ambiental se apresenta como uma tendência, inúmeros estudos buscam
compreender a relação entre homem e natureza, com seus processos de desenvolvimento que
envolvem o ambiente e a sociedade. Há inúmeras análises que podem ser realizadas na busca por
compreender esses processos, um dos que podem ser destacados são os estudos integrados da
paisagem em bacias hidrográficas.
Por ser considerada como um sistema dinâmico com entrada e saída de fluxos, as bacias
hidrográficas vêm se apresentando como um importante sistema capaz de apresentar por meio das
mudanças espaciotemporal da paisagem, as mudanças e relações entre os elementos naturais, como:
hidrologia, pedologia, geologia, geomorfologia, climatologia, cobertura vegetal; e elementos
compostos por seres vivos, inclusive o homem que altera e influencia na dinâmica do sistema.
O presente estudo visa apresentar a paisagem como uma categoria de análise de bacias
hidrográficas e avaliar as modificações espaciais de uso e ocupação da terra transcorridas no baixo
curso do rio Itapecuru - MA, com fins de planejamento e gestão ambiental. O planejamento
integrado de bacias hidrográficas é uma das principais estratégias de gerenciamento de determinada
unidade territorial. A gestão de bacias hidrográficas tem por objetivo gerar benefícios diretos e
indiretos para toda a população, permitindo organizar, adaptar e até mesmo prever possíveis
mudanças de comportamento de determinada região. Através da gestão é possível ainda promover
ações de conservação dos solos, minimizar impactos decorrentes de atividade antrópicas, contribuir
para a proteção das áreas de matas ciliares, assim como a proteção dos recursos hídricos,
proporcionando os seus usos múltiplos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, foi feito levantamento bibliográfico a fim de reunir
informações suficientes para apresentar a paisagem como categoria de análise em bacias
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hidrográficas. Para avaliar as modificações espaciais de uso e ocupação da terra transcorridas no
baixo curso da bacia hidrográfica do rio Itapecuru - MA foram utilizadas imagens georreferenciadas
obtidas através das plataformas do Science for a changing world (USGS) – Earth Explorer e do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As imagens referentes ao ano de 2002 são do
sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) a bordo do satélite Landsat 7 e as imagens do ano
de 2017 são do sensor Operational Land Imager e Thermal Infrared Sensor (OLI/TIRS) a bordo do
satélite Landsat 8. A resolução espacial de ambos os sensores correspondem a 30 metros e
resolução temporal de 16 dias. Todas as imagens obtidas coincidem com o período sazonal do ano
(período seco) entre os meses de julho a dezembro de cada ano, pois nesse período, ocorre menor
presença de nuvens sobre as cenas, possibilitando assim, interpretação mais confiável.
Após a aquisição dos dados, foi realizada a composição colorida das imagens no software
QGIS 2.14, utilizando-se as bandas 5, 4 e 3 na composição Red, Green, Blue – RGB para as
imagens de 2002, e as bandas 6, 5 e 4 na composição RGB para as imagens de 2017. Em seguida
realizou-se nas imagens de 2002 e 2017 a classificação não supervisionada de Maxver Pixel a Pixel
pelo software SPRING, considerando as classes previamente estabelecidas após revisão de literatura
e auxílio do Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2013). Para o mapeamento espaço-temporal
do baixo curso do rio Itapecuru foram utilizadas 02 (duas) subclasses estabelecidas pelo Manual de
Uso da Terra, descritas na tabela 1.
Tabela 1: Classes temáticas utilizadas na pesquisa para o mapeamento do uso e ocupação da terra na bacia
hidrográfica do rio Itapecuru nos anos de 2002 e 2017.

Classes temáticas

Água

Área de vegetação

ISBN: 978-85-68066-83-6

Descrição
Área com presença de águas interiores e costeiras, como cursos de
água e canais (rios, riachos, canais e outros corpos de água lineares),
corpos d’água naturalmente fechados, sem movimento (lagos naturais
regulados) e reservatórios artificiais (represamentos artificiais d’água
construídos para irrigação, controle de enchentes, fornecimento de
água e geração de energia elétrica), além das lagoas costeiras ou
lagunas, estuários e baías.
Área que compreende um conjunto de estruturas florestais e
campestres, abrangendo desde florestas e campos originais (primários)
e alterados até formações florestais espontâneas secundárias,
arbustivas, herbáceas e/ou gramíneo-lenhosas, em diversos estágios
sucessionais de desenvolvimento, distribuídos por diferentes
ambientes e situações geográficas.
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Área de influência
antrópica

Área com relativa ocupação humana (área residencial, comercial e
industrial). Áreas com vegetação que sofreram processo de
desmatamento nos mais diversos usos antrópicos.
Áreas de mata ciliares que foram suprimidas devido avanço em áreas
de APP e vegetação resultante de processos naturais de sucessão, após
supressão total ou parcial de vegetação primária por ações antrópicas
ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes de
vegetação primária.

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE (2013)

A bacia hidrográfica do rio Itapecuru (Figura 1) situa-se na parte centro-leste do Estado do
Maranhão, é delimitada entre as coordenadas geográficas 2°51’ a 6°56’ Lat. S e 43°02’ a 43°58’
Long. W. Abrange uma área de 52.972,1 Km2, que corresponde 16% das terras do Maranhão.
Limita-se a sul e leste com a bacia do rio Parnaíba através da serra do Itapecuru, chapada do
Azeitão e outras pequenas elevações, a oeste e sudoeste com a bacia do Mearim e a nordeste com a
bacia do Munim. A nascente do rio Itapecuru encontra-se situada nos contrafortes das serras da
Crueira, Itapecuru e Alpercatas, e percorrendo uma extensão de aproximadamente 1.050 km, até sua
foz na baía do Arraial, a sul da ilha de São Luís (ALCÂNTARA, 2004).
Figura 1 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru em relação ao estado do Maranhão

Fonte: os autores.
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Esta bacia abrange um total de 45 municípios presentes na sua bacia sendo 10 localizadas às
margens do rio (MARANHÃO, 1999). Os principais afluentes da margem direita são os rios
Correntes, Pirapemas, Itapecuruzinho e os Riachos Seco, do Ouro, Gameleira, Cachimbo e Guariba.
Pela margem esquerda destacam-se os rios Alpercatas, Peritoró, Pucumã, Baixão do Vigia, Baixão
da Bandeira, Douradinho, Olho D´água, Codozinho, dos Porcos, e Igarapé Grande, além dos
riachos, São Felinha, da Prata e dos Cocos (FEITOSA e ALMEIDA, 2002).
Segundo o último censo do IBGE realizado no ano de 2010, a bacia hidrográfica do rio
Itapecuru apresenta um número de habitantes aproximado de 1.019.398, representando 15,5% da
população maranhense. Desse total, 640.909 (62,9%) da população estão na área urbana, enquanto
que 378.489 (37,1%) ocupam a zona rural do território maranhense. Sendo assim, a densidade
demográfica fica em torno de 37,1%, equivalente à do Estado (IBGE, 2010).
O baixo curso do rio Itapecuru compreende o trecho que se estende do município de Caxias
até a foz do rio Itapecuru, na Baia do Arraial, com extensão de aproximadamente 360 Km. O
desnível total ao longo desse trecho é de 50 m, atingindo declividade média de aproximadamente 14
cm/Km e largura de até 130 m (MEDEIROS, 2001).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A paisagem como categoria de análise em bacias hidrográficas
O estudo de paisagem integrada se concretiza como categoria de análise baseada na visão
sistêmica denominada de geossistema, do qual fornece subsídios para o estudo integrado dos
diversos elementos que compõem uma determinada paisagem. Para uma melhor delimitação desses
elementos, Ross (1992) explica que essas unidades se individualizam pelo relevo, clima, cobertura
vegetal, solos ou até mesmo pelo arranjo estrutural e o tipo de litologia ou exclusivamente por um
desses elementos. Há uma difícil delimitação das fronteiras de unidades da paisagem, pois os
componentes dependem da escala espaciotemporal e é condicionada pelo funcionamento de seus
elementos (MONTEIRO, 2000).
Ainda para Ross (2009) há um objetivo geral no estudo integrativo, que ele destaca como
elementos principais a sociedade e a natureza, este estudo consiste em obter um conjunto de
informações, capazes de organizar de forma concisa um conteúdo que estimule o planejamento de
gestão ambiental em um determinado espaço territorial diretamente atingido, com a finalidade de
conservar, preservar e recuperar a natureza e ao mesmo tempo, propiciar o desenvolvimento
econômico e social em bases sustentáveis.
A bacia hidrográfica é uma unidade de estudo adotada para análises de paisagem. Por ser
considerada como unidades naturais, as bacias hidrográficas permitem, por meio da diferenciação
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de paisagens, relacionar os fatores físicos e químicos, como também os biológicos inclusive a ação
antrópica, propiciando o levantamento concreto sobre o real estado de degradação da área em
questão e das proximidades (MARTINS; FREITAS, 2014). A bacia hidrográfica é uma unidade
fisiográfica complexa, possui delimitação topográfica e é drenada por um ou mais cursos d’água
que se entrelaçam, estes carreiam sedimentos e materiais dissolvidos em consequência do uso e
ocupação de sua área e sofrem influencia de fatores socioambientais que se tornam dinâmicos nesse
processo (VITTE e GUERRA, 2004).
A bacia hidrográfica embora apresente como elemento principal a água, o que a constitui
como uma unidade natural, não se torna unicamente um sistema ambiental, mas apresenta
elementos de integralização tanto do ponto de vista natural como social (ROSS; DEL PRETTE,
1998). Ainda sobre esta integração, Guerra e Cunha (2004) veem na bacia hidrográfica a unidade
integradora desses setores (naturais e sociais), que deve ser administrada com esta função, a fim de
que os impactos ambientais sejam minimizados.
Há uma visão de conjunto nas bacias hidrográficas, que envolve condições naturais e
atividades humanas, a alteração em qualquer dessas unidades, pode acarretar mudanças, efeitos ou
até mesmo impactos nos fluxos energéticos de saída da bacia. Sobre esta dinâmica Guerra e Cunha
(2004) vem destacando que as mudanças ocorridas no interior das bacias hidrográficas podem ter
causas naturais, entretanto, o homem tem se apresentado como um agente acelerador dos processos
modificadores e de desequilíbrio da paisagem.
Utilizar a paisagem integrada como categoria de análise propicia a ampliação do conceito
antes visto de forma isolada, possibilitando a visão sistêmica e holística de todos os elementos que
influenciam nos fluxos de entrada e saída da bacia hidrográfica. Para Bolós (1981) a paisagem em
sua abordagem sistêmica e complexa será sempre dinâmica e compreendida como o somatório das
inter-relações entre os elementos físicos e biológicos que formam a natureza mais as intervenções
da sociedade no tempo e no espaço em constante transformação.
Uso e ocupação do solo no baixo curso da bacia do rio Itapecuru
Na perspectiva de compreender a dinâmica de uso e ocupação da terra no entorno do baixo
curso do rio Itapecuru – Maranhão (Figura 2), foi realizada uma comparação entre os dados
mapeados pelo QGIS e SRING referentes a série temporal escolhida, que compreende os anos de
2002 e 2017.
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Figura 2 - Recorte das imagens que abrange a área da bacia hidrográfica do rio Itapecuru, referente aos anos
de 2002 e 2017.

Fonte: os autores.

A partir dos mapas temáticos gerados relacionados ao uso e ocupação da terra no baixo
curso da bacia, foi possível observar as formas de uso e ocupação da terra, referente as áreas de
cobertura vegetal e áreas de influência antrópica por meio da interpretação visual realizada através
da utilização do sensoriamento remoto. Após o processo de classificação das imagens da área do
baixo curso da bacia hidrográfica do rio Itapecuru, foi possível mapear as classes definidas.
Conforme apresentados nas figuras 3 e 4 pode-se constatar as mudanças ocorridas no período
estudado.
Figura 3 - Classificação do uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do rio Itapecuru, no ano de
2002.

Fonte: os autores
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Figura 4 - Classificação do uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do rio Itapecuru, no ano de
2017

Fonte: Os autores.

A partir da visualização dos mapas temáticos (Figuras 3 e 4), foi possível estimar resultados
quantitativos referentes a cada forma de uso e ocupação do solo, e como consequência foi elaborado
um gráfico de comparação (Figura 5) que aponta as mudanças de comportamento ocorridas do ano
de 2002 para o ano de 2017.
Figura 5 – Gráfico dos índices de vegetação e área de influência antrópica na bacia hidrográfica do rio
Itapecuru – MA, nos anos de 2002 e 2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)
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Tabela 2: Comparação da quantidade de área de vegetação e área de influência antrópica nos anos estudados.

Período do cenário analisado
2002

Índices/Ano

Área (Km2)

2017
%

Área (Km2)

%

Áreas de vegetação

8.573

63%

9.103

66%

Áreas de influência antrópica

4.977

37%

4.759

34%

13.550

100%

13.861

100%

Área total (Km2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao analisar a tabela 2, é possível evidenciar as mudanças ocorridas na série temporal
escolhida. Os resultados da quantificação dos dados mostram que no ano de 2002, a área com
presença de vegetação era de 8.773 Km2 (63% da área total), enquanto que as áreas sobre influência
antrópica correspondiam a 4.977 Km2 (37% da área total). Diante do exposto, é possível afirmar que
em 2002 a classe temática referente às áreas de vegetação tiveram a maior percentagem de área em
relação a classe de áreas de influência antrópica no território do baixo curso da bacia hidrográfica
do rio Itapecuru. Já no ano de 2017, a região demostrou alteração em ambas as classes analisadas,
apresentando área de cobertura vegetal de 9.103 Km2 (66% da área total) e área de influência
antrópica de aproximadamente 4.759 Km2 (34% da área total).
Vale ressaltar ainda que, quando comparado os resultados de 2017 com 2002, percebe-se que
houve aumento de cerca de 3% nos índices de vegetação na área, demonstrando que houve um
acréscimo de aproximadamente 406,5 Km2 para este uso. E no que se refere às áreas com atividades
antrópicas, observou que houve perda de cerca de 3% dessas áreas correspondendo
aproximadamente 149,31 Km2 da região do baixo curso da bacia hidrográfica do rio Itapecuru.
As modificações ocorridas nas áreas com presença de vegetação possivelmente se explicam
pelo desenvolvimento da vegetação natural na região, assim como pode estar associado ao
desenvolvimento de práticas como: agropecuária, agricultura de subsistência e/ou reflorestamento.
Nas figuras 6 e 7 são apresentadas as mudanças ocorridas ao longo do tempo em dois pontos da
região onde houve a expansão dessa classe, visualizadas através da ferramenta de evolução histórica
do Google Earth.
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Figura 6 – Imagens que revelam a mudança de vegetação (entre as coordenadas 3°16'33.40"S e
44°21'32.06"O) na bacia hidrográfica do rio Itapecuru – MA.

Fonte: Google Earth, 2018
Figura 7 – Imagens que revelam a mudança de vegetação (entre as coordenadas 4°15'50.20"S e 44°
3'23.12"O) na bacia hidrográfica do rio Itapecuru – MA.

Fonte: Google Earth, 2018

Soares et al. (2017), estudando o planejamento ambiental integrado: subsídios para o
desenvolvimento sustentável das sub-bacias hidrográficas do baixo curso do rio Itapecuru
localizado no estado do Maranhão, constataram que a vegetação era predominante na região do
baixo curso da bacia hidrográfica do rio Itapecuru. Tendo verificado ainda que houve um aumento
percentual de 1,8% no ano de 2015 em relação ao ano de 2010, ocorridas provavelmente pela
regeneração da vegetação de alto e médio porte, que foram suprimidas.
Para Blacke (1975), a interceptação vegetal depende de vários fatores como: características
da precipitação e condições climáticas, precipitações anteriores, tipo e densidade da vegetação e
período do ano. Já Behling et al. (2009), avaliando a dinâmica dos campos no sul do Brasil durante
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o Quaternário Tardio, observaram que a expansão da vegetação em determinada área pode ser
favorecida pelos processos climáticos e também por alterações nos regimes antrópicos.
Kobiyama (1999), avaliando o manejo de bacias hidrográficas sob a perspectiva florestal,
observou que a vegetação interfere na dinâmica das bacias hidrográficas, tendo importância para a
manutenção destas, através do favorecimento dos processos de precipitação, evapotranspiração e
infiltração da água na bacia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao estudar a paisagem como categoria de análise de bacias hidrográficas, contatou-se que os
elementos físicos e biológicos compõem a paisagem integrada de uma localidade, e que o uso e
ocupação da terra é um dos elementos desse processo. Avaliar as modificações espaciais da
paisagem na escala temporal de 2002 – 2017 no baixo curso do rio Itapecuru - MA possibilitou
pensar o processo de gestão de bacias hidrográficas, pois possibilitou verificar a distribuição
espacial das ações antrópicas, o avanço da degradação ambiental e a vulnerabilidades da área de
estudo com alto nível de precisão. Ao contrário da situação de muitas bacias hidrográficas do estado
do Maranhão, o baixo curso da bacia do rio Itapecuru está em um processo de recuperação no que
se refere às áreas de vegetação, o que evidencia a necessidade da elaboração de trabalhos mais
detalhados que busquem encontrar ferramentas que possibilitem acelerar o processo de recuperação
da vegetação na área.
A partir do processamento das imagens georreferenciadas, foi possível analisar com maior
precisão a área que compreende a região estudada. Os resultados obtidos, demostram que a maior
parte da bacia hidrográfica do rio Itapecuru é composta por vegetação, correspondendo a 66% da
área, enquanto que as áreas de influências antrópicas ocupam aproximadamente 34% da área total
do baixo curso. Apesar do aumento de 3% na vegetação no ano de 201, em relação ao ano de 2002,
devemos nos preocupar com as áreas de influência antrópicas tendo em vista o crescimento da
população e expansão dos centros urbanos no baixo curso da bacia.
Acredita-se que a avaliação da evolução temporal do uso e ocupação do solo, no período de
15 anos, apresentado nesse estudo poderá ser utilizado no auxílio de ações de recuperação e
preservação do baixo curso, por meio de instrumentos de gestão de bacias hidrográficas, tais como
as legislações vigentes: plano diretor dos municípios, zoneamento costeiro e zoneamento ecológico
econômico.
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RESUMO
Na implantação de um programa de uso racional de água, é necessário conhecer os hábitos de
consumo da população, para definir ações de sensibilização para um melhor uso do recurso. O
objetivo do trabalho foi pesquisar hábitos relacionados ao uso da água pela população da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campus Mossoró, contribuindo para a
definição de ações de sensibilização junto à comunidade universitária no âmbito de um programa de
uso racional de água. Para tal, foram realizados o levantamento de informações dos hábitos de 8
grupos de população fixa da instituição e o tratamento e análise dos dados obtidos, por meios
estatísticos. Concluiu-se que: (i) a situação de maior uso de água foi expressa pela minoria das
respostas, na maioria das questões; (ii) 5 hábitos possuem associação com os grupos: escovação de
dentes (discentes), banho (discentes), uso do vaso sanitário como lixeira (docentes), uso do mictório
(terceirizados de manutenção) e rega de plantas (ala masculina da vila acadêmica); (iii) há grupos
prioritários a serem sensibilizados sobre o uso mais eficiente da água. Presume-se que tais
resultados possam contribuir para definir ações de sensibilização quanto ao uso mais eficiente de
água, para a população da instituição, em um programa de uso racional.
Palavras-chave: Uso de água. População fixa. Hábitos de consumo. Economia de água.
Universidade.
ABSTRACT
In the implementation of a program of rational use of water, it is necessary to know the habits of
consumption of the population, to define awareness actions for better use of the resource. The
objective of this study was to investigate habits related to water use by the population of the Federal
Rural Semi-Arid University (UFERSA), Mossoró campus, contributing to the definition of
awareness actions within the university community in the context of a rational use program. For
that, informations from the habits of 8 groups of fixed population of the institution were collected,
and the treatment and analysis of the data obtained, was done by statistical means. It was concluded
that: (i) the situation of greater water use was expressed by the minority of the answers, in most
questions; (ii) 5 habits have association with the groups: tooth brushing (students), bathing
(students), use of the toilet as trash (teachers), use of the urinal (maintenance outsourced workers)
and watering plants (male sector of academic village); (iii) there are priority groups to be sensitized
on an efficient use of water. It is presumed that these results may contribute to define actions to
raise awareness about the most efficient use of water, for the population of the institution, in a
rational use program.
Keywords: Water use. Fixed population. Consumption habits. Water economy. University.
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INTRODUÇÃO
A água percorre todos os aspectos da vida na Terra. Ela fornece serviços vitais para a saúde,
sustento e bem-estar do ser humano, e contribui para a sustentabilidade dos ecossistemas (UNWWAP, 2016).
A demanda por água doce continua crescendo, e se o equilíbrio entre a demanda e a oferta
não for restaurado, o planeta deve passar por escassez de água cada vez mais intensa (UN-WWAP,
2015). A demanda hídrica global é altamente afetada com o crescimento da população, a
urbanização, as políticas de segurança alimentar e energética e os processos macroeconômicos,
como a globalização do comércio, as modificações na dieta e o aumento do consumo (UN-WWAP,
2015).
Para 2050, é previsto que a demanda hídrica mundial cresça em 55%, principalmente por
causa do aumento da demanda do setor industrial, dos sistemas de geração de energia termoelétrica
e dos usuários domésticos (UN-WWAP, 2015). Diante da crescente demanda hídrica e dos diversos
usos de água, é importante pensar sobre uso racional de água.
Para Oliveira (1999), o uso racional de água seria uma otimização do uso da água, e duas
ações consideradas são a atuação e o controle. A atuação gera de algum modo a redução do
consumo de água como, por exemplo, instalar um componente economizador; e o controle ajuda a
manter o consumo de água nos níveis mais baixos possíveis, e como exemplo tem-se a monitoração
sistemática do consumo de água no sistema (OLIVEIRA, 1999).
O uso racional de água compreende a minimização dos desperdícios bem como a
maximização da eficiência do uso da água, que é a utilização de uma quantidade mínima de água
para fazer as atividades sem afetar a qualidade, e este uso racional pode ser atingido conforme o
nível de conscientização dos usuários ou através das características dos equipamentos consumidores
de água (SILVA, 2004).
No contexto de universidades, conforme Mendes (2006), diversas instituições nacionais e
estrangeiras têm desenvolvido Programas de Uso Racional de Água (PURA) em edifícios
abrangendo a redução de perdas e a implementação de ações tecnológicas para economizar água. As
universidades hoje em dia podem ser consideradas "pequenas cidades" devido ao seu tamanho,
população e as inúmeras atividades complexas que ocorrem nos campi, as quais causam sérios
impactos diretos e indiretos no meio ambiente (ALSHUWAIKHAT; ABUBAKAR, 2008).
A implantação de um programa de uso racional de água, de acordo com Gomes (2013), se
dá em cinco fases: diagnóstico geral do sistema; redução das perdas de água; diminuição do
consumo de água nos pontos de uso; definição dos hábitos dos usuários e racionalização das ações
que envolvem consumo de água; e a divulgação dos resultados, acompanhada de campanhas para
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conscientização dos usuários e treinamento dos responsáveis pela manutenção do sistema
hidráulico.
Em função da tipologia de edificação considerada, pode-se perceber que predominam
determinadas ações nos programas de uso racional de água. Na tipologia escolar, pela sua própria
função, a ênfase tem sido na sensibilização dos usuários, em conjunto com o emprego de
tecnologias economizadoras (PEDROSO, 2008).
Na fase de diagnóstico do sistema, deve haver um levantamento dos agentes consumidores
de cada edificação envolvida. Assim, é possível saber de onde vem o consumo de água no referido
sistema, e podem ser definidas as ações de redução de consumo para cada tipo de agente
consumidor.
Geralmente os agentes consumidores são representados pela população, a qual se divide em
população fixa e flutuante (MENDES, 2006). A população fixa se utiliza do sistema constantemente
e tem permanência contínua, enquanto a população flutuante é considerada aquela que faz uso do
sistema raramente, sem frequência fixa ou horários certos (OLIVEIRA, 1999).
Identificando a população fixa que faz uso do sistema, pode-se fazer uma análise dos hábitos
relativos ao consumo de água, por parte desta população. Um estudo com grupos relacionados a
infraestrutura de água com cidadãos ambientalmente atentos foi desenvolvido em localidades de
Londres tendo sido observado, entre outros, que os usuários, em geral, são desatentos com seu
próprio consumo de água (DORON et al., 2011). As percepções individuais de mudanças de
comportamento em relação à água são limitadas pelo hábito e falta de conhecimento sobre quais
mudanças podem ser feitas e como (DORON et al., 2011). Estes autores concluíram que o acesso à
informação em relação à fontes, infraestrutura e medidas de conservação de água deve ser
melhorado pois, embora as fontes de informações sejam abundantes, os participantes do estudo
alegaram ser de difícil acesso.
Nesse sentido, entende-se que pesquisas sobre atitudes relacionadas ao uso de água,
desenvolvidas localmente, podem fornecer informações valiosas baseadas na realidade local, a
partir das quais podem ser definidas ações específicas de sensibilização ambiental visando o uso
mais eficiente da água.
Este trabalho teve como objetivo fazer uma pesquisa de hábitos de consumo de água da
população fixa da UFERSA-Mossoró, de modo a contribuir para a definição de ações de
sensibilização junto à comunidade universitária, no âmbito de um programa de uso racional da água
na instituição.
REFERENCIAL TEÓRICO
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“A água é usada pelo homem para: abastecimento público, uso industrial, irrigação,
dessedentação de animais, conservação da fauna e flora, recreação, estética, pesca, geração de
energia, transportes, e diluição e depuração de despejos” (LEME, 2010).
Num contexto de escassez de água, algumas medidas têm sido estabelecidas por governos
para promover o consumo sustentável de água (PÉREZ-URDIALES; GARCÍA-VALIÑAS, 2016).
Dentre os instrumentos utilizados para promover a diminuição do consumo de água em nível
residencial sem repercussão no custo, mencionam-se aqueles que podem afetar os hábitos de uso de
água, como campanhas públicas de informação, e aqueles destinados a estimular investimentos em
dispositivos economizadores de água (Ibid.), sendo identificados, por estes autores, dois
comportamentos. Comportamentos de eficiência referem-se a comportamentos pontuais
(tecnologias que economizam água) e, comportamentos de restrição estão relacionados à ações
individuais que reduzem o consumo de água, implicando em ações inconvenientes e sacrificantes
(hábitos de conservação da água) (PÉREZ-URDIALES; GARCÍA-VALIÑAS, 2016).
A identificação dos principais hábitos dos usuários auxilia na notificação de condutas
indevidas que geram o desperdício de água e o mau funcionamento dos equipamentos (NUNES,
2006).
Conforme Silva, Tamaki e Gonçalves (2006), na etapa de “caracterização dos hábitos e
racionalização das atividades que consomem água”, é realizado o levantamento dos hábitos dos
usuários quanto ao consumo de água em práticas desenvolvidas em cozinhas, laboratórios, na rega
de jardins, na limpeza em geral e em alguns locais com uso específico da água (sistemas de ar
condicionado, por exemplo). Assim, são fornecidas informações de procedimentos mais eficientes,
para minimizar os desperdícios sem perder a qualidade da atividade exercida.
É importante promover ações de conscientização junto da comunidade universitária sobre a
importância da conservação da água e dos bons hábitos de consumo de água que devem ser
consideradas para assumir uma atitude mais sustentável (VELAZQUEZ; MUNGUIA; OJEDA,
2013). Em campanhas de conscientização do uso racional de água, sempre é ressaltado que o
usuário deve se sentir estimulado a economizar água e não obrigado (MENDES, 2006). Em estudo
de campanhas publicitárias desenvolvidas no México, com objetivo de fomentar a cultura da água
na população, Ortega-Gaucin e Peña-Gracía (2016) concluíram que é necessário levar em conta
processos de aprendizagem formativo e participativo para que tais campanhas sejam eficazes.
Uma campanha de sensibilização, destinada a todos os usuários do sistema, pode abordar as
seguintes questões (ANA, 2005): objetivo da conservação da água, vantagens econômicas e
ambientais da redução de volume de água e de esgoto tratado, redução de gastos com as contas de
água e de energia e possibilidade de atendimento a um maior número de usuários.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1722

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Conforme Oliveira (1999), uma campanha educativa tem a finalidade de provocar alteração
nos comportamentos dos usuários, visando reduzir o consumo de água em cada atividade. Utilizamse formas de comunicação específicas para cada grupo de usuários, como, por exemplo, palestras
para informar dos procedimentos corretos ao realizar atividades, voltadas aos usuários de cozinha e
lanchonete, usuários de laboratórios, usuários responsáveis pela limpeza, usuários responsáveis pela
manutenção de sistemas prediais, e outros grupos de agentes consumidores de água no edifício
(OLIVEIRA, 1999).
Para que uma campanha educativa promovida no âmbito da edificação possa ter um alcance
de resultados mais abrangentes, é proposto que os usuários sejam estimulados a levar os conceitos
recebidos para suas residências, condomínios, entre outros ambientes de convívio (ANA, 2005).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA),
localizada no município de Mossoró, Rio Grande do Norte e se desenvolveu em duas etapas
principais: levantamento de informações sobre hábitos relativos ao uso de água; e tratamento e
análise dos resultados obtidos.
Levantamento de informações sobre hábitos relativos ao uso de água
Esta etapa foi desenvolvida em quatro fases, sendo: definição da metodologia a partir de
considerações estatísticas, elaboração de questionários, submissão do projeto ao Conselho de Ética
em Pesquisa (CEP) e aplicação dos questionários.
Foram definidos oito grupos para a pesquisa de hábitos relativos ao uso de água na
UFERSA, campus Mossoró, a saber: discentes (graduação e pós-graduação), docentes, técnicos
administrativos, moradores da vila acadêmica (ala masculina e feminina) e trabalhadores
terceirizados (vinculados a serviço de limpeza e a serviço de manutenção).
Para definição do tamanho da amostra, inicialmente, foi pesquisado o número total de
pessoas representantes de cada grupo de população fixa a ser entrevistada, por meio de consultas ao
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA - acesso por modalidade aluno e
modalidade professor) e solicitações junto a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e PróReitoria de Assuntos Estudantis (PROAE).
Assim, tendo os números totais de pessoas de tais grupos, foram definidos os tamanhos das
amostras, considerando um poder do teste (1 – β) de 80%, um nível de significância (α) de 5% e um
erro da estimativa (δ) de 10%, proporcionais ao total de cada grupo a ser entrevistado com relação
aos hábitos de consumo de água na universidade. As amostras ficaram assim definidas: 89
trabalhadores terceirizados da limpeza, 15 da manutenção, 204 técnicos administrativos, 378
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1723

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
discentes de graduação, 252 de pós-graduação, 218 docentes, 133 moradores da ala masculina da
vila acadêmica e 86 da ala feminina, com um total geral de 1.375 pessoas.
Os critérios de inclusão dos participantes nas amostras foram: o sorteio aleatório de
servidores ativos (professores e técnicos administrativos), de discentes matriculados (graduação e
pós-graduação), de moradores atuais da vila acadêmica (alas masculina e feminina) e para os
trabalhadores terceirizados, uma abordagem aleatória no local de trabalho.
Foram excluídos servidores afastados por algum motivo da instituição, discentes com
matrícula trancada durante o período de coleta de dados e aqueles que não quiseram participar da
pesquisa, pois esta teve consentimento livre, sendo utilizado um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido nas entrevistas.
Foi feito sorteio e enviadas solicitações de entrevistas para o dobro dos tamanhos de
amostras calculados. Ainda assim, não houve retorno satisfatório das entrevistas na maior parte dos
grupos. Portanto, foram trabalhados os dados com os números disponíveis: 89 trabalhadores
terceirizados da limpeza, 15 da manutenção, 68 técnicos-administrativos, 34 discentes de
graduação, 36 de pós-graduação, 112 docentes, 52 moradores da ala masculina da vila acadêmica e
40 da ala feminina, totalizando 446 pessoas participantes da pesquisa (32% do valor pretendido).
Por envolver pesquisa com seres humanos, foi identificada a necessidade de submissão do
projeto referente ao presente estudo, ao Conselho de Ética em Pesquisa (CEP). Para tanto, o projeto
foi cadastrado no Sistema Nacional de Informações Sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres
Humanos (SISNEP), que o remeteu ao CEP da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
(UERN), campus Mossoró. Após apreciação inicial, o CEP-UERN solicitou algumas correções nos
documentos enviados, o que foi atendido. Posteriormente, o projeto foi aprovado pelo referido
comitê tendo sido identificado pelo Certificado de Apreciação de Análise Ética (CAAE) número
63091216.9 0000.5294. Com isto, deu-se início às entrevistas.
Para a etapa de levantamento de informações, houve três tipos de recrutamento às pessoas
aleatoriamente selecionadas: para o grupo de trabalhadores terceirizados (limpeza e manutenção),
foram realizadas entrevistas presenciais no local de trabalho; para o grupo de discentes (graduação e
pós-graduação) e moradores da vila acadêmica (alas masculina e feminina), os questionários
tiveram seus links disponibilizados via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
(SIGAA); e para os grupos de técnicos administrativos e docentes, a disponibilização dos
questionários foi feita via e-mail.
As informações levantadas sobre os hábitos relativos ao uso de água abrangem: utilização de
banheiro, lavagem de louça, lavagem de roupa, rega de plantas, limpeza de pisos e de banheiros. No
uso do banheiro, foram feitas perguntas, por exemplo, sobre: escovação dental e lavagem de mãos
com a torneira sempre aberta; fechamento inadequado de torneira e de chuveiro; utilização da bacia
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sanitária e de caixa sifonada como lixeira, que segundo Oliveira (1999), pode causar entupimento
da tubulação de esgoto e, assim, aumentar o consumo de água para desobstrução da tubulação; entre
outros hábitos.
Tratamento e análise dos resultados
Para organização dos dados obtidos, bem como apresentação de resultados através da
confecção de gráficos, foram utilizadas planilhas eletrônicas do Microsoft Excel 2013, versão
15.0.4927.1000. Para análise dos resultados, utilizou-se o Qui-quadrado de Pearson ou o Teste
Exato de Fisher na associação entre as respostas dos grupos entrevistados. Em todas as análises,
para se rejeitar a hipótese de nulidade, foram utilizados 5% de significância, por meio do software
Action (EQUIPE ESTATCAMP, 2014).
Após a análise dos dados, inicialmente, foram observados os resultados quanto à
identificação de atitudes relacionadas ao uso da água dos grupos da população.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados são apresentados por meio de gráficos e tabelas, em que a associação entre
determinados grupos e seus hábitos de consumo de água é analisada.
Na Tabela 1, é apresentada a relação dos grupos (entre discentes, docentes e técnicos) a
serem sensibilizados prioritariamente sobre o uso eficiente de água, conforme a associação de cada
um deles com determinado hábito de consumo de água.
Tabela 1 – Grupos a serem sensibilizados quanto ao uso mais eficiente de água, entre os discentes, docentes e técnicos
Grupo
Uso de água ou hábito
p - valor
Discentes
Docentes

Discentes, docentes e técnicos

Escovação de dentes
Banho
Uso do vaso sanitário como lixeira
Lavagem de mãos – observação se a torneira
ficou bem fechada
Uso do mecanismo redutor de água no vaso
sanitário
Uso do mictório – observação de vazamento
após a descarga

0,0025
< 0,0001
0,0024
0,8439
0,1139
0,4002

Os Gráficos 1 a 3 indicam a proporção de pessoas por respostas, comparando os três grupos, de
discentes, docentes e técnicos. O Gráfico 1 apresenta sobre a escovação de dentes na universidade. O Gráfico
2 mostra a proporção para o hábito de banho na universidade. E no Gráfico 3 está indicada a proporção para
o hábito de uso do vaso sanitário como lixeira, na universidade. O p-valor de cada comparação, conforme
mostra a Tabela 1, indicou que existe associação entre estes três hábitos e os grupos.
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Gráfico 1 – Escovação dos dentes segundo os grupos de discentes, docentes e técnicos

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 2 – O banho na universidade segundo os grupos de discentes, docentes e técnicos

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 3 – Utilização do vaso sanitário como lixeira, pelos discentes, docentes e técnicos

Fonte: Dados da pesquisa.
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A Tabela 2 indica os grupos (entre terceirizados de limpeza e manutenção) a serem sensibilizados
prioritariamente sobre o uso eficiente de água, conforme a associação de cada um deles com determinado
hábito de consumo de água.
Tabela 2 – Grupos a serem sensibilizados quanto ao uso mais eficiente de água, entre os terceirizados de limpeza e
manutenção
Grupo

Uso de água ou hábito

p – valor

Terceirizados da manutenção

Uso do mictório – observação de vazamento após a
descarga

0,0048

Terceirizados da limpeza e
manutenção

Lavagem de mãos – observação se a torneira ficou bem
fechada
Uso do mecanismo redutor de água no vaso sanitário
Uso do vaso sanitário como lixeira

0,2120
Não se aplica*

Uso do ralo como lixeira

Não se aplica**

Uso do balde com esfregão
Notas: * Não foi feito teste, pois houve uma única resposta em ambos os grupos,
** Não foi feito teste, pois a questão se aplica apenas a um grupo.

0,2343

Não se aplica**

No Gráfico 4 está indicada a proporção de pessoas por respostas, comparando os grupos de
terceirizados de limpeza e os de manutenção, sobre o hábito de utilização do mictório e posterior
observação sobre descarga bem fechada, para o qual existe associação com os grupos.
Gráfico 4 – Utilização do mictório e a observação se após a descarga ficou bem fechado, segundo os terceirizados de
limpeza e manutenção

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 3 mostra os grupos (entre moradores da ala masculina e ala feminina da vila acadêmica) a
serem sensibilizados prioritariamente sobre o uso eficiente de água, conforme a associação de cada um deles
com determinado hábito de consumo de água.

Tabela 3 – Grupos a serem sensibilizados quanto ao uso mais eficiente de água
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Grupo
Ala masculina da vila

Alas masculina e feminina da vila

Uso de água ou hábito
Rega de plantas (apenas casas)
Uso do mecanismo redutor de água no vaso sanitário
Dar descarga mais de uma vez, no uso do vaso
sanitário
Uso de balde para complementar descarga sanitária
Lavagem de mãos – observação se a torneira ficou
bem fechada
Escovação de dentes – torneira aberta
Banho – registro aberto ao ensaboar o corpo

Lavagem de louça
Lavagem de roupa
Ala masculina da vila
Fazer a barba – torneira aberta
Alas masculina e feminina da vila
Limpeza de pisos e banheiros – utensílio
Notas: * Não foi feito teste, pois a questão se aplica apenas a um grupo,
** Não foi feito teste, pois houve uma única resposta em ambos os grupos.

p - valor
0,0389
0,6978
0,0558
0,7366
0,8089
0,2679
0,7065
1,0000
0,3748
Não se aplica*
Não se aplica**

O Gráfico 5 apresenta a proporção de pessoas por respostas, comparando os grupos de moradores da
ala masculina e feminina da vila acadêmica, sobre o hábito de utilização de água para rega de plantas, para o
qual existe associação com os grupos. No caso deste hábito, foram contabilizadas apenas as respostas de
moradores de casas da vila, desconsiderando os que moram em apartamentos da vila. Pois entende-se que
nesse tipo de moradia, o hábito é limitado, o que poderia afetar no resultado final da comparação.
Gráfico 5 – Utilização de água para rega de plantas na vila acadêmica

Fonte: Dados da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho possibilitou concluir, acerca de hábitos relativos ao uso de água na UFERSA
campus Mossoró, que:
- As respostas que representam uma situação de maior uso de água são minoria, em grande
parte das questões. Essa baixa porcentagem não anula a possibilidade de que haja desperdício de
água, e que precisam ser promovidas ações para causar mudanças no uso de água por parte da
população fixa da universidade.
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- Os hábitos que possuem associação (p < 0,05) com os grupos entrevistados em cada
questão, foram: escovação de dentes, banho, uso do vaso sanitário como lixeira, na comparação
entre discentes, docentes e técnicos; uso do mictório, na comparação entre terceirizados de limpeza
e de manutenção; e rega de plantas, na comparação entre as alas masculina e feminina da vila
acadêmica.
- Há grupos prioritários que devem receber ações específicas de sensibilização quanto ao uso
racional de água conforme seus hábitos. Estes grupos são: (i) discentes, quanto ao uso de água para
escovação de dentes, banho, lavagem de mãos, uso do mecanismo redutor no vaso sanitário, uso do
vaso sanitário e uso do mictório; (ii) docentes, quanto ao uso de água para lavagem de mãos, uso do
mecanismo redutor no vaso sanitário, uso do vaso sanitário como lixeira e uso do mictório; (iii)
técnicos, quanto ao uso de água para lavagem de mãos, uso do mecanismo redutor no vaso sanitário
e uso do mictório; (iv) terceirizados da limpeza, quanto ao uso de água para lavagem de mãos, uso
do mecanismo redutor no vaso sanitário, uso do vaso como lixeira, uso do ralo como lixeira e uso
do balde com esfregão; (v) terceirizados da manutenção, quanto ao uso de água para lavagem de
mãos, uso do mecanismo redutor no vaso sanitário, uso do vaso como lixeira e uso do mictório; (vi)
ala masculina da vila acadêmica, quanto ao uso de água para uso do mecanismo redutor no vaso
sanitário, dar mais de uma descarga no uso do vaso sanitário, uso de balde para completar descarga,
lavagem de mãos, escovação de dentes, fazer a barba, banho, lavagem de louça, lavagem de roupa,
limpeza de pisos e banheiros e rega de plantas; e (vii) ala feminina da vila acadêmica, quanto ao uso
de água para uso do mecanismo redutor no vaso sanitário, dar mais de uma descarga no uso do vaso
sanitário, uso de balde para completar descarga, lavagem de mãos, escovação de dentes, banho,
lavagem de louça, lavagem de roupa e limpeza de pisos e banheiros.
Os resultados obtidos identificaram hábitos relativos a consumo de água na instituição para
diferentes grupos de sua população o que possibilita a definição de estratégias específicas visando a
sensibilização destes grupos para comportamentos mais sustentáveis quanto à utilização de água.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo apresentar os resultados do projeto denominado Identificação dos
pontos de poluição do Riacho Tabuleiro (com antiga denominação de Riacho Quixeré, também
conhecido como Riacho de “Zé Chaves”). É um recurso hídrico natural alimentado em períodos de
cheias pelo Rio Jaguaribe, recebendo suas águas nas proximidades do distrito de Peixe Gordo. O
Riacho atravessa a zona urbana da cidade de Tabuleiro do Norte, recebendo as águas de sangria da
Lagoa do Saco do Barro até confluir com a Lagoa da Salina, que deságua novamente no braço do
Rio Jaguaribe, conhecido como Rio Quixeré. A pesquisa foi realizada no ano de 2017, abrangendo
inicialmente o trecho compreendido entre o nascedouro (distrito de Peixe Gordo) e a lagoa do Saco
do Barro. No trecho inicial, que também é o maior, predomina a atividade rural da agropecuária,
apresentando baixa densidade populacional. No trecho médio que compreende a zona urbana, as
degradações podem ser observadas através dos intensos processos de urbanização tendo como
consequência a crescente carga de poluição e contaminação hídrica, devido ao lançamento de
efluentes “in natura”, oriundos de esgotos domiciliares, como demonstrados no resultado dos
setenta e oito questionários, onde grande parte dos entrevistados colocou que hoje a situação do
riacho é pior do que ha vinte ou trinta anos atrás. O principal objetivo, além da identificação dos
pontos de poluição, através do preenchimento de questionário que continha 20 questões de marcar e
dissertativa, que foi aplicado por uma bolsista que percorreu o trecho citado acima, entrevistando os
residentes instalados as margens do referido riacho, foi o trabalho de conscientização da população
pesquisada, sendo falado pela entrevistadora que, no momento cessar a colocação de efluentes,
dejetos, entulhos, dentre outros, no Riacho, haverá uma melhoria da qualidade da água e
consequentemente da população residente no seu entorno.
Palavras-chave: Poluição das Águas; Degradação Ambiental; Meio Ambiente.
RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo presentar los resultados del proyecto denominado Identificación de
los puntos de contaminación del Riachuelo Tabuleiro (con antigua denominación de Riachuelo
Quixeré, también conocido como Riachuelo de "Zé Chaves"). Es un recurso hídrico natural
alimentado en períodos de inundaciones por el Río Jaguaribe, recibiendo sus aguas en las cercanías
del pueblo de Peixe Gordo. Ese Riachuelo atraviesa la zona urbana de la ciudad de Tabuleiro del
Norte, recibiendo las aguas de sangría de la Laguna del Saco do Barro hasta confluir con la Laguna
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de la Salina, que desagua nuevamente en el brazo del Río Jaguaribe, conocido como Río Quixeré.
La investigación fue realizada en el año 2017, abarcando inicialmente el tramo comprendido entre
el origen del riachuelo (Peixe Gordo) y la laguna del Saco del Barro. En el tramo inicial, que
también es el mayor, predomina la actividad rural de la agropecuaria, presentando baja densidad
poblacional. En el tramo medio que comprende la zona urbana, las degradaciones pueden ser
observadas a través de los intensos procesos de urbanización teniendo como consecuencia la
creciente carga de contaminación hídrica, debido al lanzamiento de efluentes "in natura", oriundos
de alcantarillas domiciliares, como se demuestra el resultado de los setenta y ocho cuestionarios,
donde gran parte de los entrevistados planteó que hoy la situación del arroyo es peor que hace
veinte o treinta años atrás. El principal objetivo, además de la identificación de los puntos de
contaminación, a través del llenado de cuestionario que contenía 20 cuestiones de marcar y
disertativa, que fue aplicado por una becaria que recorrió el trecho citado arriba, entrevistando a los
residentes instalados los márgenes del referido arroyo, fue el trabajo de concientización de la
población investigada. La entrevistadora les habló que si se detiene la colocación de efluentes,
desechos, escombros, entre otros, en el riachuelo, habrá una mejora de la calidad del agua y
consecuentemente de la población residente en el entorno.
Palabras Clave: Contaminación de las Águas; Degradación Ambiental; Medio Ambiente.

INTRODUÇÃO
Desde o inicio da civilização o homem tem o hábito de jogar seus dejetos nos recursos
hídricos. Esses hábitos não causavam grandes transtornos, em função do pequeno número da
população, e por terem hábitos nômades, os rios, lagos e oceanos conseguiam realizar a
autodepuração desses resíduos sem um comprometimento da qualidade das águas, tendo em vista
que o volume dos detritos descartados era em pequena quantidade. A intensa alteração da natureza
resultou no desenvolvimento das cidades, que no início de século XXI, constituiu-se no principal
habitat do homem, consideradas como sinônimo de desenvolvimento e riqueza. Hoje, as cidades
são, certamente, as construções humanas que mais impactam a superfície terrestre. A água é
provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana
desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na
sociedade (VAL CABRAL, 2009).
A água cobre 70% da superfície da terra. Desse total, estima-se que apenas 0,5% do volume
total de água do planeta esteja disponível, para a utilização direta pelos seres vivos. Conforme
Cubas (2009), os recursos hídricos devem apresentar condições físicas, químicas e biológicas
adequadas para sua utilização pelos organismos, ou seja, a água presente numa dada região precisa
além da quantidade, ter qualidade satisfatória para suprir as necessidades de um determinado
conjunto de seres vivos (biota). Entretanto, ao longo dos anos e através do desenvolvimento
humano, os recursos hídricos estão sendo degradados paulatinamente, principalmente pela ação
antrópica, através da constante poluição dos recursos hídricos afetando diretamente todos os seres
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vivos que dela fazem uso. Ainda segundo Cubas (2009), a água pode ser poluída basicamente por
resíduos orgânicos e inorgânicos.
Conforme Tibes (2009, p.100), água é um bem escasso e essencial à vida e está sendo
utilizado de forma descontrolada, o que pode levar a uma crise no abastecimento da população e na
produção de alimentos. Existe um limite natural para que os recursos hídricos absorvam toda a
carga de poluição e contaminação imposta pelo modelo atual de desenvolvimento da sociedade. Há
uma falsa impressão de que a água, como um solvente universal, tem a capacidade de,
continuamente, dissolver todas as impurezas nela jogadas. Na verdade nenhuma fábrica, nenhuma
comunidade ou nenhum produtor rural tem o direito de poluir uma bacia hidrográfica. Não existe
água particular. É um bem de domínio publico.
Com o aumento da urbanização e com o uso de produtos químicos na agricultura e no
ambiente em geral, a água utilizada nas cidades e na agricultura retorna aos rios totalmente
contaminada em grande quantidade (TUCCI, 2005, pag.14). Ainda de acordo com Tucci (2008), o
desenvolvimento urbano tem produzido um ciclo de contaminação gerado pelos efluentes da
população urbana, que são o esgoto domiciliar, industrial e o pluvial.
Esse processo ocorre em razão de despejos dos esgotos sanitários sem tratamento nos rios,
contaminando estes sistemas hídricos, onde o esgoto pluvial transporta grande quantidade de
poluição orgânica e de metais que atingem os recursos hídricos nos períodos chuvosos, acarretando
a contaminação das águas subterrâneas por despejos industriais e domiciliares por meio das fossas
geralmente “negras”, vazamento dos sistemas de esgoto sanitário e pluvial entre outros, além dos
depósitos a céu aberto de resíduos sólidos urbanos que contaminam as aguas superficiais e
subterrâneas, funcionando como fonte permanente de contaminação além da ocupação do solo
urbano sem controle do seu impacto sobre o sistema hídrico. Os agentes poluentes são os mais
variáveis possíveis e capazes de alterar recursos do meio ambiente, principalmente a água, que
sofre com os processos de urbanização e industrialização, onde diariamente são lançados cerca de
10 bilhões de litros de esgoto que poluem rios, lençóis subterrâneos e áreas de mananciais
(INFOCEFET,2009).
Conforme Silva (2009) a falta de tratamento de esgoto é o maior fator de poluição dos rios e
durante séculos o homem utilizou-se dos mesmos como receptores dos esgotos e dos efluentes
produzidos pelas indústrias que reúnem grande volume dos tóxicos e metais danosos ao organismo.
Os resíduos inorgânicos provenientes de indústrias não são decompostos naturalmente. Por
exemplo, o chumbo, o cádmio e o mercúrio, possuem a capacidade de intoxicar e matar
microorganismos, plantas e animais aquáticos e tornam a água imprópria para o consumo humano
(CUBAS, 2009).
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Conforme Rebelo e Bavaresco (2008), as fontes de contaminação podem ser pontuais:
lançamentos de esgotos domiciliares, efluentes industriais, aterros sanitários, entre outros e difusos:
como aplicação de agrotóxicos em áreas agrícolas, gases de veículos.
A sustentabilidade do uso dos recursos hídricos é considerada um dos maiores desafios do
planeta neste século. Segundo Luz (2010, p 43) a concentração humana, o mau uso do solo e as
atividades industriais acarretam uma série de problemas ambientais; o homem demanda água de
qualidade e produz efluentes poluídos e poluidores que são lançados em corpos de água como rios,
lagos e mar, incapazes, muitas vezes, de processar e purificar naturalmente esta carga excedente de
poluição. Segundo Rebelo e Bavaresco (2008), As doenças que possuem relação com as condições
de qualidade e quantidade de água, são divididas em duas categorias:
1. Doenças de transmissão hídrica – na qual a água atua como veículo do agente infeccioso,
através vírus, bactérias e parasitas, ou por meio de insetos vetores que necessitam da água
em seu ciclo biológico.
2. Doenças de origem hídrica – São causadas por substâncias químicas ou um agente tóxico
presente na água em concentrações inadequadas, em geral devido ao lançamento de
efluentes de esgoto industrial.
Segundo Ribeiro (2003) as graves desigualdades geradas pelo capitalismo dificultam a
elaboração de medidas que possam eliminar e/ou atenuar uma crise que já assola muitos países, mas
que, ao intensificar-se, pode transformar-se em uma crise global. Se for considerado que, na
história, a base material para reprodução sempre foi obtida por meio do comércio ou da guerra, e
que já existem atualmente pontos de tensão mundial por causa da água – inclusive com confronto
militar – essa crise pode transformar-se em um conflito mundial, o que transforma a água em uma
questão de segurança alimentar e ambiental internacional. Atualmente a concentração populacional
em zonas urbanas chega a 70% que associada a ausência de saneamento básico tem ocasionado a
frequente situação de lançamento dos dejetos produzidos nos domicílios em corpos de água,
especialmente nos de pequeno porte, que tem reduzida capacidade de assimilação. Observa-se que a
maior parte dos cursos de água que cortam as cidades brasileiras é hoje verdadeiros escoadouros de
esgoto a céu aberto, propiciando a veiculação hídrica de microrganismos patogênicos, constituindose num dos principais meio de transmissão de doenças entéricas (BRANCO 1996).
De todas as indústrias urbanas poluentes a “indústria do lote” talvez seja a mais perniciosa
de todas, pois, além de ser de fácil disseminação, a demanda por esse produto é virtualmente
inesgotável e os efeitos são dificilmente reversíveis (BRAGA, 2003). Um relatório da Comissão
Mundial de Águas, entidade internacional ligada à ONU, aponta que entre os 500 maiores rios do
mundo, mais da metade enfrenta sérios problemas de poluição. A Agencia Nacional de Águas,
através do Atlas Brasil (2009) informa que 55% dos municípios que respondem por 73% da
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demanda de água no País, precisam de investimentos prioritários para atender a 72% da população
brasileira até o ano de 2025
Os rios urbanos, hoje transformados em canais de drenagem de resíduos e águas pluviais,
apesar de altamente degradados constituem um bem social, que por estar cada vez mais escasso
devido ao seu crescente nível de degradação, deve ser respeitado em suas características para o
equilíbrio ambiental dos sistemas naturais e antrópicos, além do seu direito à existência, um dos
valores principais da ética da sustentabilidade. O projeto visa identificar os pontos de poluição do
riacho Tabuleiro (antes Riacho Quixeré), bem como conscientizar a população pesquisada que a
partir do momento em que for cessada a colocação dos efluentes para o referido rio haverá uma
melhora na qualidade da água, passando o riacho Tabuleiro a ser reinserido na paisagem local.
METODOLOGIA
O projeto Identificação dos pontos de poluição do Riacho Tabuleiro (antigo Riacho
Quixeré), realizou-se no período de março a outubro

de 2017, tendo como base a pesquisa

exploratória de campo, com a confecção de questionários contendo vinte perguntas de marcar e
dissertativa, que foram respondidos pela população residente as margens do referido riacho. Para a
confecção do questionário foram realizadas pesquisas em livros, monografias, fotos áreas, mapas,
além de entrevistas com pessoas mais idosas e conhecedoras da realidade inicial do riacho
Tabuleiro (antigo riacho Quixeré), além de percurso exploratório a área, sendo observado que em
todo seu percurso as margens estão ocupadas por construções residenciais, escolares, comerciais,
agrícolas, dentre outras. Em seguida foi realizada a aplicação do questionário em área piloto
(algumas residências, postos de lavagem de carros/motos, pontos comerciais na área do projeto),
tendo como objetivo verificar se o questionário contemplava todos os quesitos relacionados a
poluição/degradação de um recurso hídrico. De posse do questionário final, o projeto passou a ser
implementado, sendo aplicados na área objeto do estudo cerca de setenta e oito questionários
(alguns estabelecimentos se recusaram a responder o questionário). Referida coleta de dados foi
realizada por uma bolsista que percorreu o trecho entre a origem do riacho (distrito de Peixe Gordo)
até a Lagos Saco do Barro, onde os ocupantes de ambas as margens foram contatados e
responderam ao questionário bem como receberam esclarecimentos através da educação ambiental
cujo conteúdo abordou os malefícios da colocação de esgotos no riacho bem como as consequências
dessa ação como: doenças, infecções, atração de vetores como moscas, mosquitos, baratas, além dos
odores exalados diuturnamente, e a partir do proposto, os resultados foram compilados, servindo os
mesmos para subsidiar discussões e resultados da real situação da poluição/degradação do referido
riacho.
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RESULTADOS
A preocupação com os efeitos da atividade antrópica no meio ambiente é cada vez mais
considerada nas tomadas de decisão atualmente. Utilizar-se dos recursos naturais degradando o
meio ambiente não é mais concebível. Neste contexto, o lançamento de efluentes nos recursos
hídricos contribui para diminui tanto a qualidade quanto a quantidade da água, requerendo medidas
que dimensionem os danos causados, como também orientem os órgãos fiscalizadores na autuação
dos eventuais poluidores.
O intenso e desordenado crescimento urbano teve seu maior índice nas últimas décadas em
decorrência da migração da população rural para zona urbana, tendo como consequência a causa de
muitos impactos ao meio ambiente, na qualidade de vida da população e nos recursos hídricos. O
mau planejamento ou ausência do mesmo e o desinteresse de um olhar mais atento para infra
estrutura dos centros urbanos são as fontes de problemas e impactos ambientais na atualidade.
A figura 1 apresenta o resultado do questionamento: como você considera a situação do
Riacho Tabuleiro (antigo riacho Quixeré) hoje?
Figura 1: situação do Riacho Tabuleiro hoje (antigo riacho Quixeré)

Fonte: pesquisa (2017)

A figura 1 apresenta a situação do riacho Tabuleiro hoje, onde 49% dos entrevistados
responderam que hoje a situação do riacho está pior do que alguns anos atrás, sendo que 29%
responderam que a situação do riacho está muito pior hoje do que ha alguns anos, denotando que
existe uma ausência de fiscalização e consciência ambiental, passando a ser um dos grandes
desafios para esse patrimônio natural. A partir das propostas de melhorias, espera-se diminuir a
carga de poluição introduzida pelos efluentes oriundos principalmente das residências, tanto rurais
quanto urbanas, proporcionando uma água de qualidade e quantidade que atenda as demandas atuais
e garantam disponibilidade hídrica às futuras gerações.
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O gráfico 2 apresenta o resultado do questionamento: quais degradações são mais
observadas no Riacho hoje?
Figura 2: degradações mais observadas Riacho Tabuleiro hoje (antigo riacho Quixeré)
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Fonte: pesquisa (2017)

O gráfico demonstra que o esgoto com 25%, é o campeão de degradação, seguido pelos
despejo de entulho com 14% e a colocação de lixo com 17%, o despejo de esgoto hospitalar com
9% , o que denota um descaso com o principal recurso hídrico da cidade; o despejo de óleos com
4%. Os resultados mostraram que a área objeto do estudo, sofre grandes problemas provenientes das
ocupações indevidas em áreas não passíveis de uma urbanização segura e estruturada. O processo
de degradação da área foi acelerado através da ocupação dessas áreas - inadequadas para a
urbanização - por parte dos mais carentes gerando impactos socioambientais no sistema urbano,
consequência da segregação sócio espacial e das desigualdades econômicas. Entretanto, uma
melhoria na área depende da inserção de rede de esgoto, especialmente na zona urbana ao longo do
percurso do riacho para que em longo prazo os resultados visuais possam ser observados, passando
a haver uma mudança de hábito da população no conceito sobre a importância do uso da água. É
responsabilidade do poder publico a implantação de redes de esgoto o que proporcionará uma
melhoria na qualidade da água do riacho Tabuleiro e seus afluentes que atualmente recebem esgotos
in natura.
CONCLUSÕES
Reconhecer, proteger e recuperar o Riacho Tabuleiro é um compromisso e um desafio
coletivo das gerações atuais e das que estão por vir. Deste modo, este projeto visou: 1- conscientizar
as populações pesquisadas que a gestão dos sistemas hídricos (caso especifico do riacho Tabuleiro,
antes Quixeré) deverá assegurar sua preservação, uso e recuperação, em condições satisfatórias para
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os múltiplos usos e de forma compatível com a capacidade de suporte do sistema, mas também com
os fatores com os quais interage: uso e ocupação do solo, relevo, vegetação, fauna e suas
potencialidades. 2-fazer com que a população pesquisada reconheça que a água é um bem essencial,
finito, de domínio público e dotado de valor social. Assim, haverá uma melhora na qualidade da
água, passando o riacho Tabuleiro (antes Quixeré) a ser reinserido na paisagem urbana, recuperando
assim a memória desse corpo hídrico que conecta espaços públicos, valorizando os serviços
ambientais prestados à cidade pelos rios, sem desconsiderar a promoção da participação pública. O
Riacho Quixeré preservado voltará a ter seus valores históricos, culturais, sociais, econômicos,
paisagísticos, ecológicos e ambientais, valorizados pelos gestores, e por toda população
tabuleirense. Hoje, o Riacho Tabuleiro é considerado o mais poluído da região, devido a problemas
críticos de poluição desde as áreas rurais, na porção inicial e média da bacia, devido à erosão do
solo ocasionada pela retirada das matas ciliares, elevado assoreamento do seu leito, contaminação
por resíduos orgânicos, em especial dos dejetos de animais jogados no riacho.
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RESUMO
Atualmente existe uma grande preocupação com a sustentabilidade ambiental, assim buscar
medidas para garantir a desenvolvimento sustentável tem sido umas das principais questões e
desafios da humanidade hoje. Assim buscar mensurar a sustentabilidade de determinado local vem
se tornado um grande desafio para os pesquisadores. Desta forma, diversos índices foram criados,
funcionando como uma ferramenta auxiliar na avaliação da sustentabilidade ambiental.
(MALHEIROS, PHILIPPI e COUTINHO, 2008). O Índice de Sustentabilidade Socioambiental
(ISSa) será utilizado nesse trabalho como objetivo de determinar a sustentabilidade dos municípios
que compões a sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe, usando a metodologia de Januzzi (2001)
adaptada por Silva (2017), tal analise foi realizada através de um aplicativo SISBHI-CE
desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará-Campus Quixadá,
visando contribuir para o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos da sub-bacia. Dos
municípios que compõem a bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe cerca de 55,56% possui uma
sustentabilidade média e 44,44% são potencialmente sustentáveis na dimensão ambiental. Na
dimensão social (33,33%) dos municípios são classificados como potencialmente insustentáveis,
sustentabilidade média ou potencialmente sustentável e na dimensão econômica (22,22%) são
insustentáveis, potencialmente insustentável ou potencialmente sustentável e 33,33% possui
sustentabilidade média. De modo geral, 33,33% dos municípios que compõem essa sub-bacia são
potencialmente insustentáveis, 22,22% possuem sustentabilidade média e 44,45% apresenta um
potencial sustentável, demostrando então a necessidades de investir em ações e políticas públicas,
ambientais e sociais de forma a melhorar as condições econômicas, sociais e ambientais dos
municípios que compões a sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Dimensão econômica, Dimensão social, Dimensão ambiental.
ABSTRACT
Currently there is a great concern with environmental sustainability, so seeking measures to ensure
sustainable development has been one of the main issues and challenges of humanity today. Thus,
seeking to measure the sustainability of a particular site has become a major challenge for
researchers. In this way, several indices were created, functioning as an auxiliary tool in the
evaluation of environmental sustainability. (MALHEIROS, PHILIPPI and COUTINHO, 2008). The
Socio-Environmental Sustainability Index (ISSa) will be used in this work to determine the
sustainability of the municipalities that make up the Baixo Jaguaribe sub-basin, using Januzzi's
methodology (2001) adapted by Silva (2017). This analysis was carried out through a SISBHI-CE
application developed at the Federal Institute of Education, Science and Technology of CearáISBN: 978-85-68066-83-6
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Quixadá Campus, aiming to contribute to the planning and management of the sub-basin's water
resources. Of the municipalities that make up the Baixo Jaguaribe basin, about 55.56% have an
average sustainability and 44.44% are potentially sustainable in the environmental dimension. In the
social dimension (33.33%) of the municipalities are classified as potentially unsustainable, medium
or potentially sustainable sustainability and in the economic dimension (22.22%) are unsustainable,
potentially unsustainable or potentially sustainable and 33.33% have medium sustainability. In
general, 33.33% of the municipalities that make up this subbasin are potentially unsustainable,
22.22% have medium sustainability and 44.45% present a sustainable potential, thus demonstrating
the need to invest in public and environmental policies and actions and social conditions in order to
improve the economic, social and environmental conditions of the municipalities that make up the
Baixo Jaguaribe sub-basin.
Keywords: Sustainability, Economic dimension, Social dimension, Environmental dimension.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a uma grande preocupação com a sustentabilidade ambiental,
principalmente devido à escassez dos recursos naturais, deste modo buscar medidas para garantir
um desenvolvimento sustentável vem se tornando um dos grandes desafios para a humanidade hoje,
pois, garantir um equilíbrio ambiental e econômico é fundamental para garantir a funcionamento e
manutenção dos recursos naturais, desta forma tentar encontrar esse equilíbrio entre os desejos e/ou
necessidades da humanidade e a preservação dos recursos naturais é uma difícil tarefa.
Assim, o Desenvolvimento Sustentável segundo o Relatório Brundtland (Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -CMMAD, 1988), pode ser entendido como um processo
de transformação no qual a exploração dos recursos, o controle dos investimentos, bem como o
sentido do desenvolvimento tecnológico e a mudanças institucionais estão em harmonia
fortalecendo o potencial presente garante os recursos para futuras gerações, de modo a atender as
necessidades e desejos da humanidade. Logo o desenvolvimento sustentável tende suprir as
necessidades da atual geração, buscando não causar impactos ambientais mais ao mesmo tempo,
possibilitar que haja crescimento econômico do local.
Dessa forma, busca mensurar ou/e avaliar o processo de sustentabilidade ambiental, de
maneira qualitativa e qualitativa, e consequentemente o desenvolvimento sustentável se torna uma
das dificuldades encontradas pelos pesquisadores, sendo criados os índices de sustentabilidade
ambiental são instrumentos aplicados para auxiliar no monitoramento da operacionalização do
desenvolvimento.
Os indicadores surgem como ferramentas auxiliares nas avaliações sobre a sustentabilidade
ambiental, cujo seu papel é o estabelecer uma visão de conjunto e maior junção dos componentes de
sustentabilidade, exigindo um processo de avaliação de resultados em relação às metas
estabelecidas, viabilizando o acompanhamento pelas partes interessadas promovendo suporte ao
processo de tomadas de decisões (MALHEIROS, PHILIPPI e COUTINHO, 2008).
ISBN: 978-85-68066-83-6
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De acordo com CARVALHO, et al (2011) a principal função dos indicadores de
sustentabilidade é gerar informações sobre o estado das diversas dimensões (ambientais,
econômicas, socioeconômicas, culturais, institucionais, etc.) que constitui o desenvolvimento
sustentável do sistema na sociedade. Deste modo, com a utilização de indicadores ambientais é
possível analisar as condições e as mudanças na qualidade ambiental, além de melhorar ou/e
aperfeiçoar o entendimento das interfaces da sustentabilidade, bem como de tendências, como uma
ferramenta de suporte no processo de tomada de decisão e formulação de políticas públicas e
práticas sustentáveis (GOMES; MALHEIROS, 2012).
Desta forma, os índices de sustentabilidade se torna uma importante ferramenta utilizada
pelos municípios, sendo considerado segundo SEI (2006) como importantes e indispensáveis nas
tomadas de decisões em diversas áreas, determinando o desempenho ambiental, por meio da
sintetização das informações qualitativas e quantitativas, estabelecendo a eficiência e efetividade do
sistema.
As bacias hidrográficas destacam-se como uma das áreas prioritárias de planejamento e
gerenciamento dos recursos hídricos, assim os indicadores ambientais, tais como o Índice de
sustentabilidade socioambiental – ISSa. Diante disso, tem-se como objetivo a definição do ISSa da
sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe, visando contribuir para o planejamento e gestão
ambiental dos recursos hídricos da sub-bacia.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de estudo
A sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe localiza-se na região do Sertão Central do
estado do Ceará, mais precisamente na porção oriental do Estado do Ceará, inserida em sua
totalidade na região semiárida, que apresenta características fitogeográficas com limitações
ambientais. O rio Jaguaribe é o mais importante e significante rio da sub-bacia, com uma área de
drenagem de 7.021 km², correspondendo a 4% do território, possuindo a menor área entre às cinco
sub-bacias que compõem a Bacia do Jaguaribe (Figura 1). (CEARÁ, 2009).
Atualmente a sub-bacia do Baixo Jaguaribe é composta por noves municípios sendo estes:
Aracati, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Palhano, Quixeré e Russas. Tal
sub-bacia possui um clima Semiárido Quente e Subúmido propicia temperaturas anuais médias em
torno dos 26°C a 28°C, tendo uma média pluviométrica anual de 838,0 mm. Apresenta um relevo
plano e moderadamente dissecado em interflúvios tabulares intercalados com setores de planícies
fluviais. (CEARÁ, 2009).
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Figura 1 - Localização da sub-bacia do Baixo Jaguaribe.

Fonte: COGERH, 2012.

Índice de sustentabilidade socioambiental - ISSa
A análise foi realizado através da aplicação de um aplicativo, desenvolvido no Instituto
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará-Campus Quixadá, pelo aluno Marcelo Melo
Oliveira, denominado SISBHI-CE. O aplicativo usa os dados do Censo demográfico IBGE para
realizar o cálculo do índice de sustentabilidade por meio da metodologia Januzzi (2001) adaptada
por Silva (2017), no qual foram utilizados alguns critérios para escolha dos indicadores ambientais,
os mesmos foram classificados como positivos ou negativos, ou seja, quando afeta positivamente a
sustentabilidade ambiental municipal avaliada e quando contribuição para a diminuição da
sustentabilidade (Tabela 1).
Tabela 1: Indicadores de sustentabilidade ambiental e suas classificações adotadas.
Indicadores

Categoria

Fonte

Domicílios com banheiro ou sanitário (%)

Positivo

IBGE

Rede sanitária via esgoto (%)

Positivo

IBGE

Rede sanitária via fossa séptica (%)

Positivo

IBGE

Domicílios com acesso à rede geral de abastecimento (%)

Positivo

IBGE

Pessoas de 10 anos ou mais de idade alfabetizadas (%)

Positivo

IBGE

IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal)

Positivo

IPECE

Quantidade de estabelecimentos de saúde

Positivo

IPECE

População total

Positivo

IBGE

Densidade demográfica

Positivo

IBGE
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Mortalidade Infantil (%)

Negativo

IPECE

Outra forma de abastecimento de água (%)

Negativo

IBGE

Lixo coletado (%)

Negativo

IBGE

Consumo médio residencial de energia (MwK)

Negativo

IPECE

Lixo colocado a céu aberto (%)

Negativo

IBGE

Lixo queimado (%)

Negativo

IBGE

Lixo enterrado (%)

Negativo

IBGE

PIB municipal (R$ mil)

Positivo

IBGE

PIB per capita em reais

Positivo

IBGE

PIB por setor - Agropecuária

Positivo

IBGE

PIB por setor - Indústria

Positivo

IBGE

PIB por setor - Serviço

Positivo

IBGE

Fonte: Adaptação Silva, 2017.

O aplicativo realização dos cálculos foram realizados por meio de regra encontrada em
Carvalho et al. (2011):
● Relação positiva:

(Fórmula 1)

● Relação negativa:

(Fórmula 2)

Onde:
I = índice calculado referente a cada variável, para cada território analisado;
x = valor observado de cada variável em cada território analisado;
m = valor mínimo considerado;
M = valor máximo considerado.
Assim, o aplicativo realizou os cálculos para cada indicador e a agregou os índices por
meio da média aritmética de cada dimensão (Fórmula 3), o mesmo adota como base a avaliação
de sustentabilidade proposta por Guimarães, Turetta e Coltinho (2010) adaptada por Silva (2017),
que estabelece uma escala que varia de 0 a 1 (Tabela 2).
(Fórmula 3)
Onde:
ISSa = Índice de sustentabilidade socioambiental;
= Média dos índices do indicadores da dimensão ambiental por município;
= Média dos índices do indicadores da dimensão social por município;
= Média dos índices do indicadores da dimensão econômica por município.
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Tabela 2: Classificação dos índices em níveis de sustentabilidade ambiental.
Índice (0,0 – 1,0)

Municípios que compõem a bacia

0,0 – 0,2

Insustentável

0,21 – 0,4

Potencialmente insustentável

0,41 – 0,6

Sustentabilidade média

0,61 – 0,8

Potencialmente sustentável

0,81 – 1,0

Sustentável

Fonte: Silva, 2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os índices de sustentabilidade da dimensão ambiental dos municípios que compõem a subbacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe (Gráfico 1), que mostra o desempenho de todos os
indicadores da dimensão por município. Para o Índice de sustentabilidade socioambiental da
dimensão ambiental, foi consideração os seguintes indicadores: Taxa de domicílios com banheiro
ou sanitário, Taxa de rede sanitária via esgoto, Taxa de rede sanitária via fossa séptica, Taxa de lixo
coletado, Consumo médio residencial de energia Mwh, Taxa de lixo queimado e Taxa de lixo
enterrado, sendo identificado a contribuição dos mesmos na construção do índice de
sustentabilidade socioambiental da dimensão ambiental.
A partir do Gráfico 1, pode-se afirmar que os municípios com maiores índices de
sustentabilidade socioambiental da dimensão ambiental são aqueles que apresentam as maiores
áreas do triângulo no gráfico, tendo maior desempenho sustentável, no qual o de maior índice é o
município de Icapuí, com índice de 0,80, seguido dos municípios de Limoeiro do Norte (0,75),
Quixeré (0,67), Itaiçaba (0,65), Jaguaruana (0,60), Russas (0,60), Fortim (0,53), isso devido tais
municípios apresentam maiores valores em seus indicadores positivos e menos nos negativo.
Gráfico 1 – Índice da dimensão ambiental dos municípios que compõem a sub-bacia hidrográfica do Baixo
Jaguaribe.

Russas

Quixeré

Aracati
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Palhano
Limoeiro do
Norte

Fortim

Icapuí

ISSa - DIMENSÃO
AMBIENTAL

Itaiçaba
Jaguaruana

Fonte: Autores, 2018.
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Também é possível observar no gráfico 1, os municípios com médio desempenho de
sustentabilidade nesta dimensão, devido apresentarem valores intermediários em seus indicadores
positivos e altos e/ou intermediários nos negativos, sendo estes os demais municípios que compõe a
sub-bacia. O município de Aracati apresentou uma sustentabilidade média, com índice de 0,48,
seguido dos municípios de Palhano (0,49), o que possibilita tais municípios como capacidade de
alcançar a próxima categoria (Potencialmente sustentável), podendo também decair para a
potencialmente insustentável, dependendo de como ocorra a variação dos valores dos indicadores.
Ainda com relação ao índice na dimensão ambiental foi possível verificar que nenhum dos
municípios se apresentaram com potencialmente insustentáveis, ou seja, não apresentaram baixo
indicador ambiental. Sendo necessário que os municípios de Aracati e Palhano busquem
alternativas para melhorar seus indicadores ambientais, pois, embora apresentem sustentabilidade
média, os mesmo deve garantir a melhoria desses indicadores bem como a diminuição da
degradação da sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe.
Para o Índice de sustentabilidade socioambiental da dimensão social, foi consideração os
seguintes indicadores: Taxas de domicílios com acesso à rede geral de abastecimento de água, Taxa
percentual de pessoas com 10 anos ou mais idade alfabetizadas, IDH-M (Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal), Quantidade de estabelecimentos de saúde, População total,
Densidade demográfica e Taxa de Mortalidade Infantil, tais indicadores são apresentados na Tabela
1, no qual é identificado a contribuição dos mesmos na construção do índice de sustentabilidade
socioambiental da dimensão social.
A partir desses dos dados, o aplicativo gerou o índice da dimensão social para os municípios
que compõem a sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe, os mesmos estão representados no
Gráfico 2, pode-se afirmar que com maiores índices na dimensão social foi o município de Russas,
com índice de 0,67, seguido de Limoeiro do Norte (0,66), Jaguaruana (0,61), tais municípios são
classificáveis como potencialmente sustentável. Já os municípios de Aracati (0,59), Icapuí (0,57) e
Quixeré apresentam uma média sustentabilidade e os Itaiçaba (0,38), Palhano (0,38) e Fortim (0,35)
são classificados como insustentável, possuindo assim baixos desempenhos de sustentabilidade, por
apresentarem valores baixos em seus indicadores positivos e altos nos negativos.
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Gráfico 2 – Índice da dimensão social dos municípios que compõem a sub-bacia hidrográfica do Baixo
Jaguaribe.
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1
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0,2
0
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Itaiçaba

Limoeiro do
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Jaguaruana

Fonte: Autores, 2018.

Ao comparamos os índices da dimensão ambiental com a do social verificamos que cerca de
55,6% dos municípios apresentaram índice menor e apenas 44,6% aumentaram seu índice ao
comparamos, verificasse então a necessidade de melhorar os investimentos sociais de modo a
buscar a melhoria na qualidade de vida e bem-estar social. Destaca-se ainda que os municípios
principalmente Itaiçaba, Palhano e Fortim deve buscar medidas que melhorem seus indicadores
sociais, promovendo melhoria na qualidade de vida e bem-estar social nos municípios que
compõem a sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe.
O gráfico 3 mostra o comportamento dos índices de sustentabilidade socioambiental
da dimensão econômica dos municípios que compõem a sub-bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe
por meio da média simples dos valores calculados dos indicadores da Tabela 1, pelo aplicativo
SISBHI-CE. Identifica-se que o município Acarati e Quixeré, são os únicos potencialmente
sustentável, com índices de 0,77 e 0,64 respectivamente, apresentando o melhor desempenho
sustentável da dimensão econômica, comparado com os demais municípios da sub-bacia.
Gráfico 3 – Índice da dimensão econômica dos municípios que compõem a sub-bacia hidrográfica do Baixo
Jaguaribe.
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Fonte: Autores, 2018.
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Nessa dimensão, temos apenas os municípios de Russas e Limoeiro do Norte e Jaguaruana
como potencial médio de sustentabilidade, com índices de 0,59, 0,58 e 0,45 respectivamente.
Também é possível notar pelo gráfico 3, que o município de Fortim (0,24) potencialmente
insustentável e Itaiçaba (0,15) e Palhano (0,14) são classificados como insustentáveis, valores
muitos baixos ao compararmos com os valores obtidos nas demais dimensões, ambientais e social.
Assim, se faz necessário e urgente ações e políticas públicas no sentido de melhorar tais indicadores
e assim melhorar as condições econômicas desses municípios.
A partir do índices nas dimensão ambiental, social e econômica foi gerado o índice de
sustentabilidade socioambiental média dos municípios que compõem a sub-bacia hidrográfica do
Baixo Jaguaribe (Gráfico 4). Através desse gráfico é possível afirmar que o município de Limoeiro
do Norte, Russas, Aracati e Quixeré são potencialmente sustentáveis, apresentado índice de 0,66,
0,62, 0,61 e 0,61 respectivamente, seguindo de Icapuí (0,58), Jaguaruana (0,55), apresentam uma
sustentabilidade média.
Gráfico 4 – Índice de sustentabilidade socioambiental média dos municípios que compõem a sub-bacia
hidrográfica do Baixo Jaguaribe.
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Fonte: Autores, 2018.

Já os municípios de Itaiçaba, Fortim e Palhano apresentam os menores índices, 0,39, 0,37 e
0,34, respectivamente, sendo os mais insustentáveis, pois, possuem baixa potencialidade de
sustentabilidade, classificados pela metodologia adotada como potencialmente insustentáveis. Estes
são os municípios que apresentam os piores índices de sustentabilidade, mostrando a necessidade de
melhoria dos indicadores de todas as dimensões, por ações de políticas públicas que contribuam
com o progresso das condições ambientais, sociais e econômicas da população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os índices de sustentabilidade variam dentro dos municípios que compõe a sub-bacia
hidrográfica do Baixo Jaguaribe, isso devidos a variação positiva e negativa dos indicadores usados
para analisar tal índice. O município de Icapuí foi que teve o maior índice na dimensão ambiental,
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sendo este de 0,8, classificando-o como potencialmente sustentável, possibilitando que o mesmo
passa a vim atingir a sustentabilidade, nesta mesma dimensão o município de Aracati e Palhano
tiveram os pior índice nessa dimensão, sendo de 0,48 e 0,49 respectivamente, isso fez com que o
mesmo tivesse uma sustentabilidade média, sendo possível ainda ressaltar que cerca de cerca de
55,56% dos municípios possui uma sustentabilidade média e cerca de 44,44% potencialmente
sustentáveis para dimensão ambiental.
Na dimensão social o município que apresentou maior índice foi o de Russas com 0,67 e
Fortim com menor índice (0,35), sendo classificados como potencialmente sustentável e
potencialmente insustentáveis respectivamente. Nessa dimensão cerca de 33,33% dos municípios
são classificados como potencialmente insustentáveis, sustentabilidade média ou potencialmente
sustentável. Para a dimensão econômica o município de Fortim apresenta índice de 0,77, sendo este
o maior, classificando-o como potencialmente sustentável, já o município de Palhano apresenta o
pior índice (0,14), classificando-o como insustentável. Verifica-se que cerca de 22,22%

dos

municípios são classificados como insustentáveis, potencialmente insustentável ou potencialmente
sustentável e 33,33% como sustentabilidade média.
Os municípios de Limoeiro do norte (0,66) e Palhano (0,34) apresentaram o melhor e o pior
índice de sustentabilidade socioambiental dos municípios que compõe a sub-bacia hidrográfica do
Baixo Jaguaribe respectivamente. Constata-se que cerca de 33,33% dos municípios são
potencialmente insustentáveis, 22,22% possuem sustentabilidade média e 44,45% apresenta um
potencial sustentável. Conclui-se que existe uma grande necessidades desses municípios deve
buscar medidas para melhorar os seus indicadores ambientais, sociais e econômico e
consequentemente o índice de sustentabilidade socioambiental dos municípios, de modo a diminuir
a degradação da sub-acia hidrográfica do Baixo Jaguaribe, investir em ações e políticas públicas e
ambientais, bem como melhorar os investimentos sociais de forma a melhorar as condições
econômicas, sociais e ambientais.
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RESUMO
A água é fundamental à sobrevivência de todas as espécies e decisiva para a qualidade de vida das
sociedades humanas diante do contexto das mudanças climáticas atuais. Contudo, as preocupações
sobre quantidade e qualidade constituem realidade máxima para as áreas semiáridas e em
desertificação, particularmente para as do Nordeste brasileiro face a escassez da água e suas
degradações ambientais e parcos conhecimentos sobre a avaliação de recursos hídricos por meio do
uso de indicadores que analisem os problemas ambientais. O presente artigo teve como objetivo
diagnosticar a situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu, no
trecho do Núcleo de Desertificação do Seridó Potiguar, utilizando a matriz de indicadores Força
Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta (FPEIR). Para tanto, foi realizado o levantamento e
análise dos principais suportes teóricos, pesquisa de dados secundários em órgãos públicos e
pesquisa de campo, realizada nos municípios envolvidos. A aplicação do FPEIR teve como base 30
(trinta) indicadores, distribuídos por Força Motriz (6), Pressão (5); Estado (5); Impacto (2);
Resposta (12). Os resultados mostraram a fragilidade dos recursos hídricos em termos de qualidade
e quantidade, sendo possível identificar as principais fragilidades e entraves para a gestão dos
recursos, como: produção de esgoto superior ao que é efetivamente coletado e tratado;
disponibilidade hídrica total baixa; existem poucos pontos de monitoramento da água superficial e
subterrânea; disposição dos resíduos sólidos inadequadas e inexistência de áreas protegidas.
Conclui-se que o uso da matriz FPEIR mostrou-se eficiente na elucidação dos problemas ambientais
da bacia hidrográfica, mais precisamente no trecho investigado, expondo as fragilidades da situação
hídrica atual, mas, também, como um instrumento sinalizador para futuros projetos e planejamentos
ambientais hídricos sustentáveis para o trecho da bacia.
Palavras-chave: Indicadores; FPEIR; Diagnóstico de situação; Escassez hídrica; Desertificação.
ABSTRACT
Water is fundamental to the survival of all species and decisive for the quality of life of human
societies in the context of current climate change. However, concerns about quantity and quality are
a reality for the semi-arid and desertification areas, particularly for the Northeast of Brazil, due to
water scarcity and its environmental degradation, and lack of knowledge about the evaluation of
water resources through the use of indicators that Environmental problems. This article aims to
diagnose the situation of water resources in the basin of Piancó-Piranhas-Açu river, in the stretch of
Desertification Potiguar Seridó Center, using the indicators matrix Driving Force, Pressure, State,
Impact and Response (DPSIR). Therefore, we performed a study and analysis of the main
theoretical support, secondary data research for government agencies and field research conducted
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in the municipalities involved. The application of the DPSIR was based on 30 (thirty) indicators,
distributed by Driving Force (6), Pressure (5); State (5); Impact (2); Response (12). The results
showed the fragility of the water resources in terms of quality and quantity. It is possible to identify
the main weaknesses and obstacles to resource management, such as: sewage production superior to
what is effectively collected and treated; total water availability; monitoring of surface and
groundwater; disposal of solid waste; and protected areas. It is concluded that the matrix of DPSIR
indicators was an important tool for the analysis of the environmental problems of the basin, more
precisely in the NDS section.
Keywords: Indicators; DPSIR; Diagnosis of situation; Water shortage; Desertification.

INTRODUÇÃO
A água é um recurso essencial à manutenção da vida, e sua importância segue, além das suas
funções na natureza, exercendo influência para a saúde, a economia e a qualidade de vida (SOUZA
et al., 2014). Sabe-se que um dos maiores problemas da humanidade está relacionado à
disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos decorrentes de forças-motrizes-pressõesestados-impactos e respostas das sociedades as causalidades das atividades humanas que vêm
moldando e degradando o ambiente (GIUPPONI, 2002; POLANCO, 2006; PORTA; POCH, 2011;
VAZ; SILVEIRA, 2014; SOARES et al., 2011). Tal problemática emerge com notoriedade, no
período atual, nas discussões mundiais, impulsionada por sua escassez (que podem ser resultante de
secas, irregularidade na distribuição das chuvas, e inexistência de infraestrutura de captação e
armazenamento) e vulnerabilidade a que estão expostos pessoas e ambientes semiáridos, em
especial, resultantes de atividades antrópicas insustentáveis (PESSOA, 2006; TUNDISI, 2003).
Contudo, poucos estudos científicos, no âmbito das ciências humanas e ambientais, têm sido
produzidos em que se investigue a situação de componentes físico, biológico e socioeconômicos
essenciais à elaboração de planejamentos e gestão de recursos hídricos de bacias hidrográficas,
causando lacunas de informações, monitoramento e avaliação sobre o estado ambiental e a
caracterização da situação dos recursos hídricos em relação à quantidade disponível e a qualidade
ambiental.
Uma das áreas do território brasileiro que mais sofre com problemas relativos à
disponibilidade hídrica – superficial e subterrânea, em quantidade e qualidade – é a do semiárido
nordestino e em particular dos paraibano e potiguar. Nesses estados, uma das principais bacias
hidrográficas – ou unidade natural de gestão integrada de recursos naturais para fins de
planejamento ambiental (ROSS, DEL PRETTE, 1998; DIBIESO, 2013; PIRES, SANTOS, DEL
PRETTE, 2002) – é a dos rios Piancó-Piranhas-Açu, afetada por escassez de água, mas considerada
como prioritária em termos de gestão pela Agência Nacional de Águas (ANA). Tal bacia, mesmo
entrelaçada por rios intermitentes, é a principal fonte hídrica de abastecimento de água de 147
municípios do semiárido dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, onde vivem mais de
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1.406.808 habitantes, dos quais 69% estão em centros urbanos e 31% em áreas rurais (BRASIL,
2016), sofrendo os efeitos da degradação ambiental, tanto da qualidade quanto da pouca quantidade
disponível para o consumo humano. A área de drenagem da Piancó-Piranhas-Açu compreende
43.683 km², sendo parcialmente inserida nos territórios paraibano (60%) e norte-rio-grandense ou
potiguar (40%), conforme o Mapa 1.
Mapa 1 – Núcleo de Desertificação do Seridó no contexto da bacia Piancó-Piranhas-Açu

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Os problemas ambientais dessa bacia hidrográfica são mais preocupantes no trecho do
Núcleo de Desertificação do Seridó Potiguar, pois aí o processo de desertificação e os seus efeitos
adversos vêm afetando diversas as pessoas e o ambiente (NIMER, 1988), comprometendo a
cobertura vegetal, as temperaturas, a evaporação e evapotranspiração e a pluviosidade – irregular e
mal distribuída, agudizando a escassez hídrica, como pontou Vasconcelos Sobrinho (2002). O
Núcleo de Desertificação do Seridó Potiguar é composto pelos municípios de Acari, Carnaúba dos
Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador e Parelhas, espraiando-se por 2.792,39 km² de área
afetada por um grave e avassalador processo de desertificação (RIO GRANDE DO NORTE, 2010;
SANTANA, 2007) que pode estar comprometendo os parcos recursos hídricos e, por conseguinte,
as vidas de populações locais, ainda pouco diagnosticado.
Nesse contexto, o diagnóstico é um momento do planejamento dos recursos hídricos e a sua
realização envolve uma série de procedimentos metodológicos, os quais visam obter dados que
podem subsidiar a análise integrada e a produção de informações, tendo como principais fases a
obtenção de dados de entrada; análise integrada; elaboração de indicadores como suporte à tomada
de decisão (BRASIL, 1997; SANTOS, 2004). O uso de indicadores torna-se essencial para
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contribuir com a gestão de áreas usadas e degradadas por forças motrizes até as respostas do estado
de equilíbrio (PORTA, POCH, 2011), visando auxiliar os tomadores de decisão na avaliação de seu
desempenho em relação aos objetivos estabelecidos, permitindo bases para o planejamento de ações
futuras (VAN BELLEN, 2005; MARANHÃO, 2007).
O presente estudo objetivou diagnosticar a situação hídrica da bacia hidrográfica dos rios
Piancó-Piranhas-Açu, no trecho do Núcleo de Desertificação do Seridó do Rio Grande do Norte,
sob a ótica da matriz Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta (FPEIR), visando
planejamentos e tomadas de decisão mais sustentáveis sobre o uso dos recursos hídricos.
METODOLOGIA
O método Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta – ou Driving Force-PresureState-Impact-Response (DPSIR) como é mundialmente conhecido – possibilita a descrição causal
das interações entre sociedade e meio ambiente, estabelecendo uma articulação entre diversos
componentes de maneira a orientar a avaliação do estado do meio ambiente. Esse método teve sua
origem na “Organisation for Economic Co-operation and Development” em 1998, quando
formulou o primeiro modelo que utiliza o conceito de pressão-estado-resposta (PER), e
posteriormente, ampliou-se o conceito para FPEIR, sendo consolidado através do seu relatório
intitulado como “Green Growth in Cities” em 2013. Nesse documento, constatou-se o uso dos
indicadores considerados como ponto de partida para a análise dos impactos sobre o meio ambiente
e a redução ou mitigação dos mesmos. Em 2003, a matriz passou a ser utilizada pela European
Environment Agency (EEA), na elaboração de seus relatórios de avaliação do ambiente europeu,
destacando-se o emprego do método na avaliação dos recursos hídricos.
Particularmente no Brasil, esse modelo FPEIR vem sendo utilizado por estudos
desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), para mensurar a situação ambiental
de bacias hidrográficas, estabelecendo uma interpretação da relação causa-efeito das forças
motrizes-pressões sofridas pelas atividades humanas. Esse método possui cinco etapas integradas
entre si, que são: Força Motriz: fatores, processos e atividades humanas, que combinadas com
condições ambientais, refletem em mudanças ambientais e podem causar impactos positivos e
negativos que levam a pressões ambientais; Pressão: ações que pressionam os recursos naturais
decorrentes da ocupação e exploração para o desenvolvimento de atividades econômicas; Estado:
situação como se encontra o ambiente ao ser alterado em resposta às pressões, expressa em termos
de frequência e extensão dos riscos naturais, disponibilidade e qualidade dos recursos naturais;
Impacto: alterações ao estado do ambiente que podem levar a impactos à saúde humana,
ecossistemas, biodiversidade e valoração econômica; Resposta: demonstra esforços vindos de
respostas da sociedade e de instituições governamentais por meio de tomadas de decisão que
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amenize os problemas ambientais (EEA, 2003; IPT, 2008; GIUPPONI, 2002; BEU, 2008; PORTA;
POCH, 2011; VAZ; SILVEIRA, 2014; SOARES et al., 2011).
Para a implementação do FPEIR, foi feita a seleção de indicadores que compuseram o
modelo proposto para o conhecimento da situação hídrica da bacia hidrográfica dos rios PiancóPiranhas-Açu. Para esta investigação, foram definidos 30 indicadores, distribuídos pelos aspectos
Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta. Dessa totalidade, a Força Motriz foi mensurada
por 6 indicadores: crescimento populacional; agropecuária; efetivo de rebanho; área cultivada;
industrialização; e, explotação de água mineral; Pressão por 5: demanda de água total e tratada;
produção de esgoto doméstico; produção de resíduos sólidos domésticos; e desenvolvimento
humano; Estado por 5: qualidade das águas superficiais, subterrâneas e de abastecimento;
disponibilidade hídrica total; e produção de água; Impacto por 2: doenças de veiculação hídrica; e
conflitos de uso da água; e, por fim, Resposta por 12: coleta e tratamento de efluentes sanitários;
coleta e tratamento de resíduos sólidos; abrangência e ampliação da rede de abastecimento de água;
monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas; monitoramento da vazão de
cursos d’água; cobertura vegetal; áreas protegidas; e instrumentos de gestão.
Após a definição dos indicadores, foram definidos critérios de classificação para os
indicadores de Força Motriz e Pressão, considerando unidades ou parâmetros de medida e as classes
de hierarquização: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Por outro lado, para a classificação
da capacidade de alterar o Estado dos recursos hídricos pelos indicadores Estado, Impacto e
Resposta utilizou-se uma outra escala representada por: ótima, boa, regular, ruim e péssima. A
montagem dessa hierarquia foi possível mediante consulta a diversos estudos que utilizaram o
FPEIR ou DPSIR, bem como os estudos já realizados pela EEA (2003) e pelo IPT (2008). Ao
utilizar esse método, em área de bacia hidrográfica no Brasil, foram realizadas alterações e/ou
adaptações, para que fosse possível a sua aplicação ao semiárido do Nordeste e, em particular, o
recorte espacial referente ao Núcleo de Desertificação do Seridó-RN.
Para a consecução do estudo, fez-se levantamento de dados primários e secundários. A
pesquisa de campo foi realizada com representantes de instituições ligadas as questões hídricas e de
desertificação. Coletou-se informações e dados secundários em órgão governamentais e não
governamentais sobre a situação atual da bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu. A partir
desses passos, foi possível se elaborar a caracterização da área de estudo, norteando a escolha dos
indicadores para as dimensões de Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta. A definição e
a caracterização dos indicadores serviram, ainda, para a descrição das atividades que se sobressaem
como forças motrizes relacionadas principalmente ao uso do solo, desenvolvimento urbano,
indústria, agricultura e outras atividades que causem pressões na área objeto de estudo.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1756

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Por sua vez, as pressões, os possíveis impactos e os conflitos pelo uso da água foram
identificados com a correlação dos dados levantados em campo, com técnicas de geoprocessamento,
envolvendo imagens digitais, shapes e banco de dados que foram disponibilizados pela Agência
Nacional de Águas (ANA) e Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).
Com isso, foram confeccionados mapas com informações sobre a localização, área de drenagem,
distribuição espacial da bacia, uso e ocupação do solo e cobertura vegetal.
Após a fase de levantamento de dados, foram elaborados gráficos, tabelas e cartogramas
temáticos em relação aos indicadores presentes no FPEIR, possibilitando uma análise integrada dos
indicadores em relação aos recursos hídricos dos municípios que compõem o Núcleo de
Desertificação do Seridó Potiguar.
Definiu-se, ainda, uma hierarquia ou escala de classificação dos indicadores de Força Motriz
e Pressão do método FPEIR por meio de 5 classes expressando a capacidade dos elementos de força
motriz e pressão modificarem o Estado dos recursos hídricos, conforme demonstrada no Quadro 1.
Quadro 1 – Critérios de classificação da matriz de indicadores FPEIR.
Capacidade de alterar o Estado dos recursos hídricos para os indicadores de Força Motriz e
Pressão
Muito baixa
Baixa
Média
Alta
Muito alta
Capacidade de alterar o Estado dos recursos hídricos
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Péssima
FONTE: Adaptado de EEA (2003) e IPT (2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após levantamento de dados e aplicação do modelo FPEIR, foi possível conhecer a situação
dos recursos hídricos do trecho da bacia Piancó-Piranhas-Açu no Núcleo de Desertificação do
Seridó em termos de qualidade e de quantidade com o agrupamento dos indicadores definidos na
metodologia. Nesse sentido, dos 30 indicadores priorizados, foi observado que 18 se relacionam
com a qualidade da água e 17 estão relacionados com a quantidade.
Dos 18 indicadores que se relacionam com a qualidade dos recursos, conforme mostrados na
Tabela 1, 44% possuem capacidade de alterar os recursos hídricos em “muito alta” ou “péssima”;
25% com capacidade “alta” ou situação “ruim”; 19% com capacidade e situação “regular”; 12%
com capacidade de alteração “muito baixa” ou situação “ótima”; e 0% entre “baixa” e “boa”.

F2
F4

Tabela 1 – Indicadores do modelo FPEIR quanto à qualidade dos recursos hídricos.
Capacidade de
DADO
alterar o Estado
INDICADOR
GRANDEZA
OBTIDO
dos recursos
hídricos
Quantidade de estabelecimentos
Alta (2.000 a
Agropecuária
2.618
agropecuários
4.000)
Proporção de área ocupada por
Área cultivada
4,4%
Baixa (0 a 20)
agricultura
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F5
P3
P4
P5

E1

E2

E3

I1
R1
R2
R3
R4
R5

R7

R8

R11

Quantidade de estabelecimentos
2.086
industriais
Produção de esgoto
Quantidade estimada de esgoto
1.830.088
doméstico
produzido por ano
m³/ano
Produção de resíduos
Quantidade estimada de resíduos
23.897.408
domésticos
sólidos produzidos por ano (10³ t)
Desenvolvimento
Índice de Desenvolvimento Humano
0,664
humano
Municipal (IDHM)
Proporção da extensão de curso
d’água com água classificada como
Qualidade das águas
Ótima/Excelente e
0%
superficiais
Boa/Bom em relação à extensão total
monitorada
Proporção de poços monitorados com
Qualidade das águas água classificada como atendendo aos
50%
subterrâneas
padrões de
potabilidade
Proporção de amostras de água
Qualidade das águas
analisadas com resultados dentro dos
100%
de abastecimento
padrões
Quantidade anual de registros de
Doenças de veiculação
internações por doenças de veiculação
321
hídrica
hídrica
Coleta de efluentes
Proporção de domicílios ligados à
50%
sanitários
rede de esgoto
Tratamento de
Proporção de municípios com
50%
efluentes sanitários
tratamento de esgoto
Coleta de resíduos
Proporção de municípios com 100%
100%
sólidos
de domicílios com coleta de lixo
Disposição de resíduos Proporção de municípios com aterro
0%
sólidos
sanitário
Abrangência da rede
Proporção de domicílios ligados à
de abastecimento de
78%
rede de abastecimento de água
água
Abrangência do
monitoramento da
Proporção monitorada de extensão de
Menos de
qualidade das águas
cursos d’água
10%
superficiais
Abrangência do
Proporção de poços monitorados em
monitoramento da
Menos de
relação ao total de poços da rede de
qualidade das águas
10%
monitoramento
subterrâneas
Proporção de área protegida por
Áreas protegidas
0%
Unidade de Conservação
FONTE: Dados da pesquisa (2016 e 2017).
Industrialização

Alta (2000 a 3000)
Muito alta (> 60
m³/ano)
Baixa (<50 (10³ t))
Muito alta
(<0,740)

Péssima (<30)

Regular (70 a 50)

Ótima (>90)
Regular (100 a
1000)
Ruim (70 a 50)
Ruim (50 a 0)
Ótima (100)
Péssima (<10)
Regular (90 a 70)

Péssima (<10)

Péssima (<10)

Péssima (0)

Com isso, pode observar que a qualidade dos recursos está sendo alterada pelos indicadores
de Resposta, Pressão e Força Motriz. Tendo apenas situação positiva em relação à qualidade das
águas de abastecimento e coleta dos resíduos sólidos.
Em relação à quantidade, foram elencados 17 indicadores, conforme Tabela 2. Desses 41%
possuem capacidade de alterar os recursos hídricos em “muito baixa” ou “ótima” situação; 18%
com capacidade “alta” ou situação “ruim”; 17% com capacidade e situação “regular”; 12% com
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capacidade de alteração “muito baixa” ou situação “ótima”; e 12% entre capacidade “muito alta” e
situação “péssima”.
Tabela 2 – Indicadores do modelo FPEIR quanto à quantidade dos recursos hídricos.

INDICADOR

GRANDEZA

DADO
OBTIDO

Taxa Geométrica de
0,13% a.a.
Crescimento Anual – TGCA
Quantidade de estabelecimentos
F2
Agropecuária
2.618
agropecuários
Quantidade de cabeças de
F3
Efetivo de rebanho
371.595
animais criados
Proporção de área ocupada por
F4
Área cultivada
4,4%
agricultura
Quantidade de estabelecimentos
F5
Industrialização
2.086
industriais
Quantidade de processos
F6
Explotação de água mineral
minerários de explotação de
02
água mineral
Quantidade total de água
1.957.251
P1 Demanda de água (consumo)
consumida por ano
m³/ano
Quantidade estimada de água
2.813.880
P2
Demanda de água tratada
tratada por ano
m³/ano
Quantidade anual de registros
I1 Doenças de veiculação hídrica de internações por doenças de
321
veiculação hídrica
Quantidade de tipos de situação
Situações de conflito de uso
I2
de conflito de uso das águas
5
das águas
superficiais e subterrâneas
hm³/hab./ano
140,96
E4 Disponibilidade hídrica total
(Superficial e subterrânea)
hm³/ano
Quantidade de água produzida
Média 101,5
E5
Produção de água
para abastecimento público, por
L/hab./dia
habitante, por dia
Proporção de municípios com
Ampliação e/ou melhoria na
R6
obras na rede de abastecimento
100%
rede de abastecimento de água
de água
Abrangência do
Quantidade de fluviômetros
R9
12
monitoramento da vazão
instalados
Manutenção e/ou ampliação
Proporção de área com
R10 de área com cobertura vegetal
58%
cobertura vegetal nativa
nativa
Proporção de área protegida por
R11
Áreas protegidas
0%
Unidade de Conservação
Quantidade de instrumentos da
Instrumentos da Política
PNRH implementados em
R12 Nacional de Recursos hídricos
3/6
relação ao total de 5
(PNRH)
instrumentos
FONTE: Dados da pesquisa (2016 e 2017).
F1

Crescimento populacional

Capacidade de
alterar o Estado
dos recursos
hídricos
Muito baixa
< 0,40
Alta (2.000 a
4.000)
Baixa (60 mil a 2
milhões)
Baixa (0 a 20)
Alta (2000 a 3000)
Muito baixa (<10)
Muito baixa
(<30.106 m³/ano)
Muito baixa
(<10.106 m³/ano)
Regular (100 a
1000)
Ruim (4 a 5)
Péssima (<600)
Regular (175 a
100)
Ótima (100)
Boa (>10)
Ótima (50 a 25)
Péssima (0)

Regular (3 de 6)

Em relação à quantidade, levando em consideração os indicadores, a situação é um pouco
diferente, os pontos críticos são disponibilidade hídrica total e a falta de áreas de proteção. As
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principais atividades econômicas possuem alta capacidade de alteração da disponibilidade da água,
além de conflitos decorrentes da escassez. No entanto, os indicadores de força motriz (crescimento
populacional, efetivo do rebanho e explotação de água mineral), pressão (demanda de água
consumida e tratada) e resposta (melhoria da ampliação da rede de abastecimento e cobertura
vegetal) apresentam capacidade de alteração da quantidade muito baixa e situação ótima.
CONCLUSÕES
Conclui-se que o diagnóstico da situação hídrica da bacia hidrográfica dos rios PiancóPiranhas-Açu, do trecho do Núcleo de Desertificação do Seridó do Rio Grande do Norte, constituiu
tarefa importante para tornar evidente informações, monitoramento e avaliação dos parcos recursos
hídricos, quanto à quantidade disponível e a qualidade ambiental. O diagnóstico produzido trouxe à
tona o estado ambiental atual das fragilidades da situação hídrica, mas, também, constituiu-se num
instrumento sinalizador para futuros projetos e planejamentos ambientais hídricos mais sustentáveis
que venham a ser elaborados para o trecho objeto desta investigação.
Do ponto de vista operacional, a aplicação da matriz FPEIR possibilitou uma visão geral da
atual situação hídrica do recorte espacial pesquisado. Por meio dessa matriz, foi possível identificar
as principais fragilidades e entraves para a gestão dos recursos, que foram as seguintes: produção de
esgoto superior ao que é efetivamente coletado e tratado; disponibilidade hídrica total baixa,
resultante da crise hídrica; existem reduzidos pontos de monitoramento da água superficial e
subterrânea, os reservatórios que são monitorados apresentam qualidade entre médio a ruim, sendo
tratado apenas a produção para abastecimento urbano; disposição inadequada de resíduos sólidos,
criando um cenário preocupante com os lixões e contaminação do solo; e falta de áreas protegidas,
apesar de ocorrer uma vegetação nativa em manutenção, não há unidades de conservação nos
municípios investigados. Ressalta-se, ainda, que, além da fragilidade da área de estudo em termos
do fenômeno da desertificação, os recursos hídricos da área se encontram escassos em termos de
qualidade e quantidade, como foi possível vir a lume pelo uso do modelo FPEIR. Esse modelo,
mesmo com suas limitações, se mostrou adequado para subsidiar tomadores de decisão e
formuladores de políticas públicas no que concerne à construção de caminhos mais sustentáveis
para o uso dos recursos hídricos.
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RESUMO
A água é um recurso de extrema importância para a população humana, porém é limitado. No
mundo, 97,5% da água é salgada, e apenas 2,5% de um total de 1,37 bilhões de km³ correspondem à
água doce. No entanto, o volume de água doce encontra-se congelada nas calotas polares (68,9%)
do Ártico, Antártida e nas regiões montanhosas, além de uma parcela nos lençóis profundos
(29,9%). Logo, 0,266% de água doce corresponde a todo o volume dos lagos, rios e reservatórios. O
uso exacerbado da água favorece a atual crise hídrica vivida em todo o mundo, precisando-se de
alternativas mais eficazes para um melhor aproveitamento deste valioso bem. Uma delas é a
aplicação de sistemas de reuso de água nas edificações. Diante desse contexto, faz-se necessário a
ampliação dos conhecimentos referentes à conservação de água. Sendo assim, este estudo possui
como objetivo principal defender o uso de sistemas de captação de água de chuva nas edificações
como alternativa viável no combate à escassez dos recursos hídricos, principalmente para consumo
humano. Em segundo plano, objetiva-se relatar uma entrevista para ilustrar o conhecimento e a
aceitação da população sobre essas soluções, as quais apresentam funcionalidade e viabilidade
econômica e ambiental. A aquisição de informações sobre esse tema é de extrema relevância devido
à dependência de toda a humanidade no tocante ao uso deste importante bem, assim como a
necessidade da conscientização da sociedade referente ao uso inteligente da água. Há sistemas de
reuso (como o reuso da água utilizada para a lavagem de roupas nas descargas sanitárias, e o
sistema de captação de água pluvial através de calhas, canos e depósitos) que são soluções de
simples execução e viáveis economicamente (apresentando custo relativamente baixo) e que geram
benefício socioambiental devido ao cuidado com os recursos naturais e com as gerações futuras.
Palavras-chave: Água, sistemas de reuso, sustentabilidade.
ABSTRACT
Water is a resource of extreme importance for the human population, but limited. In the world,
97.5% of the water is salty, and only 2.5% of a total of 1.37 billion km3 correspond to fresh water.
However, the volume of fresh water is frozen in the polar caps (68.9%) of the Arctic, Antarctica and
in the mountainous regions, besides a portion in the deep sheets (29,9%). Therefore, 0.266% of
fresh water corresponds to the entire volume of lakes, rivers and reservoirs. The exacerbated use of
water favors the current water crisis experienced throughout the world, needing more effective
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alternatives for a better use of this valuable good. One of them is the application of water captation
systems in buildings. Given this context, it is necessary to expand knowledge about water
conservation. Therefore, this study has as main objective to defend the use of rainwater reuse
systems in buildings as a viable alternative in the fight against the scarcity of water resources,
mainly for human consumption. In the background, the objective is to report an interview to
illustrate the knowledge and acceptance of the population about these solutions, which present
functionality and economic and environmental viability. The acquisition of information on this
subject is of extreme relevance due to the dependence of all humanity on the use of this important
good, as well as the need for society's awareness regarding the intelligent use of water. There are
reuse systems (such as the reuse of the water used to wash clothes in sanitary discharges, and the
rainwater collection system through gutters, pipes and tanks) which are simple and economically
viable solutions (presenting relatively low cost) and that generate socio-environmental benefit due
to the care with the natural resources and with the future generations.
Keywords: Water, reuse systems, sustainability.

INTRODUÇÃO
A água é um recurso de extrema importância para a população humana, porém é limitado.
No mundo, 97,5% da água é salgada, e apenas 2,5% de um total de 1,37 bilhões de km³
correspondem à água doce. No entanto, o volume de água doce encontra-se congelada nas calotas
polares (68,9%) do Ártico, Antártida e nas regiões montanhosas, além de uma parcela nos lençóis
profundos (29,9%). Logo, 0,266% de água doce corresponde a todo o volume dos lagos, rios e
reservatórios (TOMAZ, 2009, apud FILHO e JÚNIOR, 2014). A distribuição desigual da água
pelas diferentes regiões do planeta faz ainda com que haja escassez deste recurso em vários países.
(SILVEIRA, 2008)
O território brasileiro foi dividido em 12 bacias hidrográficas, as quais foram definidas pelo
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) por meio da Resolução n° 32/2003, com o intuito
de apoiar o planejamento em escala nacional. Villiers (2002, apud MAY, 2004) aponta que 20% da
água de escoamento global originam-se exclusivamente na Bacia Amazônica, que é uma das
maiores bacias hídricas do planeta e corresponde a um quinto de toda a reserva global. No entanto,
a disponibilidade hídrica superficial no Brasil é em torno de 78.600m³/s ou 30% da vazão média,
sendo que 65.617m³/s encontra-se na bacia amazônica. Logo, a disponibilidade brasileira de água
está distribuída de forma desigual em suas bacias hidrográficas, o que consequentemente interfere
em seus estados. Cerca de 80% da água superficial do país encontra-se na Região Hidrográfica
Amazônica, porém possui uma baixa densidade demográfica e pequena demanda por uso de água.
(BRASIL, 2017)
Mesmo com a desigualdade hídrica brasileira, também ocorre o desperdício, que é composto
em parte pela distribuição, falhas na rede de distribuição, na sua utilização pela população, desvios
ilegais ou uso em excesso. De acordo com International Finance Corporation (2011 apud FILHO e
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JÚNIOR, 2014), a cada 100 litros de água tratada produzida no Brasil, aproximadamente 40 litros
não chegam aos usuários, ou não são cobrados pela concessionária.
Panorama atual
O crescimento populacional aliado aos processos de degradação da água, estão provocando
graves problemas de escassez (tanto quantitativa, quanto qualitativa), além de conflitos pelo uso até
em regiões as quais possuem um excelente potencial hídrico (COSTA, 2010). O reuso é uma das
alternativas viáveis economicamente e ambientalmente para o uso racional da água.
Conforme Dantas e Sales (2009), o reuso de água é definido como um método que minimiza
a produção de efluentes e o consumo de água de qualidade melhor (que é a água distribuída pelas
concessionárias públicas, ou retirada dos mananciais hídricos), pois substitui a água potável pela
água que já foi utilizada para determinado fim. Segundo COSTA (2010), entende-se reuso como o
aproveitamento do efluente após o seu tratamento, com ou sem adição de investimentos. Este reuso
pode ser de forma direta ou indireta, além de decorrer de ações planejadas ou não.
De acordo com Mieli (2001, apud SILVEIRA, 2008), existem quatro tipos de reuso: o reuso
indireto não planejado da água (ocorre quando a água, utilizada em alguma atividade do homem, é
descarregada no meio ambiente e é utilizada a jusante, em sua forma diluída, de maneira intencional
e não controlada), reuso indireto planejado da água (ocorre quando a água, tratada, é descarregada
de forma planejada nos corpos de águas superficiais ou subterrâneas, para ser utilizada a jusante, de
modo controlado, no atendimento de alguma necessidade), reuso direto planejado da água (ocorre
quando a água, após o seu tratamento, é encaminhada diretamente do seu ponto de descarga até o
local que será reutilizada, não sendo descarregada no meio ambiente) e reciclagem de água (é um
caso particular do reuso direto planejado, e acontece como reuso interno, antes da descarga da água
em um sistema de tratamento ou outro local de disposição).
A água reutilizada apresenta diversas aplicações como ser usada na recarga do lençol
freático, na geração de energia, na irrigação, na reabilitação de corpos d’água e industrial, na
refrigeração de equipamentos, na lavagem de ruas e feiras livres, na limpeza de monumentos, em
sistemas de controle de incêndio, na limpeza de banheiros e pátios, em descargas sanitárias, nas
fontes luminosas, entre outros usos. (SILVEIRA, 2008)
Conforme Santos (2008), no tocante as edificações, o reuso de águas cinzas resulta em
economia de água potável, economia de energia elétrica e produz uma menor quantidade de esgoto
sanitário nas edificações. Já em uma escala maior, resulta em preservação dos mananciais de água,
por diminuir a quantidade de água captada e por reduzir o lançamento de esgoto sanitário pelas
áreas urbanas, além de reduzir o consumo de energia elétrica nas estações de tratamento.
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O reuso de água pode ser utilizado para fins potáveis e não potáveis, porém o último é o
mais utilizado pela população brasileira, tanto pela viabilidade técnica-econômica quanto pela falta
de legislação que regulamente os sistemas de reuso para fins potáveis, os quais são mais complexos
e necessitam de um maior cuidado devido à saúde humana (COSTA, 2010). O esgoto tratado possui
aproveitamento tanto para fins potáveis como para não potáveis (DANTAS e SALES, 2009).
No Brasil, apenas a NBR 13969/97 e o Manual de Conservação e Reuso de Água em
Edificações (ANA/Fiesp e Sinduscon-SP/2005), regulamentam os padrões de qualidade do esgoto
em tratamento, originado do uso doméstico ou de características similares, para ser reusado com
finalidade não potável, como mostra a Figura 01 (COSTA, 2010).
Figura 01 – Classificação e parâmetros para o reuso no Brasil (NBR 13969/97).

Fonte: Adaptado de COSTA, 2010

A reutilização da água gera benefícios ambientais (como a redução do lançamento de
efluentes industriais em cursos d’água), econômicos (como alterações nos padrões de produção e
consumo) e sociais (como o aumento na geração de empregos diretos e indiretos) (RILLO, 2006).
Conforme Costa (2010), o reuso é uma técnica segura e confiável, além de atrair pequenos
investimentos, o que incentiva uma prática mais acessível.
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Uma alternativa primordial no combate à erradicação da água é o aproveitamento da água
pluvial. A utilização de água da chuva traz vários benefícios, como a redução do consumo de água
fornecida pelas concessionárias, além de contribuir para a diminuição de enchentes em casos de
chuvas de forte intensidade. (MAY, 2004)
Schistek (2001, apud MAY, 2004) retrata que o Semiárido Brasileiro é caracterizado por
chuvas irregulares e pela alta taxa de evaporação potencial, o que confirma uma pequena
disponibilidade hídrica. Nas regiões áridas e semiáridas, a água é um fator determinante para o
desenvolvimento urbano, industrial e agrícola, sendo extremamente necessário a busca por novas
alternativas (COSTA, 2010). A captação de água de chuva é uma das alternativas eficientes para a
disponibilidade de água para consumo humano.
De acordo com Filho e Júnior (2014), a captação de água pluvial para uso não potável é uma
maneira de suprir a demanda de água em uma residência. Segundo Zolet (2005, apud FILHO e
JÚNIOR, 2014), esse sistema pode gerar uma redução em até 50% o consumo de água potável.
Os sistemas de coleta de água de chuva para fins não potáveis funcionam em quatro etapas:
captação, transporte, armazenamento e utilização. (CARDOSO, 2013)
A captação de água pluvial é realizada através de coberturas (de diferentes inclinações) de
edificações residenciais ou industriais, podendo ser de telhas de cerâmica, telhas de zinco, telhas de
ferro galvanizado, entre outros materiais. (TOMAZ, 2007)
Um exemplo de sistema de armazenamento de água de chuva, que é uma técnica popular
(especialmente nas áreas semiáridas do Brasil), é a cisterna, que é uma aplicação fundamental no
semiárido brasileiro para obtenção de água de beber para seus habitantes. (SOARES, 2000, apud
MAY, 2004; RILLO, 2006).
O uso exacerbado da água favorece para a atual crise hídrica vivida em todo o mundo,
precisando-se de alternativas mais eficazes para um melhor aproveitamento deste valioso bem. Uma
delas é a aplicação de sistemas de reuso de água nas edificações.
Diante desse contexto, faz-se necessário a ampliação dos conhecimentos referentes à
conservação de água. Sendo assim, este estudo possui como objetivo principal defender o uso de
sistemas de captação de água da chuva nas edificações como alternativa viável no combate à
erradicação dos recursos hídricos. Em segundo plano, objetiva-se relatar uma entrevista para ilustrar
o conhecimento e a aceitação da população sobre essas práticas, as quais apresentam funcionalidade
e viabilidade econômica e ambiental. A aquisição de informações sobre esse tema é de extrema
relevância devido à dependência de toda a humanidade no tocante ao uso deste importante bem,
assim como a necessidade da conscientização da sociedade referente ao uso inteligente da água.
O presente estudo organiza-se em quatro etapas. A primeira etapa inicia-se com os
fundamentos teóricos e, em seguida, será apontado o percurso metodológico. Posteriormente,
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apresenta-se os resultados adquiridos a partir da realização da entrevista e, por fim, serão expostas
as considerações finais.
METODOLOGIA
O presente trabalho qualifica-se como uma documentação direta, a qual trata-se de dados
obtidos no próprio local de estudo. Segundo Lakatos e Marconi (2003), a obtenção desses dados
pode acontecer por meio de pesquisa em campo ou de pesquisa em laboratório.
O estudo em questão é uma pesquisa em campo, que consiste “(...) na observação de fatos e
fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de
variáveis que se presume relevantes, para analisá-los” (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 186).
De acordo com Tripodi et al. (1975, apud LAKATOS e MARCONI, 2003), a pesquisa de
campo divide-se em: quantitativo-descritivo, exploratório e experimental. Este estudo se enquadra
em uma pesquisa quantitativa-descritiva, a qual consiste em investigação “(...) de pesquisa empírica
cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a
avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave.” (LAKATOS e
MARCONI, 2003, p. 187)
Na pesquisa do tipo quantitativo-descritivo, pode-se utilizar diversas técnicas com o intuito
de obter dados para verificar hipóteses, como entrevistas, questionários, formulários, entre outros
métodos. Utilizou-se tanto o formulário online através da plataforma Google® Forms, como a
entrevista de usuários. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p 195), a entrevista é definida como uma
reunião de duas pessoas com o objetivo de obter informações sobre determinado assunto através de
uma conversa com intuito profissional.
Inicialmente, realizou-se uma busca ativa de informações na literatura formal por meio de
livros (como o elaborado por Costa e Telles, 2010), dissertações (como a elaborado por Santos,
2008), cujo banco de dados encontra-se na internet, além de legislações vigentes como a Conjuntura
dos Recursos Hídricos (2017).
Em momento posterior, foi realizada a entrevista com 130 pessoas através tanto de
formulário online quanto entrevista em forma escrita, no mês de agosto de 2018. O formulário foi
aplicado utilizando-se a plataforma Google® Forms, instrumento que coleta e realiza a contagem
dos dados obtidos.
Foram feitas perguntas sobre informações do entrevistado e sua residência, além de sua
opinião e uso de sistemas de reuso de água. Por fim, foi realizada uma análise dos dados obtidos se
embasando na fundamentação adquirida para a realização do estudo.
RESULTADOS
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Através da entrevista de 130 pessoas (sendo 100 respostas no formulário online), foram
obtidos dados formando um levantamento sociodemográfico apresentando um panorama das
características dessas pessoas. A maioria dos participantes é do sexo masculino (52,3%). Quanto às
faixas etárias, existe uma amplitude considerável de idade, equivalendo-se as faixas etárias de 0 a
18 anos (9,2%), de 19 a 30 (64,6%), 31 a 40 (16,1%), 41 a 50 (6,2%), 51 a 60 (3,1%), 61 a 70
(0,8%) e mais de 71 anos (0%).
Em relação à renda familiar, 34,6% dos entrevistados recebem um salário mínimo, 29,2%
dos entrevistados recebem de 2 a 4 salários mínimos, 10,8% dos entrevistados recebem de 5 a 10
salários mínimos, 23,1% dos entrevistados recebem menos que 1 salário mínimo e apenas 2,3%
ganham mais que 10 salários. Sobre as atividades profissionais exercidas, há uma predominância de
estudantes (45,4%), mas também tem empregados (33,1%), autônomos (11,5%), desempregados
(3,1%) e outro (6,9%).
Constata-se que a maioria dos entrevistados residem no estado da Paraíba (94,6%), além de
outros estados como Pernambuco (1,5%), Rio Grande do Norte (0,8%), Sergipe (0,8%), Maranhão
(1,5%) e Minas Gerais (0,8%). Há uma predominância de população urbana (85,8%).
Em relação às moradias, 76,9% dos entrevistados apresentam residência própria, em casas
construídas em tijolos e/ou blocos de cimento. A maioria das habitações (93,8%) possuem
instalação hidráulica. Habitam, em sua predominância, um número de 3 a 4 moradores, como
mostra a Figura 02.
Figura 02 – Gráfico sobre a quantidade de moradores nas residências dos entrevistados.

Moradores da habitação
Mais de 6 moradores
5 a 6 moradores
3 a 4 moradores
0 a 2 moradores
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Fonte: Acervo do grupo.

Também foi perguntado sobre a quantidade de banheiros na residência do entrevistado,
obtendo uma maioria de moradias com apenas 1 banheiro (40,8%), além das que possuem 2
banheiros (35,4%), 3 banheiros (13,1%) e mais de 3 banheiros (10,7%). Ainda obteve a informação
sobre a quantidade de pias na moradia, tendo uma predominância de casas possuindo mais de 3 pias
(35,4%).
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A água utilizada pelos entrevistados em suas residências advém, em maioria, da
concessionária (no caso do estado da Paraíba, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba CAGEPA) que apresentou um percentual de 73,8%. No entanto, há usuários que utilizam a cisterna
(10,8%), o poço artesiano (9,2%) e outros tipos (6,2%).
Sabe-se que alguns dos estados brasileiros, principalmente os da região do Nordeste, vêm
sofrendo por intensas secas, o que afeta de forma direta no potencial hídrico desse território, como é
o caso da Paraíba. Logo, foi perguntado aos entrevistados o período que passou sem utilizar água
fornecida pela concessionária, tendo uma maior quantidade de pessoas passando de 0 a 1 mês
(45,4%), como mostra a Figura 03. Na vivência da crise hídrica, 44,7% adquiriu água em
caminhões pipas, 11,5% construiu poços artesianos, 14,6% captou água pluvial e outras formas
(29,2%).
Figura 03 – Gráfico sobre o período sem utilizar água fornecida pela concessionária .

Período sem usar água da concessionária
Mais de 1 ano
5 meses a 1 ano
3 a 5 meses
1 a 3 meses
0 a 1 mês

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Fonte: Acervo do grupo.

Uma das maneiras de evitar o desperdício da água, provocando a escassez desta importante
fonte de vida, é reutilização da água. Nos dias atuais, a população possui conhecimento sobre essa
alternativa, como mostra a entrevista (a qual relatou que 78,4% dos entrevistados conhecem o reuso
de água). No entanto, as pessoas ainda não utilizam sistemas de reuso em suas residências, como
indica a entrevista apresentando 75,3% dos entrevistados já implantou algum sistema de reuso de
água, como exemplo a reutilização da água de lavagem de roupas (apenas 65,3% dos usuários
reusam a água utilizada na lavagem de suas roupas), como mostra a Figura 04.
Figura 04 – Gráfico sobre a implantação de sistemas de reuso.
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Uso de sistema de reuso
Não
Sim
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Fonte: Acervo do grupo.

Como Costa (2010) retrata que apesar do reuso ser considerado uma alternativa para a
racionalização dos recursos hídricos, depende da aceitação da sociedade, aprovação do mercado e
vontade do poder público em adotar como uma tecnologia sistemática.
Sobre os sistemas de reuso de água, 92,3% dos entrevistados acreditam na eficiência do
funcionamento deles, porém 53,8% acham que eles não apresentam um custo relativamente baixo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabendo-se da dependência da sociedade referente ao uso de água (para o consumo humano,
para a Indústria como a Construção Civil, entre outros usos), esse estudo mostrou ser de suma
importância conhecer a aplicação de sistemas de reuso de água especialmente nas residências, na
medida em que evita o desperdício desta preciosa fonte, promovendo sua utilização de forma
racionalizada. No entanto, pode-se utilizá-los nas edificações comerciais, institucionais e de
serviços. Acredita-se que o reuso de águas cinzas e o reaproveitamento de água da chuva são
alternativas eficazes no combate à escassez deste importante material.
Sabendo-se da existência de atividades de reutilização de água com finalidade na agricultura
em certas regiões do Brasil, realizadas de maneira informal e sem preocupação ambiental e de saúde
pública, é necessário a regulamentação e promoção do setor através da criação de mecanismos de
gestão, legislação, disseminação de informação, e do desenvolvimento de tecnologias compatíveis
com as condições técnicas, culturais e socioeconômicas locais.
É viável a utilização de sistemas de reuso de água nas residências de todo o Brasil,
essencialmente nas cidades do Semiárido Brasileiro, as quais sofrem com problemas hídricos
causados pela estiagem e irregularidade de chuvas. Logo, há necessidade da captação da água da
chuva, apropriadamente tratada, tanto para consumo humano, quanto para os demais usos, como
para a construção civil.
Há sistemas de reuso (como o reuso da água utilizada para a lavagem de roupas nas
descargas sanitárias, e o sistema de captação de água pluvial através de calhas, canos e depósitos)
que são soluções de simples execução e viáveis economicamente (apresentando custo relativamente
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baixo) e que geram benefício socioambiental devido ao cuidado com os recursos naturais para
usufruto das gerações futuras.
No entanto, é necessária uma conscientização tanto do poder público (fornecendo mais
investimentos no setor para uma melhor gestão dos recursos hídricos), as empresas de saneamento
básico (fornecendo água com qualidade, além de coletar e tratar o esgoto) e a sociedade (através de
mudanças de hábitos no uso da água, evitando o seu desperdício, e adotando sistemas de
reutilização).
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RESUMO
O crescimento populacional e o processo de urbanização desordenado, tem provocado o surgimento
de diversos impactos ambientais adversos, como a deposição inadequada dos esgotos sanitários nos
corpos hídricos receptores, alterando a qualidade ambiental dos corpos hídricos e dos ecossistemas
aquáticos. Diante dessa temática abordada, os objetivos desse trabalho consistem-se em identificar e
analisar os impactos ambientais adversos decorrentes da deposição de esgotos nas águas do trecho
do canal fluvial do rio Piancó em Pombal-PB. Esse trabalho foi realizado entre abril de 2017 à
janeiro de 2018, embasando-se na pesquisa bibliográfica, através do levantamento de referências
teóricas publicadas, e pela pesquisa em campo que permitiu explorar e coletar dados, identificando
as formas de deposição dos esgotos no rio Piancó, e os impactos ambientais adversos que estes
causam ao rio Piancó. Os resultados provenientes pela pesquisa em campo possibilitou a
identificação e a análise dos impactos ambientais adversos decorrentes da deposição dos esgotos
nas águas do rio Piancó, que são agravados devido a falta do funcionamento do sistemas de
tratamento dos esgotos, o que acaba provocando o despejo de esgotos in natura no rio Piancó. Além
disso, constatou-se a existência da deposição de águas residuárias e a disposição de resíduos sólidos
no sistema de drenagem pluvial. Observou-se o reuso de água residuais de forma não planejada para
fins agrícolas, e o crescimento excessivo de macrófitas aquáticas nas águas do rio Piancó. Tendo em
vista este cenário, faz recomendações de medidas mitigadoras e compensatórias, quanto à
alternativa mais favorável para a redução dos impactos ambientais.
Palavras-chave: Impactos ambientais. Esgotos. Rio Piancó. Macrófitas aquáticas.
ABSTRACT
Population growth and the disorderly urbanization process have led to the emergence of several
adverse environmental impacts, such as the inadequate deposition of sanitary sewers in the
receiving water bodies, altering the environmental quality of water bodies and aquatic ecosystems.
The objective of this work is to identify and analyze the adverse environmental impacts resulting
from the deposition of sewage in the waters of the Piancó river channel in Pombal-PB. This work
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was carried out between April 2017 and January 2018, based on the bibliographical research,
through the survey of published theoretical references, and the field research that allowed to explore
and collect data, identifying the forms of deposition of the sewage in the Piancó river, and the
adverse environmental impacts they cause to the Piancó river. The results obtained by the field
research made it possible to identify and analyze the adverse environmental impacts resulting from
the deposition of sewage in the Piancó River waters, which are aggravated due to the lack of
functioning of the sewage treatment systems. sewage in natura in the Piancó river. In addition, it
was verified the existence of wastewater disposal and the disposal of solid waste in the drainage
system. The reuse of residual water was unplanned for agricultural purposes and the excessive
growth of aquatic macrophytes in the waters of the Piancó River. In view of this scenario, it makes
recommendations for mitigating and compensatory measures regarding the most favorable
alternative for reducing environmental impacts.
Keywords: Environmental impacts. Sewers. Rio Piancó. Aquatic macrophytes.

INTRODUÇÃO
Historicamente, as cidades brasileiras se desenvolveram próximos ao mananciais, devido as
dificuldades operacionais e construtivas de retificação de rios existentes na época. Dessa forma a
população passou a ocupar áreas com risco de inundação, produzindo grandes perdas econômicas.
Essa ocupação territorial urbana, aliado com o crescimento populacional e o processo de
urbanização intenso e desordenado sem o devido planejamento, desencadeou impactos ambientais
nos mananciais, devido ao despejos de esgotos, criando condições sanitárias extremamente
desfavoráveis (CAMPOS; STUDART, 2003; HELLER, 2006; TUCCI, 2001, 2005).
Nesse ponto de vista, a conscientização de integração ambiental do espaço urbano começou
a ser sentida a partir dos graves problemas gerados pelo desenvolvimento urbano desordenado,
tornando as necessidades do uso da água crescentemente diversificadas e exigentes, em quantidade
e qualidade, e novas soluções tornaram-se necessárias, pois os corpos d´agua passaram a receber
maiores cargas poluidoras superiores ás suas capacidades de depuração, tornando as águas poluídas
(CAMPOS; STUDART, 2003; HELLER, 2006; RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009).
Pode-se considerar que os processos de degradação da qualidade da água, ocorrem
principalmente após a Revolução Industrial, resultante da interferência das atividades antrópicas no
ciclo hidrológico e como consequência da urbanização dos usos do solo para a agricultura e
irrigação (TUNDISI J.; TUNDISI T., 2008).
Boa parte dos rios que atravessam as cidades brasileiras estão em situações de deterioração,
sendo um dos principais, se não o maior problema ambiental brasileiro. Essa deterioração ocorre
principalmente pelo fato da maioria das cidades brasileiras, principalmente nas cidades e distritos
nordestinos, por não possuírem um sistema de coleta e de tratamento de esgotos, jogando in natura
esses esgotos nos rios, o que vem a agravar ainda mais as condições dos rios (PAULINO;
TEIXEIRA, 2012; TUCCI; HESPANHOL; NETTO, 2001; TUCCI; 2005).
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Todos os ecossistemas aquáticos continentais estão sujeitos a um conjunto de impactos
resultantes das atividades antrópicas e dos usos múltiplos das bacias hidrográficas, às quais estão
presentes os rios. Esses impactos, de forma direta ou indireta, produzem alterações à medida que os
usos múltiplos da água aumentam e se diversificam, e consequentemente, mais complexos se
tornam os impactos e mais difícil a solução dos problemas a eles relacionados (TUNDISI J.;
TUNDISI T., 2008).
Sánchez (2008), aborda que se o lançamento de esgotos domésticos forem lançados em
grandes quantidades in natura em um corpo d’água, certamente a qualidade dessas águas ficarão
sensivelmente degradadas, o que acarretara em um impacto cumulativo ou acumulativo no tempo
ou no espaço, pois resultam em uma combinação de efeitos decorrentes de uma ou diversas ações.
Von Sperling (1996, 2017), destaca que a poluição das águas se dar pela adição de
substâncias ou de formas de energia que altere de forma indireta ou direta, a natureza do corpo
d'água, prejudicando os legítimos usos que dela são feitos. De maneira geral, os poluentes são
frequentemente originários das seguintes fontes principais: esgotos domésticos; esgotos industriais;
escoamento superficial; águas de áreas agrícolas; esgotos pluviais (JORDÃO; PESSOA, 2011;
TUNDISI J.; TUNDISI T., 2008; VON SPERLING, 1996, 2017; SANTOS, 2007).
A

consequência

da

falta

de

tratamento

dos

esgotos,

fazem

com

que

toda

a carga poluidora chegue diretamente nos mananciais, desencadeando impactos ambientais
adversos, podendo ser citados os seguintes: a probabilidade de eutrofização pela produção de algas
que consomem os nutrientes; degradação da qualidade da água, tornando-a imprópria para consumo
humano; degradação do ecossistema e do habitat; aumento do risco das áreas de abastecimento com
a poluição;

custos financeiros relacionados com ações de limpeza e remoção de poluentes;

demanda de maiores quantidades de produtos químicos para tratamento de água; doenças de
veiculação hídrica (ESTEVES, 1998; POMPÊO, 2017; RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009;
TUCCI, 2005; TUNDISI J.; TUNDISI T., 2008; VON SPERLING, 1996, 2017).
O aumento da concentração de nutrientes nos ecossistemas aquáticos, isto é, o fenômeno de
eutrofização, oferece excelentes condições para o crescimento de macrófitas aquáticas, o que
provoca uma reação de quebra de estabilidade do ecossistema, pois essa instabilidade acaba
promovendo um crescimento descontrolado de macrófitas aquáticas, que tem consequências
negativas para o ambiente aquático, o que impede, em grande parte, o uso múltiplo da água, o que
caracteriza um impacto ambiental. Dessa forma, a eutrofização deve ser considerada um dos mais
graves problemas associados à redução da qualidade das águas superficiais, e em hipótese alguma
pode ser desprezada (ESTEVES, 1998; JORDÃO; PESSOA, 2011; POMPÊO, 2017; TUNDISI J.;
TUNDISI T., 2008; VON SPERLING, 1996, 2017).
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De acordo com Sànchez (2008), o impacto ambiental é definido como qualquer alteração
adversa ou benéfica, no meio ambiente resultante das atividades antrópicas, que causem efeitos ao
ecossistema ou a mudança da qualidade ambiental, num determinado período e numa determinada
área. Já a degradação da qualidade ambiental refere-se a alteração adversa das características do
meio ambiente (VON SPERLING, 1996, 2017). Para Jordão e Pessoa (2011), entende-se por
poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que criem condições
adversas, e afetem desfavoravelmente as condições do meio ambiente.
Outro fator de degradação da qualidade da água nos rios, está relacionado com o lançamento
de esgotos na rede de drenagem pluvial. Em geral, essas conexões ilegais têm origem em fossas
sépticas, sistemas de lavagem, entre outros. Essas ligações clandestinas, são dão em virtude da falta
do sistema de tratamento dos esgotos, e acabam criando potenciais riscos ao abastecimento da
população, tendo em vista que o abastecimento da população depende, muitas vezes, da água
disponível nos mananciais sujeitos a grandes impactos ambientais (JORDÃO; PESSOA, 2011;
RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009; TUCCI, 2005).
Ainda pode-se citar a disposição de resíduos sólidos sobre os sistemas de drenagem pluvial,
que obstrui as suas estruturas, diminuindo a capacidade de escoamento, e permitindo o aumento da
frequência de alagamentos e inundações, e à degradação ambiental dos sistemas hídricos, por
resíduos sólidos que apresentam alto tempo de vida no ambiente. A ineficiência ou inexistência de
serviço de limpeza urbana e de coleta de resíduos sólidos, e o descaso da população, explicam a
fração do lixo doméstico que atinge a drenagem a pluvial (RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009;
TUCCI, 2005).
Com relação à contribuição por substâncias orgânicas e inorgânicas, a agricultura irrigada
exige que seja buscada a otimização da produção, como a aplicação de pesticidas e fertilizantes. No
entanto, os pesticidas e fertilizantes provenientes da agricultura pode impactar os corpos hídricos
por meio de contaminação, através da água utilizada na irrigação de retorno, ou através do
escoamento superficial após as chuvas, sendo uma fonte de poluição hídrica (JORDÃO; PESSOA,
2011; PAULINO; TEIXEIRA, 2012; TUCCI; HESPANHOL; NETTO, 2001; TUCCI; 2005;
TUNDISI J.; TUNDISI T., 2008).
Diante dessa temática abordada, os objetivos desse trabalho consistem-se em identificar e
analisar os impactos ambientais adversos decorrentes da deposição de esgotos nas águas do trecho
do canal fluvial do rio Piancó em Pombal-PB.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esse trabalho foi realizado entre abril de 2017 à janeiro de 2018, embasando-se na pesquisa
bibliográfica, através do levantamento de referências teóricas publicadas que fossem condizentes
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com a temática desenvolvida nesse trabalho. A realização da pesquisa de campo permitiu explorar e
coletar dados, identificando as formas de deposição dos esgotos no rio Piancó, e os impactos
ambientais adversos que estes causam ao rio Piancó. De acordo com Lakatos (2003), a pesquisa de
campo tem por objetivo de coletar informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o
qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir
novos fenômenos ou as relações entre eles.
Essa pesquisa fez uso do registro fotográfico, aonde foi possível registrar as problemáticas
relacionadas com o lançamento de esgotos no rio Piancó, e utilizou-se o levantamento de bases
cartográficas com o uso do software de georrefereciamento Qgis, aonde foi possível definir a área
estudada e o seu georrefereciamento digital, agilizando dessa forma, o desenvolvimento desse
trabalho.
Caracterização e delimitação da área estudada
O município de Pombal encontra-se na porção oeste do estado da Paraíba, conforme a
Figura 1, e situado na Região Geográfica Imediata de Pombal que incorpora a Região Geográfica
Intermediária de Patos (IBGE, 2017). De acordo com o IBGE (2016), a área territorial do município
é de 889,491 km², e sua população é de 32.110 habitantes, com uma densidade demográfica urbana
de 36,13 hab/km².
Figura 1. Mapa de localização geográfica do município de Pombal-PB.

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).
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Inserido na Depressão Sertaneja, o município de Pombal é caracterizado por uma superfície
de pediplanação e relevo predominantemente suave-ondulado. A sua vegetação é composta por
caatinga hiperxerófila com trechos de floresta caducifólia. O clima é do tipo tropical semiárido, com
chuvas de verão, apresentando uma precipitação média anual de 431,8mm (CPRM, 2005).
O município de Pombal está inserido na bacia hidrográfica do Rio Piranhas, e na sub-bacia
do Rio Piancó (AESA, 2016). O sistema de reservatórios Coremas-Mãe D’Água (Açude Estevam
Marinho), pereniza o rio Piancó que atravessa boa parte do município de Pombal, possibilitando o
abastecimento urbano e rural e o desenvolvimento das atividades agropecuárias desta região
(AESA, 2017).
A área estudada está representada e delimitada na Figura 2.
Mapa 2. Mapa de localização geográfica da área estudada.

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).

A área estudada compreende uma extensão de aproximadamente de 4,8 km do trecho do
canal fluvial do rio Piancó. Esse trecho recebe cargas poluidoras que são oriundas de despejos de
esgotos domésticos e industriais sem qualquer tratamento prévio, o que contribui de maneira
significativa para a ocorrência dos impactos ambientais, e para o aumento da degradação da
qualidade ambiental das águas do rio Piancó.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados provenientes pela pesquisa em campo possibilitou a verificação da ausência
do funcionamento do sistema de tratamento de esgotos na cidade de Pombal-PB (Figura 3), o que
acaba permitindo que todo esgoto produzido pela população seja despejado in natura no rio Piancó
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sem qualquer tipo de tratamento, afetando desta maneira a qualidade ambiental das águas do rio
Piancó.
Figura 3. Ausência do funcionamento da estação de tratamento de esgotos.

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).

Outro fator agravante, é a existência da deposição de águas residuárias no sistema de
drenagem pluvial, que são realizados através de ligações clandestinas pela população, como pode
ser observado na Figura 4. Essa deposição de esgotos acaba transportando uma grande quantidade
de cargas poluentes que acabam sendo lançados in natura no rio Piancó, provocando o desequilíbrio
dos ecossistemas aquáticos por meio de processos de poluição e contaminação através dessas águas
residuárias, e diminuindo drasticamente a capacidade de recuperação desses ambientes devido as
altas cargas poluidoras, tendo em vista que os esgotos despejados no sistema de drenagem pluvial
são de origem doméstica e industrial.
Figura 4. Deposição de esgotos no sistema de drenagem pluvial através de ligações clandestinas.

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).
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É comum verificar a presença de resíduos sólidos dispostos nas margens do rio Piancó
(Figura 5), apesar do atendimento pelo serviço de coleta de lixo nos bairros próximos ao rio Piancó.
Porém este fato é resultante da disposição inadequada de resíduos sólidos no sistema de drenagem
pluvial pela população, fazendo com que todo o lixo disposto no sistemas de drenagem pluvial
acabe sendo transportado e depositado no trecho do canal fluvial do rio Piancó e nas suas margens,
o que causa impactos ambientais adversos na qualidade ambiental das águas deste rio e em seu
ecossistema aquático.
Figura 5. Presença de resíduos sólidos dispostos próximo as margens do rio Piancó.

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).

No que diz respeito à agricultura irrigada, é importante salientar que ao longo do rio Piancó,
na área estudada, é desenvolvida cultivares por ribeirinhos, porém em alguns casos as águas
utilizadas para a irrigação das cultivares são captadas no próprio curso dos esgotos, como pode ser
observado na Figura 7, ou a poucos metros da zona de mistura dos esgotos com as águas do rio
Piancó.
Figura 7. Captação de esgotos para fins agrícolas.

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).
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Durante os períodos de escassez de chuvas a Agência Nacional das Águas (ANA), proíbe a
captação de águas no rio Piancó para fins de irrigação agrícola, permitindo apenas a captação de
água para a dessedentação humana e animal. Já nos períodos chuvosos a captação de água é
realizada próximo a zona de degradação dos esgotos, sendo que uma maior distância do sistema de
captação e transporte de água implicaria em altos custos para os ribeirinhos. Dessa maneira, mesmo
com a existência de tecnologias de irrigação para esse tipo operação, os ribeirinhos preferem meios
que tenham custos menos elevados, sem levar em consideração os impactos que as águas
residuárias possam causar nas cultivares, e nos riscos nefastos que estas águas poluídas possam
resultar sobre a sua saúde.
Apesar que o reúso das águas residuais constituir-se em uma prática de racionalização e de
conservação dos recursos hídricos, estas águas devem seguir os padrões físicos, químicos e
biológicos estabelecidos na Resolução CONAMA nº 430/2011.
Nesse ponto, observa-se que além do reuso de água residuais de forma não planejada para
fins agrícolas, acrescenta-se ainda o uso de agrotóxicos, sendo esta uma prática bastante comum nas
cultivares desenvolvidas pelos ribeirinhos na área estudada. O uso desses agrotóxicos impactam
diretamente nas águas do rio Piancó, através do escoamento superficial das águas utilizadas na
irrigação, principalmente após as chuvas, sendo esta uma fonte de poluição hídrica difusa.
O acúmulo desses impactos ambientais adversos citados anteriormente, são refletidos
diretamente na qualidade ambiental das águas do rio Piancó na área estudada, pois a deposição das
águas residuárias permite o aumento da concentração de nutrientes nas águas deste rio, oferecendo
condições para o crescimento excessivo de macrófitas aquáticas, como dispostos na Figura 8.
Figura 8. Presença de macrófitas aquáticas no rio Piancó.

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017).
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Esse crescimento descontrolado de macrófitas aquáticas provoca sérias consequências na
qualidade ambiental das águas do rio Piancó, além de interferir toda a estrutura da comunidade
aquática, pois esse crescimento descontrolado de macrófitas aquáticas promove um consumo
excessivo do oxigênio dissolvido na água, o que pode resultar na mortalidade de organismos
aquáticos, especialmente peixes, e elevar os custos de tratamento para fim de abastecimento de água
potável devido ao sabor e odor desagradável, o que caracteriza um impacto ambiental adverso.
CONCLUSÕES
Portanto, a partir dos dados apresentados neste trabalho, foi possível identificar e analisar os
impactos ambientais adversos decorrentes da deposição dos esgotos nas águas do rio Piancó. Esses
impactos ambientais adversos são agravados devido a falta do funcionamento do sistema de
tratamento dos esgotos, permitindo que todo o esgoto produzido pela população em Pombal seja
lançado in natura no rio Piancó.
Outro fator agravante na área estudada, é a existência da deposição de águas residuárias e a
disposição de resíduos sólidos no sistema de drenagem pluvial, que são realizados de forma
inadequada pela população local. Essa deposição de esgotos e resíduos sólidos acaba transportando
uma grande quantidade de cargas poluentes que acabam tomando como destino o rio Piancó,
afetando desta maneira a qualidade ambiental das águas do rio Piancó e todo o ecossistema aquático
por meio de processos de poluição e contaminação, o que torna a água imprópria para o uso e
consumo humano.
A constatação do reuso de águas residuais de forma não planejada para fins agrícolas pelos
ribeirinhos, pode impactar nas cultivares além de oferecer riscos nefastos à sua saúde desses
agricultores. Nesse ponto de vista, acrescenta-se ainda o uso de agrotóxicos utilizados nas cultivares
que acabam oferecendo impactos ambientais adversos diretamente na qualidade ambiental das
águas do rio Piancó, através do escoamento superficial das águas utilizadas na irrigação, sendo esta
uma fonte de poluição hídrica difusa.
A presença de macrófitas aquáticas vistas no trecho do canal fluvial do rio Piancó, acaba
comprometendo a qualidade ambiental das águas desse rio, pois elas acabam influenciando uma
maior demanda no consumo do oxigênio dissolvido na água, resultando em odores desagradáveis e
no crescimento exagerado da vegetação aquática, o que pode gerar custos de tratamento das águas
destinadas para o uso e consumo humano.
Tendo em vista este cenário, faz recomendações de medidas mitigadoras e compensatórias,
quanto à alternativa mais favorável para a redução dos impactos ambientais no rio Piancó, tais
como: funcionamento da estação de tratamento de esgotos, pois este possibilita uma recuperação
expressiva na qualidade ambiental do rio Piancó; recomenda-se que as águas utilizadas para fins
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agrícolas sejam captadas distantes da zona de degradação dos esgotos, fazendo-se uso de
tecnologias de baixo custo que viabilize o desenvolvimento das cultivares pelos ribeirinhos;
recomenda-se a utilização de biopesticidas nas cultivares, pois estes oferecem um baixo impacto
ambiental; sugere-se uma revitalização das áreas degradadas pelos cursos dos esgotos após o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgotos; e por fim, sugere-se uma análise
aprofundada sobre a qualidade das águas do rio Piancó, a fim de verificar os níveis de poluição e
contaminação presentes nestas águas.
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RESUMO
A bacia hidrográfica é compreendida como uma área drenada por um rio e seus afluentes, e, devido
à grande importância associada aos recursos hídricos, é comumente adotada como unidade do
território frente a gestão ambiental. Diante deste fato, as microbacias partem dos mesmos
princípios, de modo que as dimensões territoriais são significativamente menores. Sob esta
perspectiva, estudar o zoneamento ambiental destas áreas pode contribuir para a manejo estratégico
local e o ordenamento sustentável do ambiente. Assim, este trabalho teve por objetivo geral realizar
o zoneamento ambiental das APP’s dos corpos hídricos distribuídos na microbacia hidrográfica do
açude de Encanto/RN. Os objetivos específicos foram: identificar e delimitar as redes de drenagem
da microbacia; extrair os dados morfométricos e analisar o potencial para a ocorrência de enchentes;
e, promover a delimitação das APP’s. Observa-se que a microbacia do açude de Encanto está
predominantemente situada no estado do Rio Grande do Norte, no entanto, conta com pequenas
contribuições de municípios do Ceará e da Paraíba. Ressalta-se ainda o alto potencial para a
ocorrência de cheias diante da sua condição morfométrica associada com a formação geológica.
Quanto aos aspectos relacionados à declividade, verifica-se que os percentuais predominantes são
2,25% e 4,75%, correspondentes às áreas planas e suaves ondulações. Ressalta-se que tal fator
evidencia a ausência de topos de morros, de modo a limitar as APP’s às margens dos corpos
hídricos e nascentes. Em relação às APP’s correspondem a uma área de 4.177,13 ha, das quais as
margens de rios correspondem a aproximadamente 84% deste quantitativo. Mediante o estudo de
caso, ressalta-se a viabilidade do uso das geotecnologias para o zoneamento ambiental de
microbacias hidrográficas, visto que permitem a obtenção, distribuição e análise de informações,
favorecendo o ordenamento de caráter estratégico, voltado à conservação das APP’s e consequente
melhoria das condições ambientais locais.
Palavras-chave: Zoneamento ambiental; Geoprocessamento; Área de Preservação Permanente.
ABSTRACT
The hydrographic basin is understood as an area drained by a river and its tributaries, and, due to
the great importance associated with water resources, is commonly adopted as a unit of the territory
facing environmental management. In view of this fact, the microbasins start from the same
principles, so that the territorial dimensions are significantly smaller. From this perspective,
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studying the environmental zoning of these areas can contribute to local strategic management and
the sustainable management of the environment. Thus, the main objective of this work was to carry
out the environmental zoning of the APPs of the water bodies distributed in the hydrographic
microbasin of the Encanto/RN reservoir. The specific objectives were: to identify and delimit the
drainage networks of the microbasin; extract the morphometric data and analyze the potential for
flooding; and, promote the delimitation of PPPs. It is observed that the microbasin of the Encanto
dam is predominantly located in the state of Rio Grande do Norte, however, it has small
contributions from municipalities in Ceará and Paraíba. The high potential for flooding in relation
to its morphometric condition associated with the geological formation is also highlighted. As for
the aspects related to slope, it is verified that the predominant percentages are 2.25% and 4.75%,
corresponding to flat areas and smooth undulations. It is emphasized that this factor evidences the
absence of tops of hills, in order to limit the APPs to the margins of the water bodies and springs.
The PPAs correspond to an area of 4,177.13 ha, of which the riverbanks correspond to
approximately 84% of this amount. The case study emphasizes the feasibility of the use of
geotechnologies for the environmental zoning of watersheds, since they allow the collection,
distribution and analysis of information, favoring strategic planning, aimed at the conservation of
PPAs and consequent improvement of local environmental conditions.
Keywords: Environmental zoning; Permanent preservation area; Land use planning.

INTRODUÇÃO
As bacias hidrográficas são definidas por Pereira, Rodrigues e Viegas (2016, p.154) como
“um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes”. Tundisi e Tundisi (2011) enfatizam a
importância deste aspecto e a adoção desta unidade territorial como base para a promoção da gestão
ambiental. Diante disto, as microbacias hidrográficas partem da mesma afirmativa, com o
direcionamento a uma dimensão territorial menor, e, podem contribuir diretamente para a
implantação de medidas no âmbito local, dentre elas, o zoneamento ambiental.
Collares, Melo e Carvalho (2016) definem o zoneamento ambiental como um importante
instrumento de ordenamento territorial, tendo em vista suas múltiplas finalidades no segmento
ambiental: delimitação e preservação de áreas ambientalmente vulneráveis, a organização quanto ao
uso e ocupação do solo e amenização de conflitos quanto ao uso dos recursos naturais.
Em meio aos inúmeros conflitos e problemáticas ambientais, a Lei n° 12.651/2012 define as
Áreas de Preservação Permanente (APP’s) com sendo ambientes protegidos, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.
No tocante aos instrumentos técnicos capazes de auxiliar na gestão e zoneamento, cita-se as
geotecnologias, definidas por Zaidan (2017, p. 198) como “um conjunto de tecnologias para coleta,
armazenamento, edição, processamento, análise e disposição de dados com referência espacial
geográfica”. Assim, possibilitam o cruzamento e interpretação de informações, viabilizando a
tomada de decisões no segmento ambiental. Dentre elas, cita-se o uso dos Sistemas de Informações
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Geográficas – SIG’s, que ganharam visibilidade e aplicações nos últimos anos por permitir o rápido
manuseio de grandes quantidades de dados, e promover a espacialização das informações.
Face a esta discussão, o presente estudo compreende à microbacia do açude de Encanto/RN,
situada na microrregião da Serra de São Miguel e mesorregião Oeste Potiguar. O território em
questão é fortemente marcado pelo desenvolvimento de atividades antrópicas, das quais se
destacam a expansão dos ambientes urbanos e a agropecuária de subsistência familiar. Dessa
maneira, o principal fator que justifica a relevância da abordagem empregada é a ausência de
estudos direcionados ao zoneamento ambiental acerca desta localidade.
Desse modo, o trabalho teve por objetivo geral realizar o zoneamento ambiental das APP’s
dos corpos hídricos distribuídos na microbacia hidrográfica do açude de Encanto/RN. Os objetivos
específicos foram: identificar e delimitar as redes de drenagem da microbacia; extrair os dados
morfométricos e analisar o potencial para a ocorrência de enchentes; e, promover a delimitação das
APP’s.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área do estudo
O reservatório de Encanto pertence à bacia hidrográfica Apodi/Mossoró, a segunda maior do
estado do Rio Grande do Norte, em extensão. O açude está situado na cidade de Encanto/RN
(Figura 1), que pertence a mesorregião Oeste Potiguar, e ocupa uma área de 125 km² possuindo
uma população estimada de 5.666 habitantes, IBGE (2018). O município está localizado a 412 km
da capital do estado, Natal, e tem como limites ao Norte o município de Ererê/CE, ao Sul Água
Nova/RN, Coronel João Pessoa/RN e Rafael Fernandes/RN, ao Leste Pau dos Ferros/RN e ao Oeste
Doutor Severiano/RN e São Miguel/RN.
Figura 1 – Mapa de localização do município de Encanto/RN e seu reservatório.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A construção do açude de Encanto data do ano de 1984 sendo realizada pelo Governo do
Estado do Rio Grande do Norte através da Secretaria de Agricultura (SAG), o mesmo possui uma
capacidade de 5.192.538,00 m³ com um volume morto de 160.398,00 m³ e uma altura máxima de
16,87 m, totalizando uma bacia hidráulica com aproximadamente 124 hectares, IGARN (2018).
A área de estudo apresenta uma média histórica de precipitação de 801,4 mm, conforme
EMPARN (2006). Em relação às características geológicas, Moller e Cadier (1992) apontam que a
área está situada sobre formações cristalinas, que de acordo com dados do IDEMA (2008) é
constituído por rochas metamórficas. Além disso, observa-se altitudes entre 100 e 200 metros, na
Depressão Sertaneja, que por sua vez é constituída por terrenos baixos alocados entre o Planalto da
Borborema e a Chapada do Apodi.
Os solos dessa localidade, de acordo com o IDEMA (2008) são do tipo podzólico, que
apresentam alta fertilidade, textura média e drenagem acentuada. Quanto à vegetação, predomina a
Caatinga Hiperxerófila, constituída por cactáceas, plantas de pequeno porte e de caráter mais seco.
Ferramentas e métodos empregados
A delimitação da microbacia do açude de Encanto/RN foi realizada de maneira
automatizada através do software gratuito QGIS versão 2.14.17. Ltr. Também foi utilizado como
ferramenta de apoio para obtenção dos mapas o software Google Earth Pro, apresentando mosaicos
de imagens de satélites que cobrem toda a superfície do globo terrestre. Todos os arquivos vetoriais
e matriciais foram georreferenciados na projeção cartográfica SIRGAS 2000, Zona 24S.
Inicialmente, obteve-se um Modelo Digital de Elevação (MDE) derivado da imagem SRTM,
obtido pelo projeto Topodata, disponível no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), com resolução espacial de 30 x 30 metros.
A cena utilizada foi identificada como 06S39_ZN. Esta foi reprojetada do sistema de
coordenadas WGS 84 para a projeção cartográfica SIRGAS 2000, Zona 24S, facilitando a obtenção
de resultados em unidades métricas. Em seguida utilizou-se o Google Earth Pro para localizar e
extrair as coordenadas do ponto de exutório da microbacia, o qual coincide com o sangrador do
reservatório estudado, desta forma possibilitando a determinação da microbacia e rede de drenagem
contribuinte para o abastecimento de tal corpo hídrico lêntico.
De posse do MDE reprojetado, realizou-se a construção do arquivo com a direção de
escoamento (Drainage direction), utilizando o algoritmo “r.whatershed”, das ferramentas do
GRASS, que o QGIS proporciona para a criação de bacias hidrográficas.
Em seguida, por meio do algoritmo “r.water.outlet”, também do GRASS, foi feita a
delimitação da microbacia usando como base o arquivo de direção de escoamento e as coordenadas
do ponto de exutório, obtidas por meio da função “captura de coordenadas”. Depois da delimitação
o arquivo foi convertido para o formato vetorial, pelo algoritmo “r.to.vect”, e em seguida suavizado
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pelo algorítimo “r.generalize”, a fim de reduzir o serrilhado gerado pela conversão entre os
formatos.
Posteriormente, foi realizada a obtenção dos canais de drenagem. Para essa etapa utilizou-se
o algoritmo “Fill Skins (wang e Liu)”, das ferramentas do SAGA, para realizar um preenchimento
de depressões do MDE, promovendo a correção do mesmo por meio da remoção de pixels que
poderiam comprometer a continuidade do fluxo da água. Com o MDE corrigido utilizou-se o
algoritimo “channel network and drainage basins”, do SAGA, para geração dos canais de
drenagem e suas respectivas ordens de drenagem, que em seguida puderam ser categorizados
obtendo a hierarquia fluvial pelo método de classificação de Strahler (1952, apud Christofoletti,
1980).
Para a delimitação de APP’s de rios realizou-se uma medição média das larguras dos rios
existentes da microbracia, por meio da amostragem de algumas seções mais representativas, através
do Google Earth pro, obtendo-se assim um valor médio de 8 m. Em seguida foi realizada a
obtenção do polígono de dimensão real dos rios aplicando-se um Buffer de 4 m nas camadas da
superfície de drenagem, gerando assim as calhas dos rios, por fim baseando-se no novo Código
Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), foi adotado um valor de 30 m para as APP’s dos rios. Em
posse deste valor, adicionou-se um Buffer de 30 m nas calhas dos rios.
Já para delimitação das APP’s de nascentes, considerou-se que cada ponto a montante dos
canais de 1ª ordem corresponderia a uma nascente. Dessa forma, adicionou-se um ponto no início
de cada canal e aplicou-se um “Buffer” com distância de 50 m de raio do ponto central.
Na delimitação das APP’s de reservatórios artificiais adotou-se um valor de 30 m uma vez
que, segundo o novo Código Florestal Brasileiro esse é o maior valor a ser adotado em áreas
urbanas e o menor valor a ser adotado em áreas rurais. E de posse de todas as áreas de APP’s foi
realizado o recorte dos arquivos onde havia sobreposição das mesmas, obtendo-se assim uma
quantificação mais precisa dessas áreas.
A análise das potencialidades quanto à ocorrência de enchentes se deu mediante os
indicadores descritos por Villela e Matos (1975). Assim, utilizou-se o Coeficiente de Compacidade
(kc) e o Fator de Forma (kf), descritos pelas equações 1 e 2, respectivamente.
⋅

(1)
√

(2)

Sendo que: A corresponde à área da microbacia hidrográfica, P ao perímetro e L o
comprimento do canal principal (Km).

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1792

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A microbacia hidrográfica do açude de Encanto/RN apresenta 99,21% de sua área inserida
no estado do Rio Grande do Norte, desse percentual as maiores frações são divididas entre os
municípios de São Miguel (32,95%), Coronel João Pessoa (23,37%), Doutor Severiano (22,61%),
Venha-Ver (14,28%) e Encanto (5,83%), (Figura 2). Estas localidades possuem uma população total
estimada de 42,4 mil habitantes, conforme dados do IBGE (2018). Pequenas frações de área da
microbacia ainda são inseridas em Poço Dantas/PB (0,24%), Pereiro/CE (0,20%), Ererê/CE
(0,19%), Icó/CE (0,14%), Água Nova/RN (0,09%), Riacho de Santana/RN (0,08%), e Luís
Gomes/RN (0,02%), contribuindo assim para a drenagem da mesma.
Figura 2 – Mapa de localização e delimitação da microbacia hidrográfica do açude de Encanto/RN, com seus limites
municipais e estaduais.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir do emprego das geotecnologias, foi possível extrair a rede de drenagem da área em
estudo (Figura 3). Além disso, foram determinados os parâmetros morfométricos correspondentes à
área, perímetro e comprimento do canal principal (Tabela 1).
Figura 3 – Determinação da hierarquia fluvial da microbacia hidrográfica do açude de Encanto
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Fonte: Elaborado pelos autores.
Tabela 1 – Parâmetros morfométricos da microbacia hidrográfica do açude de Encanto

Área da microbacia
Perímetro
Comprimento do canal principal
Ordem de drenagem

504,58 km²
142,30 km
49,69 km
5ª Ordem

Fonte: Elaborada pelos autores.

Através das informações apresentadas, foi possível inferir o potencial de enchentes para a
área de estudo. Neste sentido, o valor correspondente ao Coeficiente de Compacidade foi de 1,79 e
o Coeficiente de Forma obtido foi de 0,20. Villela e Matos (1975) apontam que estes coeficientes
estão relacionados ao perímetro de um círculo com a mesma área da bacia e a razão entre a largura
média da bacia e o comprimento, respectivamente. Com base nos valores obtidos e na hierarquia de
drenagem, constata-se alto potencial para ocorrência de enchentes na microbacia.
Estes fatores ampliam a necessidade de zonear e preservar as APP’s uma vez que Borges et
al. (2011) afirmam que estes ambientes possuem significativa relevância para a preservação dos
corpos hídricos, posto que reduzem a ocorrência de assoreamentos e assim, minimizam o potencial
de enchentes.
Na área de estudo foram identificados 111 corpos hídricos lênticos, sendo 43 na cidade de
Doutor Severiano/RN, 31 em São Miguel/RN, 20 em Coronel João Pessoa/RN, 9 em VenhaVer/RN e 8 em Encanto/RN. Somados esses corpos hídricos ocupam uma área de aproximadamente
508,16 ha, o que corresponde a 1,01% da área total da microbacia. Destaca-se ainda que o único
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corpo hídrico natural observado foi a Lagoa de São Miguel, que ocupa uma área de
aproximadamente 6,9 ha.
Ao analisar a altimetria da microbacia do açude de Encanto (Figura 4), observa-se que os
pontos mais baixos estão a aproximadamente 200 metros acima do nível do mar, enquanto que as
maiores altitudes registradas são de aproximadamente 836 metros. No que se refere as nascentes, a
metodologia empregada identificou 275 pontos, sendo estes distribuídos da seguinte maneira: 90 no
município de São Miguel/RN, 65 em Coronel João Pessoa/RN, 58 em Doutor Severiano/RN, 43 em
Venha-Ver/RN e 19 em Encanto/RN.
Figura 4 – Indicação dos principais tributários, exultório, nascentes e altimetria da microbacia do açude de Encanto/RN

Fonte: Elaborado pelos autores.

O mapa do zoneamento de APP’s (Figura 5) apresenta todas as áreas em um mesmo plano,
percebe-se que existem áreas cobertas por APP’s distintas, o que implica numa importância maior
as mesmas. Quanto a distribuição dessas áreas, a maior parte (33,2%) está localizada no município
de São Miguel/RN, seguido de Coronel João Pessoa/RN (25,2%), Doutor Severiano/RN (21,8%),
Venha-Ver/RN (13,55%) e Encanto (6,25%). A Tabela 2 apresenta a quantificação das áreas de
APP’s de acordo com seus tipos.
Figura 5 – Zoneamento ambiental das APP’s da microbacia do açude de Encanto/RN
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Fonte: Elaborado pelos autores.
Tabela 2 – Informações das APP’s da microbacia hidrográfica do açude de Encanto

APP
APP de rios
APP de nascentes
APP de corpo hídrico artificial
APP de corpo hídrico natural
Total

Áreas (ha)
3.511,78
215,95
442,38
7,02
4.177,13

Área (% em relação as APP’s)
84,07
5,17
10,59
0,17
100

Fonte: Elaborada pelos autores.

No tocante ao relevo da microbacia (Figura 6), com base nas classes de declividade
definidos pela EMBRAPA (1979), a área é caracterizada principalmente pela declividade
suavemente ondulada e plana. Estes aspectos apontam para a inexistência de encostas e topos de
morros.
Figura 6 – Mapa da declividade da microbacia do açude de Encanto
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Por meio dos valores percentuais observados, constata-se que não há ocorrência de topos de
morro na microbacia do açude de Encanto. Logo, as APP’s compreendem somente as margens dos
canais de drenagem, dos corpos hídricos artificiais, naturais e nascentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que a microbacia do açude de Encanto está predominantemente situada no
estado do Rio Grande do Norte, no entanto, conta com pequenas contribuições de municípios do
Ceará e da Paraíba. Ressalta-se ainda o alto potencial para a ocorrência de cheias diante da sua
condição morfométrica associada com a formação geológica.
Quanto aos aspectos relacionados à declividade, verifica-se que os percentuais
predominantes são 2,25% e 4,75%, correspondentes às áreas planas e suaves ondulações. Ressaltase que tal fator evidencia a ausência de topos de morros, de modo a limitar as APP’s às margens dos
corpos hídricos e nascentes.
Em relação à altimetria, observou-se a elevação mínima de 203 e máxima de 836 metros, e,
as APP’s correspondem a uma área de 4.177,13 ha, das quais as margens de rios correspondem a
aproximadamente 84% deste quantitativo.
Mediante o estudo de caso, ressalta-se a viabilidade do uso das geotecnologias para o
zoneamento ambiental de microbacias hidrográficas, visto que permitem a obtenção, distribuição e
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análise de informações, favorecendo o ordenamento de caráter estratégico, voltado à conservação
das APP’s e consequente melhoria das condições ambientais locais.
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RESUMO
A região Nordeste do Brasil é a mais afetada pela redução na disponibilidade de água, desse modo
faz-se necessário um maior estudo de espécies que consigam se adaptar as condições que são
propostas. O déficit hídrico é um problema difundido no mundo, sobretudo no semiárido brasileiro,
que apresenta altas taxas de evapotranspiração com períodos irregulares de chuvas e onde a
utilização indiscriminada da irrigação tem contribuído para agravar esse problema. Diante disso,
objetivou-se estudar respostas adaptativas de Pennisetum glaucum e Pennisetum purpureum a
deficiência hídrica. Foram utilizadas sementes de duas espécies de gramíneas, sendo estas
Pennisetum glaucum e Pennisetum purpureum, submetidas ao tratamento hídrico com 8 % de
polietileno glicol nas soluções nutritivas. Após a exposição ao estresse hídrico as plantas foram
selecionadas e analisadas em fotômetro de chama para determinação da absorção de potássio, e
análise de íons respectivamente. As análises feitas foram de absorção de K+, acúmulo de solutos
orgânicos e de íons. Foram preparados extratos aquosos para análises de íons e extratos etanólicos
para análise de solutos orgânicos em espectrofotômetro. O delineamento experimental utilizado foi
o inteiramente casualizado, com fatorial 2 x 2 (Pennisetum glaucum e Pennisetum purpureum e dois
tratamentos controle e estresse hídrico. O estresse hídrico teve influência principalmente no
crescimento da parte aérea de P. purpureum. O teor de carboidratos solúveis como uma resposta à
deficiência hídrica teve um maior registro nas plantas de P. purpureum cultivado em solução. Com
relação à adaptação ao estresse hídrico a espécie que se destacou foi a P. purpureum, aumentando o
teor de carboidratos nos tecidos das plantas, fazendo com que as plantas de P. purpureum tenha
uma tolerância maior do que P. glaucum.
Palavras-chave: íons, solutos orgânicos, estresse hídrico, gramíneas.
ABSTRACT
The Northeast region of Brazil is the most affected by the reduction in water availability, so it is
necessary to study species that adapt to the conditions that are proposed. Water deficit is a highly
widespread problem in the world, especially in the Brazilian semi-arid region, which presents high
rates of evapotranspiration with irregular rainfall periods and where the indiscriminate use of
irrigation has contributed to aggravate this problem. The work was carried out with the general
objective of studying the adaptive responses of Pennisetum glaucum and Pennisetum purpureum to
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water deficiency. Seeds of two species of grasses were used, being these Pennisetum glaucum and
Pennisetum purpureum, submitted to the water treatment with 8% of polyethylene glycol in the
nutritive solutions. After the exposure to water stress the plants were selected and analyzed in flame
photometer for determination of potassium absorption, and analysis of ions respectively. The
analyzes were of K + uptake, accumulation of organic solutes and ions as indicators of tolerance.
Aqueous extracts were prepared for analysis of ions and ethanolic extracts for the analysis of
organic solutes in a spectrophotometer. The experimental design was a completely randomized
design, with a factorial of 2x2 (Pennisetum glaucum and Pennisetum purpureum and two control
treatments and water stress) .The water stress had influence mainly on the growth of P. purpureum
aerial part.The soluble carbohydrate content as a response In relation to the adaptation to water
stress, the species that most stood out was P. purpureum, increasing the carbohydrate content in the
tissues of the plants, causing that the water deficiency had a greater register in the plants of P.
purpureum cultivated in solution. the plants of P. purpureum have a tolerance greater than P.
glaucum.
Keywords: Ions, Organic Solutes, Water stress, Grasses.

INTRODUÇÃO
Em decorrência das mudanças climáticas que estão afetando o nosso planeta, o problema da
falta de recursos hídricos para agricultura tem se agravado consideravelmente nas últimas décadas.
De acordo com a FUNCEME, o estado do Ceará atravessou, nos últimos anos, por um dos períodos
de estiagem mais extensos e que tem comprometido a produção agrícola e o desenvolvimento da
região. As plantas desenvolvem mecanismos de tolerância para sobreviverem ao estresse salino e
hídrico, podendo ser: anatômicos, bioquímicos e fisiológicos. Dentro destes mecanismos cita-se
acúmulo de íons benéficos, como potássio, e síntese de solutos compatíveis (carboidratos solúveis e
aminoácidos), fechamento estomático e alterações no padrão de crescimento raiz/parte aérea (TAIZ
2004).
A importância do estudo destes solutos e processos em plantas submetidas ao estresse é pelo
seu papel na adaptação, além de muitas destas servirem como “marcadores” para a seleção de
culturas tolerantes. Por exemplo, os aminoácidos têm interação com a nutrição de plantas,
aumentando a eficiência na absorção, transporte e assimilação dos nutrientes, entretanto os
carboidratos servem de reservas metabólicas e substâncias protetoras de plantas, devido sua
capacidade de reter água, permitindo com que os processos enzimáticos não sejam interrompidos,
mesmo em condições de desidratação (PRISCO; FILHO, 2010).
Outra característica importante de adaptação a estresses ambientais é a manutenção de íons
essenciais ao metabolismo celular, como é o K+. Sabe-se que níveis elevados deste nutriente estão
relacionados à adaptação de plantas ao estresse hídrico. Em ambientes com baixa disponibilidade
hídrica, o potássio ajuda a manter as relações hídricas na planta, permitindo que esta consiga
absorver água apesar do baixo potencial hídrico do solo (DIAS; BLANCO, 2010).
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O déficit hídrico tem efeitos em diversos processos fisiológicos das plantas, o estresse
geralmente aumenta a resistência difusiva ao vapor de água, mediante fechamento dos estômatos,
reduzindo a transpiração e, consequentemente, o suprimento de CO2 para a fotossíntese. Porém,
muitos desses efeitos refletem em mecanismos de adaptação das plantas ao ambiente (TAIZ;
ZEIGER, 2016).
Com pesquisas realizadas na área, pode-se comprovar que a deficiência hídrica provoca
alterações no desenvolvimento das plantas e da área foliar, determinando que o uso da água pelas
plantas e seu potencial de produtividade são severamente inibidos quando exposta a déficit hídrico.
No entanto, a produção possui estreita relação com a área foliar, que é uma característica relevante
no desenvolvimento inicial de gramíneas e outras plantas, visto que as folhas são responsáveis pela
realização de fotossíntese para um melhor desenvolvimento das raízes, que são estruturas que
participam da assimilação de nutrientes e desempenham importante papel na resistência ao déficit
hídrico (BONFIM-SILVA et al., 2011).
O estudo do comportamento de plantas forrageiras em condições de estresse hídrico permite
entender os efeitos fisiológicos que ocorrem no período seco e como isso influencia na produção de
forragem e assim como proceder no manejo. Neste contexto, objetivou-se estudar as características
adaptativas de dois capins do gênero Penissetum ao estresse hídrico, o qual é recorrente de regiões
semiáridas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O experimento foi conduzido no laboratório e em cultivo protegido, sendo feita parte das
análises no Laboratório de Biologia, ambos no centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da
Universidade Federal do Cariri (UFCA), localizado no município do Crato, Ceará e a outra parte no
Laboratório de Química, localizado no município de Juazeiro do Norte, Ceará no período de março
a junho de 2016. No experimento foram utilizadas sementes de Pennisetum glaucum e Pennisetum
purpureum, comerciais. As sementes foram armazenadas em frascos de vidro contendo sílica gel e
conservadas a uma temperatura de 4°C.
Para a semeadura, 80 sementes de cada espécie foram esterilizadas com solução de
hipoclorito de sódio diluído em água destilada na proporção de 1/3. Foram então semeadas em
copos plásticos descartáveis de um volume de 100 ml, contendo vermiculita umedecida com uma
solução de cloreto de cálcio (CaCl2) a 0,5 mM para incentivar a germinação. Foram utilizados 8
copos, sendo colocadas em cada um deles 10 sementes, onde permaneceram na casa de vegetação.
Após dez dias da semeadura, as plântulas foram selecionadas de forma homogênea e, em
seguida, transferidas para vasos contendo 2,3 L de solução nutritiva de Hoagland, sendo colocadas
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6 plântulas em cada um, tendo então 5 vasos com 6 plântulas cada um, totalizando 30 plântulas de
início. Em este sistema as plântulas permaneceram por sete dias
Com as plantas já em vaso, a aeração das raízes foi constante e mantida por um sistema de
bombas de ar e pedras porosas. Na região da interseção do caule com a raiz plantas foram colocadas
esponjas para dar suporte às plantas sobre os isopores que cobriam os vasos. O pH foi monitorado e
mantido na faixa entre 5,5 a 6,5. Para fins de correção do pH foi utilizado NaOH ou HCl a 1,0 M.
Após esse período, as plantas foram transferidas e acondicionadas em recipientes feitos com
garrafas de plástico com capacidade para 1 L de solução, sendo sete recipientes por tratamento,
cada um recebeu 1 planta, totalizando 14 vasos feitos com garrafas plásticas e 14 plantas. Os
tratamentos utilizados foram controle e hídrico. No tratamento controle foi utilizado 0,33 ml/L de
MgSO4, 0,40 ml/L de NH4H2PO4, 1 ml/L de Fe-EDTA, 1 ml/L de Micronutrientes, 2,8 ml/L de
Ca(NO3) e 0,1ml/L de KCl; o tratamento hídrico foi preparado antes a mesma solução nutritiva e
adicionado 8 % de polietilenoglicol (HO(C2H4O)nH). O estresse hídrico foi aplicado
fracionadamente, as quantidades de PEG (HO(C2H4O)nH) foram: 100 g/L, os quais foram
colocados 50 g/L no período da manhã e 50 g/L no período da tarde, para evitar choque osmótico
nas plantas.
Aos sete dias de exposição aos estresses, as plantas foram coletadas. Onde as plantas foram
separadas em parte aérea e raízes para análise de parâmetros como, conteúdo relativo de água,
preparação dos extratos aquosos que serviram para determinar os níveis dos íons K+ e Na+; e para o
preparo dos extratos etanólicos para determinação dos solutos orgânicos.
Os açucares solúveis foram quantificados de acordo com o método descrito por Dubois et al.
(1956). Na parte aérea e raízes de Pennisetum glaucum foi determinada a partir de extratos
etanólicos convenientemente diluídos. As amostras (20 µl) da parte aérea foram misturadas com
480 µl de etanol 80 %, 500 µl de fenol a 5,0 % e 2,0 ml de ácido sulfúrico concentrado. Após a
reação, as leituras de absorbância foram determinadas em espectrofotômetro (Shimadzu, UV- 1800)
a 490nm. Já nas bainhas utilizou-se: 10 µl da amostra, 490 µl de etanol 80 %, 500 µl de fenol a 5,0
% e 2,0 ml de ácido sulfúrico concentrado. Para as raízes, as amostras (10 µl) foram misturadas
com 490 µl de etanol 80 %, 500 µl de fenol a 5,0 % e 2,0 ml de ácido sulfúrico concentrado (Figura
5). Para P. purpureum utilizou-se (50 µl) de amostras da parte aérea, posteriormente foram
misturadas com 450 µl de etanol 80 %, 500 µl de fenol a 5,0 % e 2,0 ml de ácido sulfúrico
concentrado. As leituras de absorbância foram determinadas como na espécie anterior. Nas bainhas
e raízes o procedimento foi o mesmo seguido anteriormente.
Os açúcares redutores foram estimados de acordo com o método descrito por Miller (1959).
Reagentes e quantidades utilizadas para preparação de Nelson A dissolvidos em 60 ml; utilizou-se
sulfato de sódio anidro (Na2SO4) a 20 %, Carbonato de sódio anidro (Na2CO3) 2,5 %, bicarbonato
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de sódio (NaHCO3) 2,0 % e tartarato de sódio e de potássio 2,5 %. Nelson B foi preparado com
outros reagentes em um volume de 20 ml; Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) 15 % e
ácido sulfúrico (H2SO4) 0,01 %. Posteriormente preparou-se o ácido molibdico dissolvendo em 50
ml; Molibdato de amônio 5 %, ácido sulfúrico (H2SO4) 4,25 % e arseniato dibásico de sódio
(Na2HAsO4) 0,6 %.
A quantificação do teor de açúcares redutores na parte aérea folhas novas (FN),
intermediarias (FI), na bainha e raízes de Pennisetum glaucum e P. purpureum foram determinadas
a partir de extratos etanólicos. As amostras (50 µl) da parte aérea (PA) e das raízes foram
misturadas com solução de 200 µl de etanol 80%, 250 µl da mistura Nelson A+B e em seguida
agitado e aquecidas em banho-maria a 95 °C durante 10 minutos. Após esfriamento em um
recipiente contendo água gelada, foram adicionados 250 µl de ácido molíbdico e 1,75 ml de água
destilada. As leituras de absorbância foram determinadas em espectrofotômetro (Shimadzu, UV1800) a 540nm. A curva de calibração foi elaborada com uma solução padrão de glicose em
diferentes concentrações, expresso em mg/g-1de MF.
DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com fatorial 2 x 2
(Pennisetum glaucum e Pennisetum purpureum e dois tratamentos controle e estresse). As médias
foram obtidas a partir de 7 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA)
e as médias comparadas pelo teste de Tukey a um nível de significância de 5 % utilizando o
programa Sigmaplot.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Teores de K+
Os teores de K+ das folhas novas e intermediárias, bainhas e raízes de Pennisetum glaucum e
P. purpureum cultivadas sob condições controle e deficiência hídrica são apresentados na Figura 1.
Nas FN de Pennisetum glaucum, os níveis de K+ tiveram um aumento de 276,2 % no
tratamento hídrico em comparação com o controle (Figura 1A), isso mostra que as plantas mesmo
submetidas ao estresse hídrico conseguiram acumular altos níveis de K+. Nas FI desta espécie, os
teores de K+ não se diferenciaram significativamente, portanto o tratamento hídrico comparado com
o controle manteve médias praticamente iguais (Figura 1B). Na espécie P. purpureum, tanto nas FN
quanto nas FI, o estresse hídrico elevou os teores de K+, cujo aumento chegou a 159,8 % e 303,8 %,
respectivamente (Figuras 1A e 1B).
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As plantas que conseguem manter a relação K+/Na+ no interior de suas células, pois o K+
compete com o Na+ e reduz o efeito deletério deste (FLOWERS; LAUCHLI, 1983).
Em relação às bainhas (Figura 1C), os teores de K+ no estresse hídrico assim como na parte
aérea apresentou diferenças estatísticas comparando com o controle, sendo estes aumentos de 651,3
% na espécie Pennisetum glaucum e 156,5 % em P. purpureum.
Nas raízes, o acúmulo de K+ em função do estresse hídrico, se mostrou alto somente nas
plantas da espécie P. purpureum (Figura 1D). Estas tiveram um aumento de 385,6 %. Na espécie
Pennisetum glaucum não houve diferenças estatísticas no tratamento com deficiência hídrica
comparados com o controle.
É sabido que o K+ tem um papel relevante na tolerância ao estresse hídrico (KERBAUY
2012). Este cátion é essencial em processos associados à osmorregulação, tais como: movimento
dos estômatos, transporte no floema, a ascensão de água pelo xilema da célula e na ativação das
enzimas citosólicas que requerem este íon como um cofator (MARENCO; LOPES, 2013). Estudos
têm mostrado que o acúmulo ou a manutenção dos teores de K+ nos tecidos da planta sob condições
de estresse indicaria a maior tolerância quando estas estão em condições do estresse. No presente
trabalho, observou-se que as duas espécies acumularam K+ na maioria dos tecidos analisados sob
condições de estresse hídrico.
Segundo Leão et al. (2011) avaliando acumulo de K+ no sorgo (Sorghum bicolor L.)
submetido a estresse hídrico obteve os maiores acúmulos desse íon nas plantas que não foram
submetidas ao estresse hídrico.
Figura 1. Potássio da parte aérea folhas novas (A), folhas intermediarias (B), Bainha (C) e das raízes (D) de plantas de
Pennisetum glaucum (milheto) e Pennisetum purpureum (capim elefante) cultivadas em soluções nutritivas de
Hoagland e submetidas aos tratamentos controle e estresse hídrico com polietileno glicol a 8%. As médias foram
comparadas através do teste de Tukey a 5% de significância. Letras maiúsculas comparam as médias dos tratamentos
dentro da mesma espécie. Letras minúsculas comparam as médias dos tratamentos entre ambas as espécies.

Fonte: fotos do autor, 2018
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Controle

Estresse Hídrico

Teores de Na+
Os dados de sódio da parte aérea de folhas novas e intermediarias, bainhas e raízes de
Pennisetum glaucum e P. purpureum cultivadas sob condições controle e deficiência hídrica são
apresentados na (Figura 2).
Na espécie P. purpureum em FN não houve diferença estatística do tratamento hídrico
quando comparado com o controle (Figuras 2A e 2B). Isso sugere que a última espécie teria um
mecanismo á nível das raízes que controla o transporte de Na+ para parte aérea. Em várias espécies
de gramíneas a retenção de Na+ nas raízes evita o acumulo nas folhas fazendo com que os danos no
aparelho fotossintético da planta sejam diminuídos.
Nas bainhas o acúmulo de Na+ nas plantas de P. glaucum e P. purpureum, não diferenciou
estatisticamente do controle para o hídrico, sendo que foi observado que houve um maior acúmulo
de Na+ nas plantas, porém não foi suficiente para ser considerado estatisticamente (Figura 2C),
sendo assim essas plantas tendem a acumular mais Na+ nas bainhas, evitando que o acúmulo seja
maior na parte aérea, para produção de massa fresca, logo é um fator relevante, pois a planta mostra
que a produtividade de massa fresca não será afetada. Estes dados são particularmente relevantes,
pois não existem relatos de que as bainhas funcionem como órgãos de retenção para o estresse
hídrico.
O Na+ absorvido pelas plantas quando em altas concentrações no solo pode permanecer na
raiz ou ser transportado via xilema para os tecidos aéreos (MUNS; TESTER, 2008).
Figura 2. Níveis de Na+ da parte aérea folhas novas (A), folhas intermediarias (B), Bainha (C) e das raízes (D) de
plantas de Pennisetum glaucum (milheto) e Pennisetum purpureum (capim elefante) cultivadas em soluções nutritivas
de Hoagland e submetidas aos tratamentos controle e estresse hídrico com polietileno glicol a 8%. As médias foram
comparadas através do teste de Tukey a 5% de significância. Letras maiúsculas comparam as médias dos tratamentos
dentro da mesma espécie. Letras minúsculas comparam as médias dos tratamentos entre ambas as espécies.
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Fonte: fotos do autor, 2018

Controle

Estresse Hídrico

Carboidratos solúveis
Os dados de carboidratos solúveis de folhas novas e intermediarias, das bainhas e das raízes
das plantas de P. glaucum e P. purpureum cultivadas sob deficiência hídrica e controle, são
apresentados na Figura 3.
Os teores de carboidratos solúveis na espécie P. glaucum nas FN, não houve diferenças
estatísticas entre o tratamento hídrico e o controle, isso mostra que as plantas de P. glaucum,
mesmo em condições de estresse conseguiram acumular praticamente as mesmas quantidades de
carboidratos solúveis em comparação com as plantas controle (Figura 3A).
Em relação aos carboidratos solúveis da FN P. purpureum (Figura 3A), a concentração
destes registrou grandes aumentos na parte aérea ao serem submetidas a deficiência hídrica. O teor
de carboidratos solúveis das plantas cultivadas sob deficiência hídrica aumentou em 94,0 % quando
comparado com o controle, mostrando assim, que as plantas de P. purpureum no tratamento hídrico
conseguiram obter um acumulo maior de carboidratos solúveis, podendo se considerar uma resposta
adaptativa dessas plantas, para que não sofram alterações nas suas relações hídricas.
A condição de estresse hídrico exerce influência no teor de carboidrato, uma vez que, o
amido é degradado nos tecidos pela atuação da enzima amilase e, por conseguinte ocorre aumento
da quantidade de açúcares solúveis (KRAMER, 1995).
Os carboidratos solúveis de P. purpureum (Figura 3B), a concentração destes registrou
grandes aumentos nas FI ao serem submetidas à deficiência hídrica. O aumento no tratamento
hídrico foi de 56,6 % em relação ao controle.
Na espécie P. glaucum bainhas, as análises de dados mostraram que esses valores não têm
significância estatística, pois a mesma acumulou uma baixa quantidade de carboidratos solúveis.
Os carboidratos solúveis de P. purpureum bainhas (Figura 3C), a concentração destes
registrou grandes aumentos ao serem submetidas à deficiência hídrica, teve um aumentando 820,0
% em relação ao controle. As plantas no tratamento hídrico conseguiram maiores acúmulo de
carboidratos solúveis.
Nas raízes das duas espécies de acordo com as análises não houve diferenças estatísticas,
sendo que os resultados correspondem aos dados anteriores, pois se as plantas conseguem ter um
acúmulo maior de carboidratos solúveis na parte aérea e nas bainhas, consequentemente seu
acúmulo vai ser menor nas raízes, mostrando então que não tem diferenças estatísticas nem dentro
do tratamento nem entre as espécies.
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Segundo Kramer (1995), a adição de solutos osmoticamente ativos às células é mais eficaz
em promover o abaixamento do potencial hídrico do que a própria perda de água.
Resultados diferentes foram encontrados no trabalho feito por G.-Q. Wu et al (2016),
avaliando o efeito positivo de estresse osmótico no crescimento e acumulação de osmolitos em
plantas de beterraba sacarina (beta vulgaris), os resultados mostraram que estresse osmótico de 1,5
MPa aumentou notavelmente a acumulação de sacarose na raiz de armazenamento em comparação
com o controle. Além disso, as plantas acumularam mais sacarose e frutose na raiz de
armazenamento do que em outros tecidos. Porém no trabalho estudado os teores de carboidratos
solúveis foram encontrados em maior concentração na parte aérea, principalmente nas plantas de P.
purpureum.
Figura 3. Carboidratos solúveis da parte aérea folhas novas (A), folhas intermediarias (B), Bainha (C) e das raízes (D)
de plantas de Pennisetum glaucum (milheto) e Pennisetum purpureum (capim elefante) cultivadas em soluções
nutritivas de Hoagland e submetidas aos tratamentos controle e estresse hídrico com polietileno glicol a 8% . As
médias foram comparadas através do teste de Tukey a 5% de significância. Letras maiúsculas comparam as médias dos
tratamentos dentro da mesma espécie. Letras minúsculas comparam as médias dos tratamentos entre ambas as espécies.

Fonte: fotos do autor, 2018

Controle

Estresse Hídrico

Carboidratos Redutores
Os dados de carboidratos redutores das folhas novas e intermediarias, das bainhas e raízes
das plantas de P. glaucum e P. purpureum cultivadas sob condições de deficiência hídrica, são
apresentados na Figura 4.
Os teores de açucares redutores na espécie P. glaucum nas FN, apresentaram diferenças
estatísticas entre os tratamentos, sendo que no estresse hídrico observou-se uma redução de 65,9 %
quando comparado com o controle.
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Diferente da espécie anterior nas FN de P. purpureum mostrou que não houve diferenças
estatísticas entre o tratamento de deficiência hídrica quando comparados com o controle (Figura
4A). Isso mostra que o tratamento hídrico tem pouco efeito na síntese dos carboidratos redutores, a
partir dos quais vão ser formados outros carboidratos como a sacarose, o principal açúcar
transportado na planta. Plantas de P. purpureum, mesmo em condições de estresses conseguiram
acumular praticamente as mesmas quantidades de açucares redutores em comparação com as
plantas controle, (Figura 4A).
Os teores de açucares redutores de P. purpureum (Figura 4B), a concentração destes
registrou grandes aumentos nas FI ao serem submetidas à deficiência hídrica, tendo um aumento de
mais de 10 vezes em relação ao controle. Os níveis de açucares redutores nas bainhas de P.
purpureum, não mostraram diferenças estatísticas, as plantas acumularam baixas quantidades de
açucares redutor, sendo que a única diferença foi entre as espécies onde no controle e no tratamento
hídrico de P. glaucum obteve um maior acumulo do que P. purpureum (Figura 4C).
Nas raízes de P. glaucum, observou-se concentração elevadas de açucares redutores ao
serem submetidas à deficiência hídrica, tendo assim, um aumento de 400,0 % em relação ao
controle (Figura 4D).
Analisando as raízes de P. purpureum, as plantas mostraram concentrações elevadas de
açúcares redutores ao serem submetidas ao estresse hídrico, houve um aumento de 328,6 % em
relação ao controle (Figura 4D). Provavelmente, em virtude, da interdependência da parte aérea
com o sistema radicular as raízes de P. purpureum se desenvolveram mais, uma vez que, durante o
estresse hídrico ocorreu diminuição da relação parte aérea/raiz e com isso houve alocação de
fotoassimilados para o sistema radicular (MARENCO; LOPES, 2013).
Os açúcares redutores são capazes de reduzir os agentes oxidantes presentes na planta,
diferenciando de outros açucares como, oligossacarídeos e polissacarídeos, que não possuem essa
característica sem sofrerem hidrólise da ligação glicosídica, são denominados de açúcares não
redutores (MALDONADE et al.,2013).
Gutierrez et al (1976), estudando a espécie de P. purpureum observou-se que o teor de
açúcares redutores da haste foi máximo às 15 horas e nas folhas não foram detectadas diferenças
significativas. A relação açúcares redutores/carboidrato total, praticamente, não sofreu variações
durante as colheitas, tanto para haste como para folhas, comparando com esse trabalho pode-se
observar diferenças, pois ao contrário do trabalho citado, houve um maior acumulo de açúcares
solúveis do que açucares redutores.
Figura 4. Açúcares redutores da parte aérea folhas novas (A), folhas intermediarias (B), Bainha (C) e das raízes (D) de
plantas de Pennisetum glaucum (milheto) e Pennisetum purpureum (capim elefante) cultivadas em soluções nutritivas
de Hoagland e submetidas aos tratamentos controle e estresse hídrico com polietileno glicol a 8%. As médias foram
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comparadas através do teste de Tukey a 5% de significância. Letras maiúsculas comparam as médias dos tratamentos
dentro da mesma espécie. Letras minúsculas comparam as médias dos tratamentos entre ambas as espécies.

Fonte: fotos do autor, 2018

Controle

Estresse Hídrico

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O teor de carboidratos solúveis como uma resposta a deficiência hídrica teve um maior
registro nas plantas de P. purpureum cultivado em solução.
Plantas de P. glaucum, cultivadas em solução de estresse hídrico acumularam mais íons
inorgânicos na parte aérea, já P. purpureum os maiores teores foram registrados nas raízes. Com
relação à adaptação ao estresse hídrico a espécie que mais destacou-se foi a P. purpureum,
aumentando o teor de carboidratos nos tecidos das plantas, fazendo com que as mesmas tenham
uma resistência maior do que P. glaucum.
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RESUMO
Considerando que o concreto é o material mais utilizado na construção civil e sua crescente
demanda por todo o mundo, a pesquisa e inovação no aprimoramento do desempenho deste e a
busca por introduzir e/ou substituir seus componentes visando à redução dos custos de produção e
buscando contribuir para o uso do concreto de forma sustentável tem sido o desafio da atualidade e
do futuro. Diversos ramos de produção de materiais que estão associados de alguma forma à
construção civil, em seus mecanismos produtivos, podem vir a gerar impactos ambientais que
colocam em risco a integridade da população e do meio ambiente. Um deles é a mineração de
rochas como o quartzito para serem comercializadas como rochas ornamentais e de revestimento.
Este trabalho tem por principal objetivo avaliar o desempenho do concreto produzido com
substituição do agregado miúdo por resíduo de quartzito. O quartzito é uma rocha metamórfica,
cuja composição é quase que completamente de quartzo. A extração dessa rocha é realizada, em
muitos casos, de maneira manual, com ferramentas como ponteiras, marretas, pixotes e outros, após
desmonte feito previamente com explosivos. Essas técnicas artesanais promovem um baixo
aproveitamento das reservas, bem como uma grande geração de resíduos de rochas, gerando danos
ao meio ambiente Foram moldados corpos de prova cilíndricos nas dimensões de 10 x 20 (cm) para
avaliação da resistência a compressão simples e a tração por compressão diametral nas idades de 7,
14, 21 e 28 dias de cura. Observou-se que a substituição do agregado miúdo por resíduo de
quartzito promoveu uma pequena redução da resistência à compressão simples, no entanto, os
resultados obtidos satisfazem aos parâmetros normativos. Para a resistência a tração os resultados
obtidos foram superiores aos alcançados para o concreto de referência. Deste modo a utilização do
resíduo de quartzito para produção do concreto contribui significativamente para obtenção de
melhorias e benefícios ao meio ambiente, reduzindo o volume descartado e os impactos ambientais
originados pelo resíduo.
Palavras-chave: concreto; propriedades; resíduo.
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ABSTRACT
Considering that concrete is the most used material in construction and its growing demand
worldwide, research and innovation in improving its performance and the search to introduce and /
or replace its components aiming at reducing production costs and seeking to contribute to the use
of concrete in a sustainable way has been the challenge of the present and the future. Several
branches of material production that are associated in some way with civil construction, in its
productive mechanisms, may generate environmental impacts that endanger the integrity of the
population and the environment. One of them is the mining of rocks such as quartzite to be
marketed as ornamental and cladding rocks. This work has as main objective to evaluate the
performance of the concrete produced with substitution of the small aggregate by quartzite residue.
Quartzite is a metamorphic rock whose composition is almost completely quartz. The extraction of
this rock is carried out, in many cases, in a manual way, with tools like tips, mallets, pixotes and
others, after dismantling previously made with explosives. These artisanal techniques promote a
low exploitation of the reserves, as well as a large generation of rock residues, causing damages to
the environment. Cylindrical test specimens in the dimensions of 10 x 20 (cm) were molded for
evaluation of the resistance to simple compression and the traction by diametrical compression at
the ages of 7, 14, 21 and 28 days of cure. It was observed that the substitution of the small
aggregate by quartzite residue promoted a small reduction in the resistance to simple compression,
however, the results obtained satisfy the normative parameters. For the tensile strength the results
obtained were higher than those achieved for the reference concrete. In this way the use of the
quartzite residue for the production of the concrete contributed significantly to obtain improvements
and benefits to the environment, reducing the volume discarded and the environmental impacts
originated by the residue.
Keywords: concrete; properties; residue.

INTRODUÇÃO
O concreto é o material mais amplamente usado na engenharia. Em virtude da facilidade de
execução em uma grande variedade de formas e tamanhos, o que é possível devido à consistência
plástica do concreto fresco permitindo que o mesmo flua em fôrmas pré-fabricadas, se faz o
material mais difundido na construção civil. Tal material de baixo custo molda as estruturas que nos
cercam. Os principais componentes para execução do concreto – cimento Portland e agregados –
são relativamente baratos e comumente disponíveis na maior parte do mundo (MEHTA et al.,2008).
Segundo o Prof. Dr. Paulo Monteiro, da Universidade da Califórnia (Berkeley) (citado por
HASPARYK, 2014) o grande desafio para o futuro próximo é produzir bilhões de toneladas de
concreto que seja economicamente viável, de qualidade, durável e ecologicamente correto. Sua
crescente demanda traz consigo a necessidade de se estudar e introduzir materiais alternativos na
composição do concreto em substituição ou adição da substância cimentícia ou agregados.
Recentemente tem sido utilizado quartzito na construção civil, abundante em solo brasileiro, é uma
rocha nobre e versátil para revestimento de pisos, fachadas, bancadas e outros móveis.
O quartzito é uma rocha metamórfica, cuja composição é quase que completamente de
quartzo.
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A extração dessa rocha é realizada, em muitos casos, de maneira manual, com ferramentas
como ponteiras, marretas, pixotes e outros, após desmonte feito previamente com explosivos. Essas
técnicas artesanais promovem um baixo aproveitamento das reservas, bem como uma grande
geração de resíduos de rochas, gerando danos ao meio ambiente (VIDAL; CAMPOS; CORREIA,
2015).
A Cooperativa dos Mineradores de Junco do Seridó (COOPERJUNCO) visa melhorar as
condições de trabalho dos garimpeiros, adquirir áreas legalizadas e agregar valor aos minerais e
rochas extraídas. Tal cooperativa vende os minerais principalmente para as serrarias de quartzito e
as beneficiadoras de caulim instaladas na própria cidade. Já os quartzitos beneficiados, em
tamanhos e cores variadas, são vendidos a clientes finais que preferem adquirir um material que não
esteja no estado bruto, geralmente da própria região do Seridó paraibano e potiguar
(GONÇALVES, 2013).
A reutilização dos resíduos de quartzito que são desperdiçados na produção de rochas
ornamentais no Junco do Seridó poderia além de minimizar os impactos ao meio ambiente, No
âmbito social, a cidade carece da criação de planos de trabalho em que haveria gerenciamento dos
processos e equipamentos, desde as etapas de extração até a coleta dos resíduos de quartzito para
serem reutilizados, e investimento na gestão das pessoas que trabalham na mineração,
possibilitando melhores condições de segurança e saúde no trabalho (NASCIMENTO, 2015).
A venda dos resíduos de rochas ornamentais de quartzito pode então se tornar uma alavanca
para o crescimento do setor. Além do reaproveitamento dos materiais que são descartados nas
etapas de produção das rochas ornamentais, como o pó fino e os fragmentos de rochas, algumas
placas que são consideradas defeituosas podem ter uma finalidade que não seja o descarte. Defeitos
como trincas, arranhões, cantos quebrados ou manchas de ferrugem causadas por contato com
substâncias contendo ferro e água, podem ser suficientes para tornarem as pedras inutilizáveis.
Porém, tais materiais podem ser revendidos e revertidos em novos produtos conforme as
necessidades dos clientes (MATTOS, 2002).
Os resíduos mais finos são gerados nas etapas de corte, onde se juntam com a água utilizada
pelas máquinas e são descartados como efluentes, como afirma Amorim (2012), ou se dispersam
pelo ar, cobrindo as paisagens próximas às serrarias com uma camada branca de pó. Os resíduos
mais grossos são gerados nas etapas de corte e de explosões das rochas (SANTOS et al., 2014),
onde, mesmo sendo altamente resistentes à ruptura e ao impacto, dependendo dos planos de
fraqueza das rochas podem se quebrar em tamanhos que não são reaproveitados nas serrarias
(MENEZES &LARIZZATTI, 2005).
O aproveitamento de rochas ornamentais na produção de novos materiais para a indústria da
construção civil é uma forma de desenvolvimento sustentável que alia o constante crescimento do setor à
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preocupação com o meio-ambiente (CAMPOS et al., 2009), resultando na redução das quantidades de
materiais que são comumente depositados em aterros, margens de rios e terrenos baldios ao final de suas
vidas úteis e fornecendo a esses novas perspectivas de aplicações. Consequentemente gera retorno financeiro
e economia para o próprio setor por meio da utilização dos materiais reciclados (JOHN et al., 2001).

O presente trabalho pretende apresentar uma alternativa sustentável, com potencial de
melhorar propriedades do concreto, através da utilização de resíduos de quartzito na produção do
mesmo. Por se tratar de uma rocha que detém minerais de grande resistência e pelo impacto
ambiental causado pelo despejo inadequado dos rejeitos da atividade mineradora do quartzito, seu
reaproveitamento como material de construção beneficia não só o mercado da construção civil
como também a população que circunda a região do garimpo, promovendo a preservação do meio
ambiente com a retirada desse rejeito.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os materiais utilizados na pesquisa foram:





Resíduo de quartzito proveniente de jazida do Junco do Seridó;
Cimento: CP II Z 32 – Cimento Portland composto com adição de pozolana;
Agregado miúdo: areia quartzosa;
Agregados graúdos: britas convencionais;
Brita “19”: Brita graduada, com diâmetro máximo de 19 mm;
Brita “9,5”: também chamada de “cascalhinho”, difere da brita citada acima na

granulometria, seu diâmetro máximo é de 9,5 mm;


Água
Foram realizadas as caracterizações química, física e mineralógica das matérias-primas

utilizadas neste trabalho por meio de ensaios de fluorescência de raios-x, análise térmica diferencial
e termogravimétrica, difração de raios-X e análise granulométrica.
Após a caracterização dos materiais foi realizado o estudo da dosagem do concreto de
acordo com a metodologia da ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, obtendo-se o
traço 1: 2: 3,14 e fator a/c de 0,58. Foram moldados corpos de prova nas dimensões de 10 x 20 (cm)
com substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de quartzito nos teores de 10% e 20%
sendo estabelecidas as idades de cura de 7, 14, 21 e 28 dias.
A Tabela 1 apresenta o quantitativo de material utilizado para moldagem dos corpos de
prova.
Tabela 1: Quantitativo de material utilizado para moldagem dos corpos de prova.

Materiais
Cimento (kg)
Resíduo de Quartzito (kg)
Agregado Miúdo (kg)
ISBN: 978-85-68066-83-6
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5,4
0
10,8

C10% RQ
5,4
1,08
9,72

C20% RQ
5,4
2,16
8,64
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Agregado Graúdo 25mm 10,1
(kg)
Agregado Graúdo 9,5 mm 6,7
(kg)
Água (L)
3,13

10,1

10,1

6,7

6,7

3,13

3,13

Fonte: Autoria própria.

A homogeneização dos materiais foi realizada in loco (betoneira), com abatimento do tronco
do cone de 40-60, utilizando o controle de qualidade razoável e resistência requerida de 20MPa.
A resistência à compressão simples, denominada fck, é a característica mecânica mais
importante. Para estimá-la em um lote de concreto, são moldados e preparados corpos de prova para
ensaio segundo a NBR 5738 (ABNT, 2008), os quais são ensaiados segundo a NBR 5739 (ABNT,
2007).
É a resistência de uma substância sólida à força de tensão, uma força que age para esticá-la.
A resistência à tração é medida como a quantidade de força necessária para quebrar uma substância
por estiramento. O ensaio de tração na flexão é regido pela norma técnica NBR 12142 (ABNT,
2010).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da caracterização das matérias-primas por análise química e difração de raios-X,
obtiveram-se os resultados da composição química e das fases mineralógicas dos materiais.
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos para o ensaio de análise química do resíduo de
quartzito.
Tabela 2: Análise química do resíduo de quartzito.

Composições
Matérias-primas

SiO2

Resíduo de quartzito

70,73 12,19

Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 CaO Na2O PF
4,39

9,79 0,40

0,45 -

2,05

PF: Perda ao Fogo.
Fonte: Autoria própria.

Observando os valores da composição química, verifica-se que o resíduo de quartzito é
constituído basicamente de sílica (70,73 %), Al2O3 (12,19 %), teor de óxido de ferro de 4,3% e
óxido fundente (K2O= 9,79 %).
De acordo com Dias (2007), a elevada quantidade de óxido de sílica indica materiais mais
estáveis e resistentes a ações externas garantindo assim matrizes mais duráveis e com melhor
desempenho.
A Figura 1 ilustra os resultados obtidos para a difração de raios-X do resíduo de quartzito.
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Figura 1: Difratograma de raios-X do resíduo de quartzito.

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Observando o difratrograma do resíduo de quartzito, verifica-se a presença de mica,
caracterizada pelas distâncias interplanares de 9,47A°; de caulinita caracterizada pela distância
interplanar de 7,32A°; de quartzo (SiO2), caracterizada pela distância interplanar de
3,34A°;Observa-se também que resíduo é formado basicamente de quartzo, e a presença deste
mineral assegura estabilidade e durabilidade às matrizes.
A Figura ilustra os resultados obtidos para a resistência a compressão simples do concreto
de referência e do concreto incorporado com 10% de resíduo de quartzito.
De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a substituição do agregado miúdo por
resíduo de quartzito promoveu a redução da resistência a compressão simples do concreto, obtendose para o concreto com 10% de resíduo de quartzito uma redução de 15,38% e para o concreto com
20% uma redução de 7,69%.
Sabendo dosagem foi realizada com intuito de obter um concreto simples com 20MPa de
resistência a compressão. De acordo com NBR 8953 o concreto com valor mínimo de resistência
igual a 20 MPa após 28 dias é classificado com C20 pertencente ao grupo I de resistência. Diante do
exposto e conforme resultados ilustrados na Figura 2, pode-se observar que apesar da redução da
resistência com a adição do resíduo de em pó de quartzito, todos os valores estiveram dentro do
previsto para o concreto C20, e dentre elas o melhor desempenho foi para a amostra com 10% de
resíduo.
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Figura 2: Resistência à compressão simples do concreto de referência e do concreto incorporado com 10% e 20% de
resíduo de quartzito.

Fonte: Autoria própria.

Estudos realizados por Reis & Reis (2017), sobre a utilização de rejeitos pulverulentos de
quartzitos na produção de concretos de ultra desempenho, indicaram que a resistência à compressão
máxima alcançada foi próxima de 94,27 MPa, e se estabilizou a partir dos 28 dias de idade para o
concreto moldado com quartzito. Portanto, pode-se classificar o material produzido como um
compósito de cimento à base de pós-reativos de elevada resistência à compressão.
Pinheiro (2003) em seu estudo avaliou a resistência à compressão de corpos de provas de
concreto fabricados com 100% de agregados (miúdos e graúdos) de resíduo 24 de quartzito
oriundos da região sudoeste do estado de Minas Gerais, usando a relação água/cimento de 0,48,
proporção agregado/cimento igual a 3 e presença de aditivo plastificante. A resistência à
compressão obtida foi de 32,44 MPa e 30,93 MPa para corpos de provas cilíndricos e cúbicos
respectivamente. Através destes e outros resultados, Pinheiro (2003) indica ser viável a utilização
do resíduo de quartzito como agregado para fabricação de concretos para construção civil, porem
alerta para o uso do resíduo em estruturas que permaneçam constantemente na presença de
umidade, devido a possível presença da reação álcali-agregado.
A Figura 3 ilustra os resultados obtidos para a resistência a tração por compressão diametral
do concreto de referência e do concreto incorporado com 10% e 20% de resíduo de quartzito.
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Figura 3: Resistência à tração por compressão diametral do concreto de referência e do concreto incorporado com 10%
e 20% de resíduo de quartzito.

Fonte: Autoria própria.

De acordo com os resultados ilustrados na Figura 3, observa-se que a substituição do
agregado miúdo por resíduo de quartzito também promoveu a melhoria da resistência à tração por
compressão diametral, observando um aumento do valor da resistência para todas as idades em
estudo e teores de substituição.
Conforme resultados obtidos, verifica-se que aos 28 dias houve um aumento de resistência à
tração em relação ao concreto de referência de 12% e 16% respectivamente para os teores de
substituição de 10% e 20%.
Franklin Júnior (2009) estudou materiais depositados como rejeito nos bota-foras de
minerações de quartzito para uso em concretos, verificando a possibilidade de este material ser
aproveitado na indústria da construção civil. Os resultados de caracterização tecnológica nas
amostras de quartzitos e da análise de concreto produzido com o agregado foram satisfatórios, com
ressalvas às formas lamelares das partículas britadas em britador de mandíbula e da potencialidade
deletéria dos concretos com quartzito, identificada nos ensaios para verificação de reação álcaliagregados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os objetivos propostos neste estudo e com os resultados obtidos, pode
considerar que:
Quanto ao resultado da análise química do resíduo de quartzito conclui-se que o mesmo é constituído
essencialmente por óxidos de sílica, com teores relativamente baixos de óxido de ferro, sugerindo materiais
estáveis e resistentes a ações externas. No ensaio de DRX foi constatada presença predominante de quartzo
nas amostras.
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Para a resistência a compressão simples houve uma redução da resistência à compressão simples
com a substituição do agregado miúdo por resíduo de quartzito, chegando a aproximadamente 15,3%, no
entanto, os resultados obtidos satisfazem aos parâmetros normativos e atingem a resistência requerida para o
concreto em estudo.
Para a resistência a tração por compressão diametral, a substituição do agregado miúdo por resíduo
de quartzito promoveu a obtenção de resultados de resistência superiores aos obtidos para o concreto de
referência, sendo esses na ordem de 12% e 16% respectivamente para 10% e 20% de resíduo de quartzito.
O acúmulo considerável desse material indevidamente será destinado para sua melhor aplicação,
acarretando a redução relevante do consumo de matéria-prima associado. Essa redução dá-se através do uso
adequado do resíduo de quartzito, contribui com a preservação do meio ambiente e ainda desenvolve a
economia local da região de estudo.
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RESUMO
Formas de captar e armazenar água sempre fizeram parte do rol de estudos de pesquisadores uma
vez que, sua existência é de grande valor para subsistência humana. Com base na literatura e nas
condições de precipitação da região de Cajazeiras – PB, este estudo buscar realizar uma análise
comparativa entre os métodos de dimensionamento de reservatório para armazenamento de águas
pluviais indicados pela NBR 15527 (ABNT, 2007) a fim de determinar qual o volume de
reservatório que permita o maior aproveitamento de água da chuva pelo sistema, para uma região
com essas características climáticas. Para tal, realizou-se um estudo das séries históricas de
precipitação da região com base no banco de dados disponibilizado pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), e após avaliação calculou-se, através dos seis métodos indicados pela
norma brasileira, os volumes de reservatório. Após uma análise crítica e comparativa entre o
volume de cada reservatório, a demanda e o volume captado pelo sistema, optou-se pelo método
que que melhor equilibrou o volume de água aproveitável acumulado e transbordado. Com isso,
obteve-se um volume de reservatório que representasse as condições ambientais dessa região
concomitantemente a um máximo aproveitamento de águas provindas de chuvas.
Palavras-chave: Águas pluviais; Dimensionamento de reservatório; Semiárido.
ABSTRACT
Ways of capturing and reservation water's have always been part of the list of studies of researchers,
once that their existence is very valuable for human subsistence. Based on the literature and on the
precipitation conditions of the Cajazeiras - PB region, this study seeks to realize a comparative
analysis between the methods for sizing to reservoir storing rainwater, indicated by NBR 15527
(ABNT, 2007) to determine the volume of reservoir that allows the greater use of rainwater by the
system, for a region with these climatics characteristics. For that, a study of the historical series of
precipitation of the region was realized based on the data bank available by the National Institute of
Meteorology (INMET), and after evaluation it was calculated, through the six methods indicated by
the Brazilian standard, the volumes of reservoir. After a critical and comparative analysis between
the volume of each reservoir, the demand and the volume captured by the system, was chosed the
method that better balanced the accumulated and transhipped usable water volume. With this, a
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reservoir volume was obtained that representes the environmental conditions of that region
concomitantly to a maximum utilization of water coming from rains.
Keywords: Rainwater; Sizing of reservoir; Semi-arido

INTRODUÇÃO
Um dos recursos mais essenciais para a manutenção da vida de todos aqueles que habitam o
planeta terra é a água potável. A elucidação acerca do risco de escassez deste recurso finito tem
crescido, trazendo uma maior conscientização da população no que se refere ao seu uso (MAY,
2004).
Embora o Brasil seja privilegiado com sua reserva de água disponível estimada em 11% da
reserva mundial, ainda assim, o país tem sofrido severamente com a falta d’água (TUCCI, 2001). A
região Nordeste se destaca nessa problemática, onde historicamente a mesma é afligida ano após
ano com a seca. Em virtude da não periodicidade das chuvas no semiárido e da pouca capacidade de
retenção de água na grande parte dos solos (JACOMINE,1996). Sendo essa realidade ainda mais
cruel para a população menos favorecida economicamente.
Segundo Mierzwa et al. (2007) uma interessante alternativa para minimização dos
problemas decorrentes desse déficit hídrico seria o aproveitamento de águas pluviais, pois além de
suavizar os problemas com a escassez ainda traz consigo o bônus da redução nas tarifas pagas as
concessionárias mensalmente. Onde conforme Tomaz (2003) pode gerar uma economia estimada
em até 30% de água potável.
Cohim et al. (2008) pontua que, mesmo a implantação de sistemas de aproveitamento de
águas pluviais seja bastante difundida no meio popular, ainda existe a barreira técnica e
educacional. Em que técnicos e governantes ainda marginalizam tais práticas em detrimento de
grandes construções. Essa realidade pode ser vista na própria formação dos mesmos e das tomadas
de decisões históricas para o combate a seca, onde se valem de obras hídricas de grande porte e
alternativas mais clássicas e de amplas proporções (JALFIM,2001)
Para viabilizar esse processo de captação e utilização de águas pluviais se faz necessário a
escolha adequada do sistema e reservatório a serem implantados nas edificações. Sendo o segundo
um grande influenciador financeiro para a concretização do projeto final (THOMAS, 2001).
Quando se trata de áreas de baixo índice pluviométrico, normalmente procura-se instalar
enormes reservatórios, com a finalidade de garantir a mesma vazão o ano inteiro, ou seja, acumular
uma grande quantidade de água durante o período chuvoso e usá-la no período de estiagem
(COHIM et al., 2008). Todavia em habitações de interesse social localizadas na área urbana, onde
existe sistema de abastecimento de água e áreas livres diminuídas ou inexistentes, segue-se a lógica
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de se instalar reservatórios mais esbeltos que apenas sirvam como fonte complementar, podendo-se
ainda escolher o seu uso para fins potáveis ou não.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial do aproveitamento de águas pluviais para
fins não potáveis em habitações de interesse social. Através da comparação de diferentes métodos
de dimensionamento de reservatório sugeridos na NBR 15527 (ABNT, 2007), com a finalidade de
se escolher aquele que melhor se adeque a realidade pretendida.
METODOLOGIA
Descrição do objeto de estudo
A pesquisa foi desenvolvida no município de Cajazeiras – PB, localizada na região oeste do
estado da Paraíba. O seu clima é tropical sendo caracterizado como Aw pela classificação climática
Koppen-Geiger. Como característica marcante o site climate-data.org destaca o baixo índice de
precipitação, com uma pluviosidade média anual de 957 mm, e uma temperatura média anual de
26,1°C.
Estudo dos dados de precipitação
Os dados de precipitação foram obtidos através da plataforma do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) referente à estação de São Gonçalo, município de Sousa – PB, localizada a
aproximadamente 32 km de Cajazeiras.
Em seu trabalho, Amorin e Pereira (2008) salienta que o período de coleta dos dados é de
suma importância para precisão do dimensionamento afirmando assim que, para que se tenham
dados confiáveis é necessário que se estude um maior período possível. Para obtenção das médias
mensais do período optou-se pela exclusão dos dados faltantes, quando da ausência de um ano
completo; e da consideração de uma altura pluviométrica igual à zero para os anos com lacuna de
um mês apenas. Com isso, os anos analisados foram de 1961 a 2017 excluindo os anos de 1971,
1972 e o período de 1986 a 1993. Assim, foi gerado um banco de dados com 37 anos completos
resultando nas médias anuais mostradas na figura 01.
Figura 01: Dados da média de precipitação anual.
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Dimensionamento do reservatório
Para todos os métodos de dimensionamento foram feitas as mesmas considerações no que
concerne à superfície de captação, telhados com 70 m², coeficientes de escoamento superficial,
0,85; e demanda, considerada uma residência popular com 4 pessoas e consumo de água não
potável de 110L/hab.dia.
A NBR 15527 (ABNT, 2007) trata das condições gerais para criação de um sistema de
reaproveitamento de águas de chuva, dentre elas, o dimensionamento de reservatórios para esse fim.
A mesma elucida que o dimensionamento da capacidade do reservatório pode seguir qualquer
método descrito nesta, no entanto essa escolha deve ser justificada detalhadamente. Os métodos
dispostos na norma são: o método de Rippl, método da Simulação, método Azevedo Neto, método
Prático Alemão, método Prático Inglês e método Prático Australiano.
Embora a descrição dos métodos de dimensionamento já tenha ocorrido anteriormente nos
trabalhos de autores como Amorin e Pereira (2008) e Rupp et al. (2011), optou-se por realizar uma
descrição dos mesmos para melhor elucidação acerca da escolha do método aplicado. Os dados de
precipitação são considerados em mm e os volumes do reservatório em m³.
Um dos métodos mais citados nas bibliografias é o método de Rippl. Este consiste na
determinação do volume de um reservatório através da área de captação e dos dados de precipitação
diários ou mensais como cita Amorin e Pereira (2008) em seus estudos. Assim, para utilizar esse
método é necessário um coeficiente de escoamento superficial (C), a precipitação de chuva no
tempo t (Pt), a área de captação (A). Onde, através destes, resulta-se no volume de chuva
aproveitável no tempo t (Qt) como segue na equação 01.
Equação 01.
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A partir volume de chuva aproveitável e da demanda no tempo t (Dt), calcula-se o volume de
água no reservatório no tempo t (St) (equação 02) para dados de precipitação diários ou mensais, o
que dependerá da disponibilidade dos mesmos. Após isso, calcula-se a somatória dos volumes
mensais (equação 03).
Equação 02
∑

Equação 03
Em relação ao método da simulação, Rupp et al. (2011) esclarece que este considera o

consumo em relação ao tamanho de reservatório previamente definido, ou seja, de acordo com o
volume do reservatório verificar-se-á se a demanda que será atendida. Para tal, fixa-se um volume
inicial e calcula-se o volume de chuva aproveitável no tempo t (Qt), exatamente como no método de
Rippl e após, será calculado o volume de água no reservatório (St) através da equação 04 onde este,
deverá ser maior ou igual a zero e menor ou igual ao volume fixado inicialmente. Deve se
considerar ainda o volume de água no tempo t-1, ou seja, aquele que existe no reservatório no início
de cada mês devido o que restou do mês anterior após a retirada do volume demandado para
consumo.
Equação 04
O método de Azevedo Neto considera além da área de captação (A) e da precipitação média
anual (P), o número de meses de pouca chuva (T). Assim, o volume de água aproveitável no
reservatório poderá ser calculado de acordo com a equação 05. Grande divergência existe na
literatura sobre quais critérios são necessários para que um mês seja considerado de pouca chuva;
para este trabalho, foram considerados como tal todos os meses onde a altura pluviométrica foi
inferior a altura pluviométrica anual.
Equação 05
O método Prático Alemão obtém o volume de água no reservatório (Vadotado) através do
menor volume entre 6% do volume de precipitação anual (equação 06) e 6% do volume anual de
consumo, como ressalta a NBR 15527 (ABNT, 2007). Esta, ainda esclarece que o método Prático
Alemão é empírico, ou seja, baseado em observações a cerca do problema estudado. É calculado
apenas 6% do volume, pois este método visa à obtenção do menor valor de volume do reservatório.
Equação 06
No que concerne ao método Prático Inglês, o volume de água no reservatório é calculado
com base apenas no valor da precipitação anual e na área de captação como destaca a equação 07.
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Equação 07
Por fim, no que se refere ao último método apontado pela NBR 15527 (ABNT, 2007), para
calcular o volume de um reservatório por meio do método Prático Australiano incialmente é
necessário volume mensal obtido pela chuva (Q) (equação 08) e pela área de coleta (A), coeficiente
de escoamento superficial (C), a precipitação média mensal e a interceptação de água que molha as
superfícies e perdas por evaporação (I) que, predominantemente, utiliza-se 2 mm como explica a
NBR 15527 (ABNT, 2007).
Equação 08
Após essa etapa, utiliza-se a equação 09 para calcular o volume de água presente no
reservatório no fim do mês (Vt) com base no volume mensal produzido pela chuva (Q), no volume
de água presente no reservatório no início do mês (Vt-1) e na demanda mensal (Dt).
Equação 09
Esse método ainda recomenda o cálculo da confiança dos dados encontrados através da
equação 10 e 11. Onde, Pt é a falha, Nt são os meses que o reservatório não atendeu a demanda e N
é o número de meses considerado no total (12).
Equação 10
Equação 11
Para uma melhor análise dos resultados pós-dimensionamento, realizou-se um estudo de
transbordamento para verificação do aproveitamento de águas para os seis métodos. Este consiste
em realizar a diferença entre o volume de chuva mensal e a capacidade volumétrica do reservatório
para verificar qual método melhor se emprega no dimensionamento do reservatório nas condições
ambientais dessa região.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dimensionamento do reservatório
Com base na norma NBR 15527 (ABNT, 2007) dimensionou-se o reservatório para os
métodos supracitados. Após análise, averiguou-se que os métodos de Rippl, da Simulação e Prático
Australiano não são aplicáveis a realidade pluviométrica da região (Tabela 01 e 02) como também
foi percebido por Rupp et al. (2011), onde o mesmo concluiu que esses métodos não são adequados
para regiões de baixa pluviosidade. Uma vez que, tais métodos são balanços hídricos, ou seja,
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1827

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
consideram uma substituição plena de águas do reservatório de uma residência e, no caso dessa
região, não existe uma distribuição regular de chuvas. Assim, os resultados obtidos para volume do
reservatório foram negativos indicando que a demanda é maior do que o volume de chuva mensal
captado. Vale salientar ainda, que os resultados obtidos pelo método da Simulação são análogos ao
método de Rippl. Para o método Prático Australiano, onde é feita uma análise de confiança chegouse a um valor nulo, pois o volume captado não foi superior a demanda em nenhum mês do ano.
TABELA 01: Dimensionamento do reservatório – Método de RIPPL.

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Chuva
média
mensal

Demanda
mensal (D)

(mm)
(m³)
114,6
13,64
167,5
12,32
210,9
13,64
147,9
13,2
69,9
13,64
23,5
13,2
16,3
13,64
2
13,64
0
13,64
5,6
13,64
1,9
13,2
16,4
13,64
776,5
161,04
Consumo/dia

Área de
captação

Volume de chuva
mensal (Q)

(m²)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

(m³)
6,8187
9,96625
12,54855
8,80005
4,15905
1,39825
0,96985
0,119
0
0,3332
0,11305
0,9758
46,20175

Volume de Água
no Reservatório
(S)
(m³)
6,8213
2,35375
1,09145
4,39995
9,48095
11,80175
12,67015
13,521
13,64
13,3068
13,08695
12,6642

Volume do
reservatório
(m³)
-6,8213
-9,17505
-10,2665
-14,66645
-24,1474
-35,94915
-48,6193
-62,1403
-75,7803
-89,0871
-102,17405
-114,83825
-6,8213

110 L
Fonte: Autores, 2018

TABELA 02: Dimensionamento do reservatório – Método Prático Australiano.

Meses

Chuva
média
mensal

Chuva mensal
lâmina d’água

Volume
Demanda
Área de de chuva
mensal
captação mensal
(D)
(Q)

(mm)
(mm)
(m³)
(m²)
Janeiro
114,6
112,6
13,64
70
Fevereiro
167,5
165,5
12,32
70
Março
210,9
208,9
13,64
70
Abril
147,9
145,9
13,2
70
Maio
69,9
67,9
13,64
70
Junho
23,5
21,5
13,2
70
Julho
16,3
14,3
13,64
70
Agosto
2
0
13,64
70
Setembro
0
-2
13,64
70
Outubro
5,6
3,6
13,64
70
Novembro
1,9
-0,1
13,2
70
Dezembro
16,4
14,4
13,64
70
Total
776,5
161,04
Número de meses que o reservatório não atendeu a demanda
(Nf)
Número de meses considerados (N)
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(m³)
6,3056
9,268
11,6984
8,1704
3,8024
1,204
0,8008
0
-0,112
0,2016
-0,0056
0,8064
42,14

Volume de
Água no
Reservatório
no início do
mês
(Vt-1)
(m³)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Volume de
Água total
no
Reservatório
no fim do
mês
(Vt)
(m³)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
12
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Falha (P)
Confiança

1
0
Fonte: Autores, 2018

Assim como Rupp et al. (2011), ao analisar regiões de baixa pluviosidade apenas três
métodos apresentam resultados utilizáveis, sendo eles, Prático Inglês, de Azevedo Neto e Prático
Alemão. Para o método Prático Inglês obteve-se um volume de apenas 0,2 m³, garantindo o
abastecimento em 66,7 % dos meses do ano. Através de Azevedo Neto encontrou-se um volume de
0,5 m³ aproximadamente, com continuidade de abastecimento semelhante ao método anterior. Já em
relação ao método Prático Alemão, obteve-se uma capacidade volumétrica aproximada de 3m³,
indicando que haverá abastecimento em 41,7% dos meses do ano (Tabela 03).
TABELA 03 Dimensionamento do reservatório – Método Prático Inglês, Azevedo Neto e Alemão.

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Volume
transbordado
Método Prático Inglês
Reservatório 0,2m³
6,6187
9,76625
12,34855
8,60005
3,95905
1,19825
0,76985
-0,081
-0,2
0,1332
-0,08695
0,7758

Volume
transbordado
Método Azevedo Neto
Reservatório 0,5m³
6,3187
9,46625
12,04855
8,30005
3,65905
0,89825
0,46985
-0,381
-0,5
-0,1668
-0,38695
0,4758

Volume
transbordado
Prático Alemão
Reservatório 3m³
3,8187
6,96625
9,54855
5,80005
1,15905
-1,60175
-2,03015
-2,881
-3
-2,6668
-2,88695
-2,0242

Fonte: Autores, 2018

A fim de encontrar o reservatório com maior potencial de aproveitamento e melhor
utilização da água captável foi feita uma análise de transbordamento utilizando os três volumes
utilizáveis encontrados para todos os meses do ano. Após realizar essa análise de transbordamento
pelos volumes dos três métodos citados acima (Tabela 3), percebeu-se que para o método Prático
Alemão o aproveitamento anual da água captada era de 15 m³, valor bem superior ao Prático Inglês
e Azevedo Neto com 1,6 e 4 m³, respectivamente. Dessa forma optou-se por escolher o método
Prático Alemão tendo em vista que embora seja o de maior custo de execução é o que melhor se
adequa as condições pluviométricas em estudo e os fins pretendidos pelo mesmo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após análise de todos os dados, incialmente, percebeu-se que não é viável uma substituição
total de água de uma residência para fins não potáveis uma vez que, mesmo para o mês de maior
precipitação (março) não se conseguiu atender a demanda mensal. Dentre os seis métodos propostos
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na NBR 15527 (ABNT, 2007) apenas três apresentam volumes executáveis, uma vez que para os
métodos de Rippl, Simulação e Prático Australiano só existe a possibilidade de dimensionamento
quando há diferença positiva entre o volume captado pelo sistema e a demanda de água pluvial.
Posteriormente, analisando as condições ambientais e características pluviométricas da região
adotou-se o método Prático Alemão em comparação com os outros volumes obtidos e um volume
de reservatório de 3m³, o que garantiria uma economia em torno de 10% no volume de água
comprada da concessionário, salientando, entretanto que esta economia aconteceria com a
substituição da água comprada pela água da chuva em usos não potáveis.
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RESUMO
A produção de pneus causa diversas consequências, como o descarte inadequado de resíduos, que
geram grandes impactos ambientais. Uma possível destinação deste material seria a aplicação em
materiais cimentícios. Diante da problemática exposta, o presente artigo tem o objetivo de avaliar o
desempenho térmico e mecânico de argamassas de revestimento com utilização de resíduos de
pneus inservíveis. Para a concretização do estudo, foram realizados ensaios preconizados por
normas para argamassas de revestimento, utilizando o traço 1:3 com adições de 1,5%, 3% e 4,5%
do resíduo de pneus inservíveis. Realizou-se ensaios de consistência, absorção por capilaridade,
resistência a tração na flexão e compressão e avaliação do comportamento térmico. Com o resultado
dos ensaios pode-se notar que o resíduo de borracha de pneu na argamassa de revestimento
promove reduções na resistência, menores índices de absorção e capilaridade com o aumento das
porcentagens do resíduo e maior redução na variação de temperatura após incidência de fonte
térmica. Portanto, a conclusão principal do trabalho é que a aplicação do resíduo de borracha
ocasiona benefícios nas propriedades térmicas de argamassa de revestimento.
Palavras-chave: argamassa, resíduo, avaliação.
ABSTRACT
The production of tires causes a number of consequences, such as improper disposal of waste,
which generates large environmental impacts. A possible destination of this material would be the
application in cementitious materials. In view of the exposed problem, this article aims to evaluate
the thermal and mechanical performance of coating mortars with the use of wastes from waste tires.
For the accomplishment of the study were performed tests recommended by standards for coating
mortars, using the trace 1: 3 with additions of 1,5%, 3% and 4,5% of the residue of waste tires.
Tests of consistency, capillary absorption, compressive strength and thermal behavior were carried
out. With the result of the tests, it can be noticed that the tire rubber residue in the coating mortar
promotes reductions in the resistance, lower absorption and capillary indexes with the increase of
the percentages of the residue and greater reduction in the variation of temperature after incidence
of thermal source. Therefore, the main conclusion of the work is that the application of the rubber
residue causes benefits in the thermal properties of coating mortar.
Keywords: mortars, residue, evaluation.
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INTRODUÇÃO
Com o rápido desenvolvimento econômico a necessidade da produção de automóveis tornase cada vez maior, e uma das consequências dessa evolução é o acúmulo de resíduos de pneus.
Como a borracha não é biodegradável, esse material pode causar diversos problemas ambientais,
como a proliferação de insetos e pragas devido a água retida no interior dos pneus. Além disso,
pode se tornar um risco de incêndios em virtude da sua inflamalidade. Nesse contexto, a aplicação
da borracha de pneus inservíveis nos projetos de engenharia civil pode se tornar uma forma
sustentável de utilização de resíduo, além da possível melhoria de algumas propriedades dos
materiais.
Diversas soluções inovadoras estão sendo desenvolvidas para lidar com a eliminação de
resíduos de pneus. Entre as formas mais promissoras são: reutilização de borracha de pneu moído
em uma variedade de produtos de borracha, incineração térmica de resíduos de pneus para a
produção de calor e eletricidade e a utilização de pneus borracha em pavimento asfáltico e misturas
de cimento Portland. Infelizmente, a geração de pneus inservíveis excede muito mais do que suas
atuais aplicações de reciclagem (AL-AKHRAS; SMADI, 2004).
Os pesquisadores sugerem que a mistura de concreto e argamassas com borracha de pneu
podem aumentar a tenacidade e a ductilidade, melhorar a absorção sonora e resistência a mudanças
térmicas, diminuir o peso unitário e alcançar maior durabilidade comparado ao concreto e
argamassa tradicional. Porém, a redução da resistência de tração e compressão é inevitável devido à
baixa rigidez da borracha e incompatibilidade entre o resíduo e a pasta de cimento (SI et al, 2018).
De acordo com LAZÓN et al (2015), a função dos agregados de borracha de pneus no
desempenho mecânico dos materiais de cimento foi estudada por diferentes autores. Os autores
afirmam que estudos semelhantes confirmaram que a adição controlada do resíduo produz pequenas
alterações nas propriedades mecânicas dos materiais de cimento. Uma grande vantagem da
incorporação de resíduos de pneus de borracha para estes materiais é que eles se tornam mais dúctil
e flexível. No que diz respeito à falta de compatibilidade entre borracha de pneus e cimento, pode
ser parcialmente explicada pela presença de aditivos antiaderentes, como o estearato de zinco em
formulações de borracha para pneus.
A literatura a respeito do uso do resíduo de borracha de pneu em materiais à base de cimento
registra pesquisas que se concentram geralmente no uso de partículas de borracha de pneu como
agregado grosso ou fino em concreto. E os resultados indicam que o concreto com aplicação do
resíduo possui menor densidade, maior tenacidade e ductilidade, menor resistência à compressão e à
tração e isolamento acústico mais eficiente (SIDDIQUE; KHATIB; KAUR, 2008).
Melhorias no comportamento térmico e acústico podem ser observadas, como também
melhor performance ao fogo, menor porosidade e absorção de água. Vários autores acreditam que a
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perda de resistência deve-se em grande parte devido à falta de adesão entre a borracha e a matriz
cimentícia (ZALDIVAR et al, 2017).
A influência da adição de resíduos nas principais propriedades das argamassas como
também a compatibilidade destes com a pasta de cimento não são totalmente compreendidos.
Argamassas de cimento são materiais apropriados para reciclagem de resíduos, porém poucos
estudos sobre a praticabilidade dos materiais resultantes têm sido realizados. Assim, o artigo tem a
intenção de estudar algumas propriedades das argamassas com aplicação de resíduo e contribuir
com a comunidade científica.
O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho térmico e mecânico de argamassas com
adições de 1,5%, 3% e 4,5% de resíduo de pneus inservíveis, por meio de análises de ensaios
laboratoriais.
MATERIAIS
A areia utilizada para a realização dos ensaios foi natural, encontrada em comercialização,
previamente lavada e seca em estufa durante 24 horas. Foi utilizado o cimento Portland Comum CP
II 32- Z. O resíduo de borracha de pneu usado foi obtido da trituração mecânica de resíduos de
pneus inservíveis de automóveis. As partículas do resíduo apresentam características esferoidal
semelhante a fibras. A Figura 1 mostra o resíduo usado na pesquisa.
Figura 18- Resíduo utilizado na pesquisa

Fonte: Autoria própria (2018).

A água utilizada foi proveniente da rede de distribuição estadual (Companhia de Águas e
Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN).
MÉTODOS
Este trabalho compõe-se de duas partes: estudo mecânico e estudo térmico. Para o estudo
mecânico, realizou-se o ensaio de determinação do índice de consistência das argamassas, além da
moldagem de corpos de prova prismáticos para os ensaios de resistência à tração na flexão e
compressão e o ensaio de absorção por capilaridade. Já para o estudo térmico, foram moldadas
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placas cimentícias com os mesmos traços utilizados nos ensaios mecânicos, para realização de um
ensaio empírico de análise térmica das mesmas.
Os ensaios mecânicos foram efetuados no Laboratório de Materiais de Construção da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Enquanto isso, a análise térmica foi
executada no Laboratório de Técnicas Construtivas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido –
UFERSA, Campus Angicos.
Estudo mecânico
O estudo mecânico foi composto por três ensaios.
1º Ensaio – Determinação do índice de consistência das argamassas
Para a produção das argamassas, foi definido o traço nas proporções 1:3 (cimento: areia), em
massa. A adição do resíduo foi de, respectivamente, 1,5%, 3% e 4,5% da massa de material seco.
Resultando, assim, em quatro traços a serem analisados.
A água utilizada na mistura foi determinada a partir do ensaio de índice de consistência das
argamassas, com base na NBR 13276 (ABNT, 2016). Nesse sentido, a quantidade de água
correspondente ao espalhamento médio de (255 ± 10) mm foi considerada como consistência
padrão. Dessa forma, registrou-se a relação água/materiais secos ideal para cada traço, e esta passou
a ser utilizada nos demais ensaios deste trabalho.
2º Ensaio – Determinação da resistência à tração na flexão e compressão
Para a realização do ensaio de resistência à tração na flexão e compressão foram preparados
3 corpos de prova prismáticos de dimensões 4cm x 4cm x 16cm, para cada traço, conforme NBR
13279 (ABNT, 2005).
As misturas foram realizadas mecanicamente, em argamassadeira, durante um tempo de 4 a
5 minutos. O desmolde foi realizado 48 horas após a moldagem e os corpos de prova foram
submetidos à cura ao ar até atingir a idade de 28 dias, data em que os corpos de foram submetidos
aos ensaios de rompimento, conforme mostrado na Figura 2.
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Figura 19- Rompimento dos corpos de prova

Fonte: Autoria própria (2018).

Com o ensaio, determinou-se, primeiramente, a resistência à tração na flexão (lado esquerdo
da Figura 2). E, em seguida, verificou-se a resistência à compressão (lado direito da Figura 2) de
ambas as partes geradas no rompimento à flexão. Sendo utilizados, desse modo, 3 corpos de prova
para a determinação da resistência à tração na flexão, e 6 corpos de prova para a determinação da
resistência à compressão para cada traço.
3º Ensaio – Determinação da absorção de água das argamassas, por capilaridade
O ensaio para determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de
capilaridade foi executado conforme a norma NBR 15259 (ABNT, 2005), produzindo 3 corpos de
prova prismáticos de dimensões 4cm x 4cm x 16cm para cada traço, moldados em 2 camadas
compactadas com 30 golpes de soquete cada.
Após 28 dias em cura ao ar, as superfícies dos corpos de prova foram lixadas e limpas, em
seguida determinou-se a massa inicial de cada um. Posteriormente, os corpos de prova foram
posicionados com a face quadrada sobre uma malha metálica em um recipiente com água,
mantendo constante o nível de água em (5±1) mm acima da face em contato com a água. A Figura 3
apresenta os corpos de prova durante o ensaio.
Figura 20- Ensaio de absorção por capilaridade

Fonte: Autoria própria (2018).

Após imersos, foi determinada a massa de cada um deles aos 10 minutos e aos 90 minutos.
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Estudo térmico
O estudo térmico consistiu em um ensaio não normalizado.
4º Ensaio – Determinação do isolamento térmico de painéis de vedação
Para efetuar este ensaio, foram produzidas placas cimentícias utilizando os mesmos traços
analisados no estudo mecânico, sendo usada a quantidade de água descoberta no ensaio de
determinação do índice de consistência das argamassas, para cada traço.
As misturas foram feitas utilizando a argamassadeira. Primeiramente, foram colocados os
materiais secos, homogeneizados por 90 segundos e, em seguida, foi adicionada a água, sendo
misturados por mais 90 segundos. As fôrmas de madeira utilizadas para a moldagem produzem
placas com dimensões 10cm x 30cm e 2cm de espessura. A Figura 4 mostra as fôrmas utilizadas.
Figura 21 - Fôrmas para placas cimentícias

Fonte: Autoria própria (2018).

24 horas após a moldagem, as placas foram desmoldadas e a cura ocorreu à temperatura
ambiente até o 21º dia, data em que foi feita a análise térmica.
A partir daí, foi realizada a confecção dos painéis de vedação, compostos por 2 placas com
uma estrutura de madeira interligando-as (Figura 5). A ligação entre as placas e a estrutura de
madeira foi feita por meio de pregos. E entre as placas passou-se cola de silicone para garantir a
vedação entre elas.
Figura 22 - Painéis de vedação de cada traço

Fonte: Autoria própria (2018).

Após a confecção dos painéis, foi feita a análise térmica, que consistiu na montagem de um
aparato experimental e a execução do experimento propriamente dito. O aparato utilizado é feito de
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madeira e possui dimensões de 80cm x 59cm x 48 cm, conforme ilustrado na Figura 6. O mesmo
possui uma fonte de calor, constituída de 3 lâmpadas infravermelhas de 250watts cada e uma
divisória interna de isopor, onde são colocados os painéis de vedação a serem ensaiados.
Figura 23 - Aparato utilizado para análise térmica de placas cimentícias

Fonte: Autoria própria (2018).

A divisória interna simula a vedação vertical de edificações, dividindo o ambiente externo,
aquele que primeiro recebe a ação da fonte de calor – simulando a ação do sol sobre a edificação –
do ambiente interno, do lado oposto, referente ao interior das edificações. Este, pois, durante o
ensaio, fica vedado.
Ao painel de vedação ficam ligados sensores de temperatura, ligados a um arduíno, que
transmite para um aplicativo instalado no computador as leituras das temperaturas coletadas a cada
minuto. Foram utilizados 4 sensores, 2 de um lado do painel de vedação (ambiente externo) e 2 no
lado oposto (ambiente interno), conforme esquematizado na Figura 7.
Figura 24- Vista superior do esquema do aparato experimental

Fonte: Autoria própria (2018).

Os ensaios foram todos realizados no mesmo ambiente e sob condições muito semelhantes,
para uma maior fidelidade na obtenção dos dados.
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1838

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
RESULTADOS
Estudo mecânico
1º Ensaio – Determinação do índice de consistência das argamassas
Com a realização do ensaio, foram obtidas as relações água/materiais secos mostradas na
Tabela 1.
Tabela 6 - Resultados do índice de consistência

Traço
Referência
1,5%
3%
4,5%

Água/materiais secos
0,144
0,147
0,152
0,153

Fonte: Autoria própria (2018).

Assim, pode-se observar que a medida em que se aumentou a porcentagem de resíduo na
argamassa, foi necessário adicionar uma maior quantidade de água para alcançar a consistência
esperada, ou seja, a trabalhabilidade reduziu.
2º Ensaio – Determinação da resistência à tração na flexão e compressão
Na Tabela 2, pode-se verificar os resultados de resistência à tração na flexão e compressão
para cada traço, obtidos por meio do rompimento dos corpos de prova.
Tabela 7 - Resultado das resistências

Traço
Referência
1,5%
3,0%
4,5%

Tração na Flexão
4,5 Mpa
3,9 Mpa
2,6 Mpa
2,4 Mpa

Compressão
22,0 Mpa
16,3 Mpa
11,4 Mpa
8,8 Mpa

Fonte: Autoria própria (2018).

Com isso, é notória a diminuição de resistência tanto à tração na flexão como compressão à
medida em que se aumentou a porcentagem de resíduo na mistura. Esta diminuição provavelmente
ocorre devido à falta de compatibilidade entre o resíduo e a pasta de cimento.
3º Ensaio – Determinação da absorção de água das argamassas, por capilaridade
A absorção de água por capilaridade calculada para cada traço aos 10min e aos 90min
podem ser visualizadas na Tabela 3, bem como o coeficiente de capilaridade de cada traço.
Tabela 8- Resultados da absorção por capilaridade

Traço
Referência

Abs.10min
0,14 g/cm²

Abs.90min
0,33 g/cm²

Coef. Cap.
3,1

1,5%

0,17 g/cm²

0,35 g/cm²

3,1
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3,0%

0,16 g/cm²

0,34 g/cm²

2,9

4,5%

0,15 g/cm²

0,33 g/cm²

2,9

Fonte: Autoria própria (2018).

Diante do exposto, foi possível observar que os valores não apresentaram grandes variações
com relação a absorção aos 10 minutos nem aos 90 minutos, permanecendo bastante semelhantes
seus coeficientes de capilaridade.
Estudo térmico
A análise térmica, que consistiu em analisar o isolamento térmico dos painéis de vedação,
foi realizada em um intervalo de 120 minutos, para cada traço. Diante da coleta de dados, pôde-se
gerar os gráficos tempo x temperatura mostrados na Figura 8.
Figura 25 - Gráficos tempo x temperatura, ´para cada traço

Fonte: Autoria própria (2018).

A partir da análise dos gráficos, foi possível identificar o isolamento médio alcançado em
cada traço, conforme mostrado na Tabela 4.
Tabela 9 - Resultado da análise térmica

Traço
Referência
1,5%
3%
4,5%

Isolamento médio
19°C
22°C
24°C
25°C

Fonte: Autoria própria (2018).
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Diante disso, é possível constatar que a adição de resíduo de pneus inservíveis proporcionou
um maior isolamento térmico médio à medida em que se aumentaram as porcentagens de resíduo
em estudo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O incremento dos resíduos de pneus inservíveis na indústria da construção civil tem por
finalidade diminuir e/ou extinguir os impactos ambientais oriundos de seu descarte no meio
ambiente, ocasionando danos irreparáveis ao meio e ao sistema que o envolve. Esta adição pode
ainda resultar na melhoria das propriedades requeridas da argamassa.
A partir da análise dos dados obtidos nos ensaios, pode-se constatar que as adições de
resíduo estudadas neste trabalho interferiram significativamente nas propriedades da argamassa.
Para atingir-se índices de consistência, fez-se necessário um volume maior de água para alcançar a
mesma trabalhabilidade conforme adicionava-se o resíduo.
A adição de resíduos também ocasionou a diminuição de resistência tanto à tração na flexão
como compressão, provavelmente devido à falta de compatibilidade entre a borracha de pneus e
cimento, criando um ponto de fragilidade nas fibras e em seus contornos.
Em contrapartida, a adição propiciou um maior isolamento térmico e, quanto a propriedade
de absorção, pouco interferiu na capacidade da peça em absorver água após curada.
Assim, conclui-se que a adição dos resíduos de pneus inservíveis a argamassa nas frações
propostas, proporciona relevantes alterações nas propriedades em estudo, já que suas alterações não
apenas potencializaram as propriedades, mas atenuaram algumas fraquezas.
Dessarte, para viabilizar seu emprego é necessário avaliar quais propriedades serão
requeridas em projeto, a fim de avaliar o grau de importância para as propriedades promovidas e
afetadas com a adição.
Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se realizar os mesmos ensaios com
adições superiores do resíduo, bem como incrementar a adição de um aditivo antiaderente e analisar
o comportamento mecânico do material.
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RESUMO
O nordeste brasileiro possui uma ampla aptidão para a pecuária, porém os longos períodos de
estiagem comprometem a produção de alimentos para o consumo animal além de sua
dessedentação, tornando esse setor o mais prejudicado na região. Essas informações torna o
gerenciamento das águas de uma unidade hidrográfica como um importante aporte de saída do
sistema hídrico e garantidor do desenvolvimento econômico e social da região local. Por meio desta
problemática, o presente trabalho tem como objetivo realizar a estimativa de demanda de água para
o setor pecuário. A área de estudo abrangeu municípios do Cariri Ocidental do estado da Paraíba,
compreendendo a Região do Alto Paraíba e a sub-bacia do rio Taperoá, (ambas regiões de nascente
do rio Paraíba/PB). O banco de dados refere-se aos quantitativos caprinos, ovinos, bovinos, equinos
e suínos. Foi utilizada metodologia BEDA (Bovinos Equivalentes para a Demanda de Água),
segundo dados da Secretaria do Desenvolvimento da agropecuária e da Pesca (SEDAP) para o ano
de 2017. Por meio dos resultados obtidos, verificou-se com a simulação que, apesar do quantitativo
bovino representar 8%, este compreendeu 31,01% da demanda. Categorias dominantes, caprinos e
ovinos, com 88% dos animais, representaram 30,70% e 31,18% da demanda, respectivamente,
demais categorias, representaram 7,05%. Os resultados tendem apoiar estudos relativos à gestão de
recursos hídricos, notadamente à outorga e cobrança pelo uso da água no cariri paraibano.
Palavras-chave: Semiárido; Bacia do Rio Paraíba; Gestão dos Recursos Hídricos.
ABSTRACT
Northeastern Brazil has a broad aptitude for livestock, but the long drought periods compromise
food production for animal consumption as well as to its watering, making this sector the most
harmed in the region. This information makes the water management of a hydrographic unit as an
important alternative contribution of the water system and a guarantor of the economic and social
development of the local region. Through this problem, this work aims to estimate water demand
for the livestock sector. The studied area covered municipalities of the Western Cariri region of
Paraíba State, comprising the Alto Paraíba Region and the Taperoá River sub-basin (both regions of
the Paraíba River source). The database refers to the quantitative of goats, sheep, cattle, horses and
pigs. BEDA (Equivalent Cattle for Water Demand) methodology was used, according to data from
the Department of Agricultural and Fisheries Development (SEDAP) for the year 2017. By means
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of the obtained results, it was verified with the simulation that, although the cattle quantitative
represents 8%, it comprised 31.01% of the demand. Key categories, goats and sheep, with 88% of
the animals, represented 30.70% and 31.18% of the demand, respectively. Other categories
represented 7.05%. Results tend to support studies related to water resources management, notably
to the granting and charging for the water use in the Cariri region of Paraíba.
Keywords: Semiarid; Paraíba River Basin; Water Resources Management.

INTRODUÇÃO
BRAGA et al. (2005) destacam que, ao longo do último século, a sociedade tem se
desenvolvido desconhecendo-se dos limites da natureza, proporcionando impactos negativos numa
forte relação entre a população, os recursos naturais e a poluição.
Nas últimas décadas, a preocupação com meio ambiente tem sido palco de atenção em todo
planeta. Sobre a problemática quanto ao uso dos recursos hídricos, durante muitos anos havia uma
visão de que a água era um recurso inesgotável frente às necessidades humanas, no entanto, a
“mudança de um paradigma desenvolvimentista para um uso sustentável alterou a percepção da
água como recurso infinito” (ARRUDA e TAVARES NETO, 2017). Assim sendo, a gestão hídrica
em uma bacia hidrográfica se faz necessária, tendo em vista a dependência humana quanto esse
recurso em suas atividades (UNESCO, 2016) sob o princípio da sustentabilidade.
No Brasil, a visão de que a água é um recurso finito, foi fortalecida em 1997 (Lei Nº 9.433),
através de cinco instrumentos de gestão, dentre eles, a outorga dos direitos de uso, referente ao
controle e a retirada de água, e a cobrança, o instrumento que dota o valor econômico de modo a
disciplinar o usuário quanto ao uso racional. Todos os instrumentos são dependentes de informações
quanto ao potencial, disponibilidade e demanda hídrica no sistema (MEDEIROS et al., 2011) para,
através de critérios (ALMEIDA e CURI, 2016) promover o efetivo controle do balanço hídrico.
No cariri ocidental da Paraíba, localizado na área do semiárido nordestino, as chuvas são
heterogeneamente distribuídas no tempo e no espaço, com períodos longos de estiagem e
pluviometria em pontos isolados, condicionando, ao usuário de água dessa região, a buscar
maneiras de armazenar a água através de construção de açudes ou perfurando poços, como um
potencial hídrico ativado (ALBUQUERQUE e RÊGO, 1999; PERH, 2006; ASSIS, 2010). No
entanto as demandas em conjunto com tais adversidades muitas vezes superam os armazenamentos,
comprometendo vários setores da sociedade, especialmente os mais dependentes da água.
A cadeia produtiva pecuária tem sido um desses setores mais prejudicados. A água é um
bem essencial na pecuária, responsável tanto na produção de alimentos para os animais, como
também no processo de digestão, participando de todas as funções fisiológicas vitais, que são de
fundamental importância para a obtenção de bom desempenho produtivo e para sua sobrevivência.
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Assim sendo, quantidades hídricas abaixo do limite mínimo tanto para a dessedentação
como para os usos indiretos na vegetação de consumo, tem proporcionando, também, queda nos
valores nutricionais das forragens, favorecendo para uma baixa produtividade e sazonalidade na
produção animal (ALBUQUERQUE, 2012). Nessa condição de escassez hídrica frequente com
altos índices evaporimétricos e volume de grande parte dos açudes em situação crítica (menor que
5% do seu volume total) (AESA, 2017), destaca-se ainda mais a necessidade de gestão. As
estimativas de demandas para cada tipo de usuário de água é fundamental para definição de critérios
de outorga e/ou cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
O presente trabalho tem como objetivo realizar a estimativa de demanda de água no setor
pecuário no Cariri Ocidental paraibano. Foi utilizada metodologia BEDA (Bovinos Equivalentes
para a Demanda de Água), em função de banco de dados fornecidos pela Secretaria do
Desenvolvimento da agropecuária e da Pesca (SEDAP, 2017), instituição do Governo do Estado da
Paraíba, concernente a caprinos, ovinos, bovinos, equinos e suínos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Estimativa da demanda de água na pecuária
A estimativa da demanda de água por animal ao dia, no setor pecuário se baseia na
metodologia do Plano de Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do Nordeste do Brasil
PLIRHINE, em que o mesmo relaciona o conceito de que um BEDA (Bovinos Equivalentes para a
Demanda de Água) consome 50 litros de água por dia. Onde essa estimativa é baseada em bovinos,
levando em consideração a água consumida para dessedentação (SUDENE, 1980).
BEDA = bov + equ + asi + (cap + ovi)/5 + sui/4
A Tabela 1 – Quantidade de água consumida por animal (L.dia-1). Fonte: SUDENE (1980).
Tipo de Rebanho

L/dia

BEDA

Bovinos

50

BEDA/1

Bubalinos

50

BEDA/1

Equinos, Muares e Asininos

40

BEDA/1,25

Suínos

10

BEDA/5

Caprinos e Ovinos

8

BEDA/6,25

Área de estudo
A bacia do rio Paraíba é a segunda maior do estado, abrange 38% do seu território, com
1.828.178 habitantes que correspondem a 52% da sua população total (AESA, 2017). Considerada
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uma das mais importantes do semiárido nordestino, ela é composta pela sub-bacia do Rio Taperoá e
Regiões do Alto Curso do rio Paraíba, Médio Curso do rio Paraíba e Baixo Curso do rio Paraíba,
conforme a figura mostrada acima (Figura 1a).
Os municípios relacionados à referida área de estudo (Caraúbas, Congo, Coxixola, Parari,
São João do Cariri, São José dos Cordeiros, Serra Branca e Sumé) estão total ou parcialmente
inseridos na região do Alto Paraíba e na sub-bacia do rio Taperoá, destacados em vermelho,
conforme a figura mostrada acima (Figura 1b).
Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Paraíba: a) subdivisões; b) drenagem e municípios citados na
metodologia. Fonte: adaptado de CRUZ (2016).

Concentra-se na bacia do rio Paraíba duas regiões metropolitas, Campina Grande e João
Pessoa, com vários açudes públicos, que são utilizados no abastecimento das populações e
rebanhos, irrigação, pesca e em algumas iniciativas de lazer e turismo regional. Esses reservatórios
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são as principais fontes de água da região e nas ocorrências de estiagens muitos deles entram em
colapso, ocasionando conflitos pelo uso dos recursos hídricos e graves problemas de ordem social e
econômica (AESA, 2017).
Banco de dados agropecuários
Os dados dos quantitativos de animais foram coletados no setor da Secretaria do
Desenvolvimento da agropecuária e da Pesca (SEDAP, 2017), instituição do Governo do Estado da
Paraíba, concernente a caprinos, ovinos, bovinos, equinos e suínos. Em função do quantitativo
coletado foi calculada a estimativa da demanda segundo a metodologia BEDA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2 observam-se os dados quantitativos totais de animais para SEDAP (2017), para
os municípios da área em estudo, Caraúbas, Congo, Coxixola, Parari, São João do Cariri, São José
dos Cordeiros, Serra Branca e Sumé, discretizados em: bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos,
equinos e suínos.
Sumé é o município com o maior quantitativo animal, com 20,51% (Tabela 2), seguido pelo
município de Serra Branca, mas, ambas localidades perfazem em torno de 40% do total dos animais
nos oito municípios. Referente à categoria dominante, os caprinos e ovinos apresentam quantidades
aproximadamente semelhantes, conjuntamente contemplam cerca de 88% do quantitativo animal.
Bovinos representam pouco mais de 7%. Já os suínos são 2,84 %, equinos em torno de 1,3%. Para
bubalinos a quantidade é insignificante, menos de 0,01%.
Tabela 2 - Quantitativo total de animais nos municípios da área de estudo. Fonte: SEDAP (2017).
Município
Caraúbas
Congo
Coxixola
Parari
São João do Cariri
São José dos
Cordeiros
Serra Branca
Sumé
Total por Espécie

Bovinos Bubalinos Caprinos
2.421
0
34.041
1.998
0
17.878
1.009
0
14.504
2.071
12
11.424
4.387
25
21.853

Ovinos
15.199
15.342
12.841
12.945
28.620

Equinos
674
463
256
197
908

Suínos
1.163
1.052
269
372
2.097

Total
53.498
36.733
28.879
27.021
57.890

3.756

10

12.763

8.351

195

919

25.994

4.955
6.880
27.477

0
0
47

28.847
28.978
170.288

40.266
39.124
172.688

871
1.447
5.011

2.278
2.830
10.980

77.217
79.259
386.491

Os municípios com o menor quantitativo animal foram São José dos Cordeiros (25.994),
Parari (27.021) e Coxixola (28.879), com uma representatividade de 6,72 %, 7,00 % e 7,42
respectivamente quando comparado ao total dos animais nos oito municípios.
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Os resultados dos quantitativos de animais expressos na Tabela 2 serviram de base para
estimar o total de água consumido por cada espécie por dia, nos municípios da área em estudo. Na
Tabela 3 são observados os valores das simulações (volume em litros/dia), conforme metodologia
do BEDA (Bovinos Equivalentes para a Demanda de Água). O volume total de água diário
simulado para o banco de dados compreendeu 4.430.248 litros/dia.
Tabela 3 – Estimativa da demanda de água animal nos municípios da área de estudo em função dos dados
SEDAP (2017). Fonte: do próprio autor.
Municípios
Bovinos Bubalinos Caprinos Ovinos Equinos Suínos
Total
Caraúbas

121.050

0

272.328

121.592

26.960

11.630

553.560

Congo

99.900

0

143.024

122.736

18.520

10.520

394.700

Coxixola

50.450

0

116.032

102.728

10.240

2.690

282.140

Parari

103.550

600

91.392

103.560

7.880

3.720

310.702

São João do Cariri

219.350

1.250

174.824

228.960

36.320

20.970

681.674

187.800

500

102.104

66.808

7.800

9.190

374.202

Serra Branca

247.750

0

230.776

322.128

34.840

22.780

858.274

Sumé

344.000

0

231.824

312.992

57.880

28.300

974.996

1.373.850

2.350

São José dos
Cordeiros

Total por Espécie

1.362.304 1.381.504 200.440

109.800 4.430.248

Comparando-se as Tabelas 2 e 3, observa-se que, o quantitativo bovino representa
aproximadamente 7 %, a simulação mostra que esta categoria animal demanda 31,01 % do aporte
de consumo de todas as categorias animais. Já as categorias dominantes, com aproximadamente 88
% do quantitativo animal, representaram 30,75 % para caprinos 31,18 % para ovinos, com uma
demanda hídrica total de 61,93 %. Equinos, suínos e bubalinos, compreenderam 4,52 %, 2,47 % e
0,05 % na proporção de demanda de água, respectivamente.
Na Tabela 4 é detalhada a capacidade máxima dos açudes localizados nas proximidades dos
municípios avaliados nesta pesquisa, segundo dados atuais da Agência Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba – AESA (AESA, 2017).
Tabela 4 - Capacidade máxima de açudes relacionados com os municípios citados em banco de
dados. Fonte: SEDAP (2017); AESA (2017).
Município
Açude
Capacidade Máxima (m3)
São João do Cariri

Namorado

Congo

Cordeiro

São José dos Cordeiros

São José III

Serra Branca

Serra Branca I

2.117.062

Serra Branca

Serra Branca

14.042.568
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II
Sumé

Sumé

44.864.100

Lagoa do

Taperoá

6.647.875

Meio

Total

140.712.530

Observando a Tabela 4, e na hipótese de que o uso das águas dos açudes (Tabela 3)
para abastecimento relacionado à pecuária esteja assim distribuído: Caraúbas, Coxixola e Congo
usufruindo águas do açude Cordeiro; Serra Branca com uso de seus dois açudes (Serra Branca I e
II); Parari, retirando água do açude Taperoá; Sumé e São João do Cariri, consumindo águas de
seus açudes (Sumé e Namorado, respectivamente); temos a proporção da demanda diária frente à
capacidade máxima destacados na Tabela 5, em porcentagem.
Tabela 5 - Proporção diária da demanda simulada em relação à capacidade máxima do açude (em %) em
função dos dados SEDAP (2017). Fonte: do próprio autor.
Animais
Município
Bovinos
Bubalinos
Caprinos
Ovinos
Equinos
Suínos
Em função dos dados do SEDAP (2017)

Caraúbas

0,000173

-

0,000487

0,000217

0,000048

0,000021

Congo

0,000143

-

0,000256

0,000219

0,000033

0,000019

Coxixola

0,000072

-

0,000207

0,000184

0,000018

0,000006

Parari

0,001558

0,00001

0,001718

0,001947

0,000148

0,000073

São João do Cariri

0,010352

0,00006

0,010313

0,013506

0,002143

0,001249

0,019644

0,00005

0,013350

0,008735

0,001020

0,001266

Serra Branca

0,001533

-

0,001785

0,002492

0,000269

0,000183

Sumé

0,000767

-

0,000646

0,000872

0,000161

0,000087

São José dos
Cordeiros

Com isso, a integração dos volumes totais de açudes próximos aos municípios considerados
nesta pesquisa, representa 140.712.530 m3 conforme Tabela 4. Nesse sentido, temos que, a
demanda pecuária representa para o aporte de potencial ativado, em sua capacidade máxima de
0,00370% para os dados da SEDAP (2017).
Evidentemente o aporte de água para o setor pecuário comumente nessa região, contempla
também usos de água de poços tubulares, ou de corpo hídrico/armazenamento não disponibilizado
em planos de bacia.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1849

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos resultados que foram apresentados, podemos concluir que:


É de grande importância a estimativa de demanda água no setor pecuário, tendo em vista
que estudos relacionados são relativamente raros;



A comparação dos resultados simulados a capacidade máxima em cada açude, condicionam
a gestores e pesquisadores na área, uma ideia do impacto quantitativo frente ao aporte
superficial segundo metodologia empregada (BEDA);



São necessários mais estudos aprofundados quanto ao real consumo de água no setor
pecuário, levando em consideração outros fatores, como sazonais, raça, idade, sexo, entre
outros;



O levantamento de uma série de dados com amplitude temporal maior juntamente com
aportes do potencial hídrico da bacia, incluindo os fatores climatológicos (como
sazonalidade ou eventos de El Niño e La Niña), tornaria possível fazer abordagens mais
detalhadas quanto à proposição de critérios de outorga dos direito de uso da água.
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RESUMO
O Ceará apresenta cerca de 90% do seu território inserido na região semiárida do Brasil,
caracterizando-se pela ocorrência de chuvas irregulares no tempo e no espaço, pelas altas
temperaturas, pela forte insolação e pelas elevadas taxas de evaporação. Estas características, junto
à falta de preservação ambiental, aceleram a deterioração da qualidade da água, pela concentração
de sais e de poluentes. O crescimento da população e o consequente aumento nas atividades
industriais contribuíram para agravar os problemas ambientais, principalmente os relacionados com
a preservação das águas subterrâneas e superficiais. Diante desse quadro, os levantamentos
efetuados nesta revisão apontam os pontos de impactos ambientais mais críticos, podendo ser
analisados como um fator para o desenvolvimento de ações que busquem reduzir esses impactos
potenciais.
Palavras-chaves: Rio Jaguaribe; Contaminação; Qualidade da água.
ABSTRACT
Ceará presents about 90% of its territory in the semi-arid region of Brazil, characterized by the
occurrence of irregular rains in time and space, high temperatures, strong sunshine and high
evaporation rates. These characteristics, together with the lack of environmental preservation,
accelerate the deterioration of water quality, by the concentration of salts and pollutants. The
increase in population and the consequent increase in industrial activities have contributed to
aggravate environmental problems, especially those related to the preservation of groundwater and
surface water. In view of this situation, the surveys carried out in this review point to the most
critical environmental impact points and can be analyzed as a factor for the development of actions
that seek to reduce these potential impacts.
Keywords: Rio Jaguaribe; Contamination; Water quality.
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1. INTRODUÇÃO
O Estado do Ceará apresenta cerca de 90% do seu território inserido na região semi-árida do
Brasil, caracterizando-se pela ocorrência de chuvas irregulares no tempo e no espaço, pelas altas
temperaturas, pela forte insolação e pelas elevadas taxas de evaporação. Estas características, junto
à falta de preservação ambiental, aceleram a deterioração da qualidade da água, pela concentração
de sais e de poluentes (COGERH, 2009).
Apesar de todo o avanço proporcionado pela política de águas implementada nos últimos
anos no Ceará, vários municípios sofrem com o problema da escassez hídrica no Estado, sendo, em
épocas de estiagem, dependentes do abastecimento por carros-pipas, ou diretamente de fontes
hídricas das quais não se têm dados sobre a qualidade da água.
Conforme Roseno (2016), ao fim do ano de 2016, o Ceará está em vias de um colapso
hídrico completo. Nada menos do que 70% dos municípios decretaram situação de emergência. O
volumo total do sistema de reservatórios é de 7%, e 54% dos açudes monitorados estão abaixo de
5%.
Nas últimas décadas, o crescimento da população e o consequente aumento nas atividades
industriais contribuíram para agravar os problemas ambientais, principalmente os relacionados com
a preservação das águas subterrâneas e superficiais. A contaminação dos recursos hídricos é uma
consequência da ação antropogênica e tem se tornado um grande problema em áreas densamente
urbanizadas.
A bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe sofre com a falta de planejamento do governo, o
sistema de esgotamento não chega a 10%, o restante dos efluentes são despejados ao longo do seu
curso, levando à contaminação e à eutrofização das águas (COGERH, 2009).
Neste contexto, esgotos a céu aberto e falta de tratamento está causando a contaminação da
água, do solo e do ar. Efluentes contaminados com Teor de Óleos e Graxas (TOG) e agrotóxicos já
são encontrados na Sub-bacia do Baixo Jaguaribe (FERNANDES, 2017).
Levando-se em conta as dificuldades econômicas e a fragilidade das políticas públicas de
gestão dos recursos hídricos no Ceará, não basta termos água em quantidade. É preciso olhar para a
sua qualidade, já que ela precisa ser adequada para o consumo humano e animal.
Diante desse quadro, a identificação e avaliação de perigos ambientais e riscos à saúde se
tornam importantes ferramentas para contribuir com o controle e prevenção da exposição da
população à esses resíduos poluidores.
2. OBJETIVO GERAL
Avaliar a ocupação desordenada e contaminação da Sub-bacia do Baixo Jaguaribe, CE.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Avaliar a contaminação antrópica na Sub-bacia.
Analisar os impactos causados pela agricultura e agroindústria.

4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Local de Estudo
A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe percorre um trajeto aproximado de 633 km, desde as
suas nascentes na Serra da Joaninha, no Município de Tauá, até a sua foz no Oceano Atlântico. Ela
drena uma área correspondente a 48% do Estado do Ceará, beneficiando 81 municípios, perfazendo
um total de 74.621 km2, e é subdividida em cinco sub-bacias: Salgado, Alto Jaguaribe, Médio
Jaguaribe, Baixo Jaguaribe e Banabuiú (COGERH, 2009).
A Região Hidrográfica do Baixo Jaguaribe drena uma área de 5.452 Km2, percorrendo cerca
de 137 km, que se estende desde a Ponte de Peixe Gordo na BR-116 até a sua foz, localizada na
cidade de Fortim. O rio Jaguaribe, nessa região, tem como principal tributário o rio Palhano, no qual
está localizado o único reservatório gerenciado pela COGERH desta sub-bacia, o açude Santo
Antônio de Russas, com uma capacidade de acumular 24.000.000 m3. Nesta região estão inseridos
os municípios de Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas, Jaguaruana, Palhano,
Itaiçaba, Aracati e Fortim (COGERH, 2009).
4.2 Descarte de Efluente contaminado com TOG
Com a enorme frota de veículos rodando no Brasil e no mundo, também é grande a
quantidade de óleo lubrificante automotivo usado que é descartado em vários pontos da cidade ao
mesmo tempo. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo - ANP (2017), foram
comercializados 1.408.931.436 de litros de óleos lubrificantes no ano de 2014.
Conforme dados do DETRAN-CE (2017), a frota de veículos no município de Tabuleiro do
Norte-CE é de 15.801 veículos, desse total, 884 são veículos de grande porte, tais como caminhões
e carretas, ou seja, 5,6% do total da frota do município. A estimativa do consumo mensal de óleo
lubrificante para a frota de veículos de grande porte no município é de 12.376 litros.
A cidade não chega a apresentar 25% de sua área urbana com saneamento básico, onde os
esgotos correm a céu aberto, seguindo o curso de água até chegar na lagoa da salina, próximo ao
Rio Jaguaribe, que contamina o solo até o rio e chega transbordar para o leito do rio. Entre os
detritos dos esgotos, tem os óleos lubrificantes descartados de forma indevida, oriundos de lava
jatos e de oficinas de manutenção automotiva (FERNANDES, 2017).
4.3 Levantamento dos pesticidas aplicados na agricultura irrigada do Baixo Jaguaribe
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1854

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
De acordo com dados do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS),
existem, atualmente, no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, 231 pequenos produtores e 20
empresas dedicadas à atividade de fruticultura irrigada, ocupando área total de 2.834,00 ha. O
perímetro irrigado produz atualmente: milho, feijão, soja, algodão, banana, milho, goiaba, mamão,
uva, graviola, manga e ata. Os sistemas de irrigação utilizados no perímetro são: pivô central
(87,04% da área); gotejamento (6,48%); microaspersão (6,48%) (MILHOME et al., 2009).
As informações dos pesticidas utilizados pelos agricultores foram obtidas através da
Federação dos Produtores do Projeto Irrigado Jaguaribe-Apodi (Fapija), responsável pela
administração, organização, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação do perímetro,
além de dados coletados nos principais pontos de venda de agrotóxicos da região (MILHOME et
al., 2009). Os dados sobre as características e propriedades físico-químicas dos pesticidas estudados
foram obtidos da Anvisa e do banco de dados Purchasing the database (PPDB).
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados relacionados ao estudo, avaliou-se o potencial de contaminação da Sub-bacia do
Baixo Jaguaribe foram obtidos a partir de publicações científicas e dados dos Órgãos de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Os levantamentos realizados apontam as fontes de
contaminação, após a cidade de Tabuleiro do Norte por TOG e nas mediações do perímetro Irrigado
Jaguaribe-Apodi por pesticidas.
Os levantamentos efetuados nesta revisão apontam os pontos de impactos ambientais mais
críticos, podendo ser analisados como um fator para o desenvolvimentos de ações que busquem
reduzir esses impactos potenciais.
5.1 Lançamento de Efluentes
O Brasil apresenta legislações federais específicas para o lançamento de efluentes. A
principal norma que regulamenta esse assunto é a instituída pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), por meio da resolução n° 430 de 13 de maio de 2011, onde a qual “dispõe
sobre as condições e padrões de lançamento dos efluentes, complementando e alterando a resolução
n° 357 de 17 de março de 2005”. A referida resolução determina os valores máximos permitidos
para o lançamento de efluentes domésticos e para os efluentes de qualquer fonte poluidora.
De acordo com o art. 16, são apresentadas as principais condições e padrões previstos na
resolução supracitada.
As principais condições para o lançamento de efluentes segundo a resolução 430/2011 do
CONAMA são:

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1855

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
i) pH entre 5 e 9;
ii) Temperatura inferior a 40°C, e que sua variação não exceda 3°C no limite da Zona de
mistura do efluente como corpo receptor;
iii) Materiais sedimentáveis até 1mL.L-1 em teste de 1 hora em cone Inmhoff;
iv) Óleos e graxas;
a. Óleos minerais: até 20 mg.L-1
b. Óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg.L-1
v) Ausência de materiais flutuantes;
vi) Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias a 20°C): remoção mínima de 60%.
Os resultados obtidos para a caracterização de água coletada na sub-bacia do baixo
Jaguaribe são apresentados na Tabela 1. Os resultados indicaram elevadas concentrações para todos
os parâmetros analisados.
Tabela 1 - Comparação dos resultados obtidos na caracterização com os padrões de lançamento.
Variável
DQO
DBO
Óleos e Graxas totais
Sólidos Totais

Média (mg.L-1)
1.323,33
545,7700
300,6667
5.020,5000

Resolução Conama 430/2011
Até 20 mg.L-1
-

5.2 Relação dos pesticidas utilizados no perímetro irrigado do Baixo Jaguaribe
Diversos agrotóxicos têm sido aplicados no perímetro irrigado do Baixo Jaguaribe. O
princípio ativo dos principais produtos utilizados, dados obtidos pelo levantamento na própria
região e algumas informações sobre as propriedades dos compostos são apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 – principais pesticidas utilizados no perímetro irrigado do Baixo Jaguaribe.
Princípio Ativo
Abamectin
Acefato
Acetamiprido
Atrazina
Azoxistrobina
Carbosulfano
Cartap
Cipermetrina
Cletodim
Clorotalonil
Clorpirifós
2,4 D
Difenoconazol
Endossulfan
Esfenvarelato
Espinosade
Fenitrotion
Fenpropatrina
Glifosato
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Grupo Químico
Avermectinas
Organofosforado
Neonicotinoide
Triazina
Estrobilurina
Metilcarbamato de benzofuranila
Tiocarbamato
Piretroide
Oxima ciclohexanodiona
Isoftalonitrila
Organofosforado
Ácido ariloxialcanoico
Triazol
Organoclorado
Piretroide
Espinosinas
Organofosforado
Piretroide
Glicina substituída

Toxidade
Extremamente tóxico
Mediamente tóxico
Mediamente tóxico
Mediamente tóxico
Mediamente tóxico
Altamente tóxico
Mediamente tóxico
Altamente tóxico
Altamente tóxico
Mediamente tóxico
Altamente tóxico
Extremamente tóxico
Extremamente tóxico
Extremamente tóxico
Altamente tóxico
Mediamente tóxico
Altamente tóxico
Altamente tóxico
Pouco tóxico
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Imidacloprido
Lambda cialotrina
Lufenurom
Mancozeb
Mesotriona
Metamidofós
Metolacloro
Metomil
Nicosulfuron
Paraquat
Paration metil
Piraclostrobina
Piriproxifem
Propiconazole
Teflubenzuron
Tiametoxam
Triazofós
Trifloxistrobina

Neonicotinoide
Piretroide
Benzoilureia
Ditiocarbamato
Tricetona
Organofosforado
Cloroacetanilida
Carbamato
Sulfonilureia
Bipiridílio
Organofosforado
Estrobilurina
Éter piridiloxipropílico
Triazol
Benzoilureia
Neonicotinoide
Organofosforado
Estrobilurina

Mediamente tóxico
Mediamente tóxico
Mediamente tóxico
Mediamente tóxico
Extremamente tóxico
Extremamente tóxico
Mediamente tóxico
Extremamente tóxico
Mediamente tóxico
Extremamente tóxico
Extremamente tóxico
Altamente tóxico
Pouco tóxico
Altamente tóxico
Pouco tóxico
Mediamente tóxico
Altamente tóxico
Altamente tóxico

Fonte: Milhome et al. (2009)

Conforme o quadro 1, observa-se a grande variedade de grupos químicos aplicados, sendo
os organofosforados relativamente mais aplicados, seguidos dos piretroides e carbamatos. Porém,
cerca de 62% dos componentes aplicados, pertencem a outras classes menos usuais ou registradas
recentemente. Produtos da classe dos neonicotinoides e espinosinas foram introduzidos na Europa e
no Japão na década de 1990, e pesticidas como Tiametoxan e Acetamiprido só foram registrados em
2002 e, portanto, as informações sobre esses componentes são mais limitadas (WARE;
WHITACRE, 2004).
Em relação à toxidade, 54% dos princípios ativos analisados pertencem às classes de
Extremamente tóxico e Altamente tóxico. Dentre esses, encontram-se os organofosforados, que são
os pesticidas de maior aplicação na região, além de alguns carbamatos e piretroides.
Conforme Milhome et al. (2009), avaliação do potencial de contaminação de águas
superficiais através da classificação dos compostos em dois grupos: aqueles que podem ser
transportados dissolvidos em água e aqueles que são transportados associados ao sedimento em
suspensão. O quadro 2 apresenta os pesticidas com o potencial contaminante.
Quadro 2 – Contaminante em água superficial.
Princípio Ativo
Abamectin
Acefato
Acetamiprido
Atrazina
Azoxistrobina
Carbosulfano
Cartap
Cipermetrina
Cletodim
Clorotalonil
Clorpirifós
2,4 D
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Contaminante em água superficial
Não Contaminante
Não Contaminante
Intermediário Potencial de Contaminação
Contaminante Potencial
Contaminante Potencial
Não Contaminante
Inconclusivo
Não Contaminante
Intermediário Potencial de Contaminação
Não Contaminante
Não Contaminante
Contaminante Potencial
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Difenoconazol
Endossulfan
Esfenvarelato
Espinosade
Fenitrotion
Fenpropatrina
Glifosato
Imidacloprido
Lambda cialotrina
Lufenurom
Mancozeb
Mesotriona
Metamidofós
Metolacloro
Metomil
Nicosulfuron
Paraquat
Paration metil
Piraclostrobina
Piriproxifem
Propiconazole
Teflubenzuron
Tiametoxam
Triazofós
Trifloxistrobina

Intermediário Potencial de Contaminação
Não Contaminante
Não Contaminante
Não Contaminante
Não Contaminante
Não Contaminante
Intermediário Potencial de Contaminação
Contaminante Potencial
Não Contaminante
Não Contaminante
Não Contaminante
Intermediário Potencial de Contaminação
Contaminante Potencial
Contaminante Potencial
Intermediário Potencial de Contaminação
Contaminante Potencial
Intermediário Potencial de Contaminação
Intermediário Potencial de Contaminação
Não Contaminante
Não Contaminante
Contaminante Potencial
Não Contaminante
Contaminante Potencial
Contaminante Potencial
Não Contaminante

Fonte: Milhome et al. (2009)

6. CONCLUSÃO
O Rio Jaguaribe tornou-se um captador de poluentes de orgânicos, químicos emergentes e
metais tóxicos em seu curso, oriundos de ações domésticas, industrias e da agroindústria, ocasionam
impacto antrópico no ambiente, comprometendo a qualidade ambiental de sua Bacia Hidrográfica.
A quantificação de agrotóxicos encontrados nos trecho da sub-bacia do Baixo Jaguaribe indica uma
alta contaminação em consequência da agricultura intensiva e da agroindústria.
Os levantamentos efetuados neste trabalho servem como alerta para a degradação ambiental
do Rio Jaguaribe e mostram a necessidade de estudos na área que busquem ações mitigatórias
desses impactos potenciais.
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RESUMO
O aumento da acidez da chuva é causado pela presença de poluentes liberados na atmosfera, como
óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e dióxido de enxofre, provenientes principalmente da
queima de combustíveis fósseis. As partículas de água reagem com esses poluentes formando ácido
nítrico (HNO3) e ácido sulfúrico (H2SO4). As consequências desse problema incluem danificação de
construções, destruição de florestas, alteração do solo, etc. Esse projeto teve por objetivo monitorar
a qualidade da água da chuva no município de Lages – SC. A água da chuva foi coletada no
Campus do Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV/UDESC nos meses de Julho de 2013 a
Junho de 2014. Os valores do pH de todas as coletas foram próximos, com média de 6,72. A
condutividade média foi de 14,74 µS/cm e a alcalinidade média de 5,28 mg CaCO3/L H2O. A média
da turbidez foi de 4,00 UNT e a cor média foi de 4,01Hz, indicando que nos períodos analisados
houve pouca presença de partículas em suspensão e matéria orgânica. As análises já realizadas não
demonstram a ocorrência de chuva ácida, indicando a possibilidade de captação para reutilização da
água.
Palavras-chave: Água da chuva, pH e monitoramento.
ABSTRACT
The increased acidity of the rain is caused by the presence of pollutants released into the
atmosphere, such as nitrogen oxides, carbon dioxide and sulfur dioxide, mainly from the burning of
fossil fuels. Water particles react with these pollutants to form nitric acid (HNO3) and sulfuric acid
(H2SO4). The consequences of this problem include damage to buildings, destruction of forests,
alteration of soil, etc. The objective of this project was to monitor rainwater quality in the
municipality of Lages - SC. Rainwater was collected at the CAV Campus from July 2013 to June
2014. The pH values of all the collections were close with an average of 6.72. The mean
conductivity was 14.74 μS / cm and the mean alkalinity was 5.28 mg CaCO3 / L H2O. The mean
turbidity was 4.00 NTU and the mean color was 4.01Hz, indicating that during the analyzed periods
there was little presence of suspended particles and organic matter. The analyzes already performed
do not demonstrate the occurrence of acid rain, indicating the possibility of abstraction for water
reuse.
Keywords: Rainwater, pH and monitoring.
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INTRODUÇÃO
O termo chuva ácida significa precipitação de componentes ácidos comumente encontrados
em chuvas, neves, neblinas ou partículas secas, cuja definição mais adequada seria “precipitação
ácida” (MACEDO 2000). A água da chuva é naturalmente ácida por estar em equilíbrio químico
com o dióxido de carbono que, quando dissolvido em água, forma o ácido carbônico (H2CO3), um
ácido fraco, segundo a reação a seguir:
CO2(g) + H2O(aq.)  H2CO3(aq.)
Posteriormente o ácido carbônico presente na chuva se dissocia parcialmente em íons
hidrogênio e bicarbonato e em seguida em carbonato, segundo as reações a seguir (SPIRO e
STIGLIANI, 2009):
H2CO3 (aq.)  H+ (aq.) + HCO3- (aq.)
HCO3- (aq.)  H+(aq.) + CO3-2 (aq.)
Quando o ar atmosférico está desprovido de poluentes, o único ácido que influencia o pH
das chuvas é o ácido carbônico. Esse ácido, dissolvido na água pura, mantém o pH das águas
pluviais levemente ácido, com valor de pH em torno de 5,6 (BAIRD, 2011).
Apenas a chuva que é apreciavelmente mais ácida, ou seja, com um pH menor que 5 é
considerada chuva ácida, tendo em vista a presença de quantidades traço de ácidos fortes naturais, o
que leva a acidez da chuva em ar puro a um nível um pouco mais alto que aqueles existentes pela
presença apenas de dióxido de carbono. Ácidos fortes como o HCl, liberados por erupções
vulcânicas podem produzir temporariamente chuva ácida natural em regiões vulcânicas (BAIRD,
2011).
Os dois ácidos predominantes na chuva ácida são o ácido sulfúrico (H2SO4) e o ácido nítrico
(HNO3). Esses ácidos são formados na atmosfera a partir dos poluentes primários que são o dióxido
de enxofre (SO2) e óxido de nitrogênio (NOx). Esses poluentes são emitidos principalmente por
indústrias e veículos. A figura 1 ilustra as reações atmosféricas de acidificação:
Figura 26 - Reações atmosféricas de acidificações. Fonte: Os autores.
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Os ácidos sulfúrico e nítrico são gerados durante o transporte da massa de ar que contém os
poluentes NOx e SO2. Deste modo a chuva ácida é um problema de poluição que não respeita
estados nem fronteiras nacionais em razão do deslocamento de longa distância que sofrem com
freqüência os poluentes atmosféricos (BAIRD, 2011).
SPIRO e STIGLIANI (2009) também afirmam que a chuva ácida pode ocorrer bem distante
das fontes de poluição devido ao transporte atmosférico de longo alcance. A fraca ventilação pode
dificultar a dispersão dos poluentes, aumentando a concentração dos mesmos sobre a cidade. Isso
mostra que, apesar de ser um fenômeno da hidrosfera, a chuva ácida depende das condições
atmosféricas, da extensão das emissões ácidas e dos padrões climáticos predominantes (SPIRO e
STIGLIANI, 2009).
A poeira alcalina e a amônia (NH3) são compostos importantes, pois atuam na neutralização
dos ácidos da chuva. A principal fonte de amônia para a atmosfera é a agricultura e, apesar da
amônia neutralizar a acidez da precipitação, o íon NH4+ resultante contribui para a acidificação do
solo (SOUZA et al., 2006).
A poeira alcalina pode, por exemplo, ser partículas de calcário (CaCO3) ou óxido de cálcio
(CaO). Essa poeira alcalina pode neutralizar grande parte da acidez do SO2 na atmosfera, formando
sulfato de cálcio (CaSO4), que é um sal neutro, ao invés de ácido sulfúrico (H2SO4) (SOUZA et al.,
2006).
A acidificação das chuvas é um problema ambiental bem conhecido em muitas partes do
mundo, principalmente em regiões de maior concentração industrial e provoca a deterioração dos
ambientes naturais, das águas, dos solos e da vegetação; dos materiais empregados na construção
civil, em monumentos antigos, entre outros (MIRLEAN, 2000). Em regiões de climas mais frios o
problema da precipitação ácida se agrava devido às inversões térmicas (VILLIERS, 2002).
A degradação de equipamentos, fios e cabos dos sistemas de transmissão de energia e
telefonia, destruição de lavouras e agressão à pele de animais são danos causados pela chuva ácida
citados por JESUS (1996). BAIRD (2011) acrescenta à lista a acidificação dos rios, lagos e águas
subterrâneas; a toxicidade provocada em plantas; a destruição de florestas e a deterioração de
edifícios, monumentos e estruturas metálicas.
A poluição atmosférica urbana representa uma ameaça significativa para a saúde humana e o
meio ambiente. O perigo da chuva ácida é que muitas vezes ela passa despercebida pela população,
pois não provoca efeitos diretos e perceptíveis (TRESMONDI LIMA, 2005).
Nos países asiáticos, há cerca de uma década já se observa uma grande preocupação em
relação à acidez da precipitação, uma vez que a industrialização crescente provoca um aumento no
consumo de combustíveis fósseis, com subseqüente aumento das emissões de poluentes,
influenciando

diretamente
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KULSHRESTHA et al., 1996). Nos Estados Unidos, o monitoramento de águas de chuva é
realizado por meio de um programa nacional (NADP – National Atmospheric Deposition Program),
que coleta e analisa a composição de águas de chuva, simultaneamente, em 200 locais do país.
No Brasil no estado de São Paulo a CETESB monitora continuamente a qualidade do ar por
meio de 29 estações, que estão situadas na Grande São Paulo e no interior; porém não há no estado,
tampouco no Brasil, uma rede de monitoramento de águas de chuva, que vise sua caracterização
quanto ao pH e à composição química. Dados sobre a qualidade das águas de chuva são em geral
obtidos a partir de pesquisas de curta duração de grupos de universidade (LARA et al., 2001;
MELLO, 2001; LEAL et al., 2004; MIGLIAVACCA et. al., 2004) ou da empresa de fiscalização do
meio ambiente (CETESB, 1994).
Nas cidades de Niterói e do Rio de Janeiro foram encontrados valores de pH entre 4,3 e
5,31. No Rio Grande do Sul, a região metropolitana de Porto Alegre os valores mínimos
encontrados na água das chuvas ficaram em torno de 4,0, com máximos de 7,6 e médios gerais de
5,515. É esperado que nas cidades metropolitanas ocorram eventos de chuvas ácidas, pois
geralmente associados a elas, encontram-se grandes parques industriais que liberam significativas
quantidades de efluentes atmosféricos (MIRLEAN et al., 2000).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O período de amostragem foi de agosto de 2013 a julho de 2014, em um ponto fixo no
município de Lages-SC, localizado no Campus do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). O coletor da água da chuva foi instalado em
local aberto, para que não houvesse obstáculos significativos que pudessem comprometer a
qualidade da água da chuva. O coletor utilizado foi composto por uma bacia de plástico, um funil de
plástico, um balde de polietileno e uma mangueira que ligava o funil ao balde conforme é ilustrado
na Figura 2. Utilizou-se para a coleta das amostras de água de chuva, frascos de polietileno,
previamente lavados com uma solução de HCl a 20% e com água deionizada por três vezes
seguidas.
Figura 27 - Coletor de água da chuva.

Fonte: Os autores.
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No período de amostragem, foram coletados e analisados 21 períodos de chuva, os quais
apresentaram volumes coletados superiores a 200 ml, volume esse, necessário para efetuar as
análises requeridas.
Após as coletas, as amostras foram congeladas em freezer de geladeira por um período
máximo de uma semana, para em seguida serem analisadas. No laboratório de Físico-química do
Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UDESC, as águas foram filtradas através de
filtros de papel (diâmetro de poro menor que 2 µm), em seguida separou-se três alíquotas de 50 mL
de cada água coletada para serem submetidas às análises. As análises efetuadas foram de pH,
condutividade, cor, turbidez e alcalinidade.
Análise de pH e condutividade
Para efetuar a análise de pH, utilizou-se um pHmetro de bancada da TECNOPON, através
do método potenciométrico e o mesmo foi calibrado com soluções tampão de pH 7,00 e pH 4,00.
Para obtenção das medidas de condutividade, utilizou-se um condutivímetro de bancada da
TECNOPON também.
Análise de Cor e Turbidez
As medições de cor e turbidez foram efetuadas através do uso de um espectrofotômetro
Spectroquant® NOVA 60 A da Merck. Para melhor precisão dos dados, utilizou-se cubeta de vidro
de 50mm.
Análise de Alcalinidade
A determinação da alcalinidade foi feita pelo método de titulação potenciométrica, onde a
água da chuva foi titulada com solução de ácido sulfúrico 0,02M. Adicionou-se à água da chuva,
cinco gotas do indicador verde de bromocresol (quando o pH se apresentava abaixo de 8) e cinco
gotas do indicador fenoftaleína (quando o pH se apresentava acima de 8). A titulação foi feita
através do uso de uma pipeta volumétrica automática. A adição de ácido sulfúrico à água da chuva
foi realizada até o ponto de mudança de cor da solução. Através de cálculos estequiométricos foram
encontrados os valores de alcalinidade da água.
Análise estatística
Com a extensão Action Stat do programa Microsoft Excel foi possível gerar os dados
estatísticos de média, erro padrão, mediana, desvio padrão, variância da amostra, curtose,
assimetria, valores de máximo e mínio, e nível de confiança.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores dos parâmetros físico-químicos analisados apresentaram diferenças significativas
de acordo com os meses observados. A seguir serão apresentadas as tabelas com os dados obtidos
de agosto de 2013 a julho de 2014, e com os dados da análise estatística básica, além dos gráficos
de todos os parâmetros analisados, de acordo com os meses em questão.
Os dados de precipitação foram fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina S.A. (Epagri). Tais dados foram coletados na estação de Lages –
SC localizada na latitude: 27º48'27'', longitude: 50º19'44'' e altitude: 937,73metros.
Tabela 1 - Resultados dos parâmetros físico-químicos analisados.
Data

pH médio

06/08/13
13/08/13
30/08/13
16/10/13
21/10/13
21/11/13
13/02/14
22/02/14
03/03/14
12/03/14
19/03/14
08/04/14
24/04/14
01/05/14
15/05/14
21/05/14
31/05/14
13/06/14
18/06/14
21/06/14

6,54
6,36
5,89
9,06
8,16
6,87
7,04
5,60
6,23
5,26
7,14
5,58
6,30
5,99
6,18
6,52
7,00
8,68
7,66
7,84

Condutividade
(µS)
5,84
6,33
17,97
23,41
13,28
11,47
10,88
16,20
8,27
25,60
10,72
18,40
11,20
5,19
7,01
9,02
7,00
8,10
7,22
7,36

Cor (Hz)
3,30
0,20
9,90
4,70
2,10
2,00
4,20
2,80
3,70
11,10
11,40
5,20
3,50
1,40
3,30
0,60
0,60
1,80
1,70
0,60

Turbidez
(UNT)
2
2
7
1
1
2
3
1
2
4
7
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Alcalinidade (mg
CaCO3/L H2O)
8,90
6,90
7,70
5,00
3,10
7,20
4,80
4,50
3,10
10,20
3,50
9,40
6,40
5,60
7,20
4,40
6,20
2,00
4,93
6,40

Precipitação 24
horas (mm)
39,4
19,6
14,7
7,1
22,2
18,4
54,0
5,4
12,2
5,6
13,7
31,4
6,7
10,2
24,1
80,4
7,2
12,2
5,3
49,3

Fonte: Os autores.
Os dados das amostras foram submetidos a análises de estatística básica para serem obtidos os
valores relevantes como média, desvio padrão e variância. Os resultados são ilustrados na tabela 2.
Tabela 2 - Dados de análise estatística básica das amostras.
Média
Erro padrão
Mediana
Desvio padrão
Variância da amostra
Curtose
Assimetria
Mínimo
Máximo
Nível de confiança (95,0%)

pH
6,78
0,22
6,52
1,02
1,04
0,03
0,77
5,26
9,06
0,46

Condutividade
11,65
1,26
10,72
5,77
33,30
0,56
1,13
5,19
25,60
2,63

Cor
3,62
0,72
2,80
3,31
10,97
1,43
1,49
0,20
11,40
1,51

Turbidez
2,14
0,39
2,00
1,80
3,23
3,90
2,11
1,00
7,00
0,82

Alcalinidade
5,92
0,47
6,20
2,15
4,64
-0,41
0,17
2,00
10,20
0,98

Fonte: Os autores.
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Os valores de pH registrados para as chuvas durante o período analisado ficaram entre 5,26
e 9,06 sendo o valor médio igual a 6,78, mostrando que a chuva teve caráter levemente ácido,
chegando muito próximo da neutralidade durante o período estudado, indicando que o ar
atmosférico local possui uma boa qualidade, sem poluentes significantes.
No geral os valores mais baixos foram verificados em períodos de grandes espaços entre as
chuvas e meses com precipitações médias mais baixas. As pequenas alterações de pH observadas
nos meses do experimento podem estar associadas a situação de chuviscos contínuos, mais
eficientes na remoção de poluentes disponíveis na baixa troposfera sobre a cidade no momento da
precipitação. O valor aceitável de pH para água potável segundo a Portaria do MS N 0 2914 de
12/12/2011 é de 6 a 9,5 e o valor médio encontrado para a água da chuva está dentro do limite
permitido por lei.
Gráfico 1 - Variação do pH da água da chuva no Campus de Lages.

pH
9,06

8,68

8,16
6,54 6,36

6,87
5,89

7,14

7,04
6,45

6,18

6,30

6,23
5,60

5,26

5,58

5,99

7,00

7,66

7,84

6,52

Fonte: Os autores.

É observado que o desvio padrão possui valor igual a 1,02, indicando uma baixa dispersão
dos valores da amostra. Os dados de pH foram testados para o teste de normalidade de ShapiroWilk, com nível de significância igual a 0,05. Obtendo o valor de p-value igual a 0,256, logo, a
distribuição segue uma distribuição normal.

Condutividade
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A condutividade elétrica da água corresponde ao valor aproximado de Sais Dissolvidos
Totais (TDS). Ela pode indicar a magnitude da concentração iônica e ajudar na detecção de fontes
poluidoras. Marques et al. (2010) correlacionaram o aumento da condutividade da água da chuva
com a elevação da concentração de poluentes na atmosfera, tais como, NO3- e SO4-2, frutos das
ações antropogênicas como escapamentos de carros e chaminés de indústrias.
A condutividade média encontrada nos meses estudados foi de 11,65µS sendo considerado
este um valor aceitável de condutividade para água da chuva e indicou pouca presença de sais
dissolvidos na água.
Gráfico 2 - Variação da condutividade da água da chuva no Campus de Lages.

Condutividade (µS)
25,6
23,41
18,4

17,97
14,21
13,28
11,47
10,88

16,2
10,72

11,2

8,27

5,84 6,33

5,19

7,01

9,02

7

8,1 7,22 7,36

Fonte: Os autores.

O desvio padrão das amostras de Condutividade é o maior entre os parâmetros, sendo igual a
5,77. Este valor pode ser explicado quando analisamos a tabela 1, onde é observado que os dois
maiores picos de condutividade (23,41uS e25,6 µS) se dão nos dias de menor precipitação
(16/10/13 e 12/03/14) como é o esperado. Com baixo volume de precipitação, ocorre maior
concentração de íons, aumentando o valor de condutividade, sendo assim, os valores se distanciam
da média, elevando o valor de desvio padrão.
Turbidez e Cor
A média dos valores de turbidez foi de 2,14 UNT indicando que nos períodos analisados
houve pouca presença de partículas em suspensão. A média dos valores de cor foi maior do que os
valores de turbidez, sendo de 3,62 Hz, indicando uma presença maior de matéria orgânica do que de
partículas em suspensão nas águas de chuva analisadas.
Gráfico 3 - Variação da Turbidez da água da chuva no Campus de Lages.
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Turbidez (UNT)
7

7

4
3
2

2

2
1

2

1

2

2

1

2
1

1

1

1

1

1

1

Fonte: Os autores.
Gráfico 4 - Variação da Cor da água da chuva no Campus de Lages.

Cor (Hz)
11,111,4

9,90
3,30
0,20

4,70
4,2
2,8 3,7
2,102,002,00

5,2

3,5

1,4

3,3

0,6 0,6 1,8 1,7 0,6

Fonte: Os autores.
É possível atribuir o maior valor de variância, observada no parâmetro cor, ao tipo de metodologia
utilizada. O coletor foi mantido ao ar livre durante todo período de análises, ficando susceptível ao depósito
de vestígios de vegetação e insetos, carregados pelo vento.

Os valores de turbidez e cor aceitáveis para água potável segundo a Portaria do MS N0 2914
de 12/12/2011 é de 5 UNT e 15 uH respectivamente. Os valores médios obtidos no período
analisado estão de acordo com a Portaria, indicando que para estes parâmetros, a água da chuva
pode ser utilizada para fins potáveis.
Alcalinidade
A alcalinidade de uma água indica sua capacidade de neutralizar ácidos e pode ser causada
pela presença de íons carbonatos, bicarbonatos e íons hidroxilas. A água pode ter alta alcalinidade e
baixo valor de pH e vice-versa. A presença de carbonatos e bicarbonatos na água deve-se ao sistema
de dissolução do ácido carbônico na água. A presença de íons hidroxila indicam provável fontes de
poluição antropogênica. A alcalinidade média encontrada nos meses estudados foi baixa, sendo de

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1868

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
5,92 mg CaCO3/L H2O. Este baixo valor indicou pequena presença de íons básicos nas águas
estudadas, e consecutivamente a não existência de poluição antropogênica.
Gráfico 5 - Variação da Turbidez da água da chuva no Campus de Lages.

Alcalinidade (mg CaCO3/L H2O)
10,20 9,40
8,90
7,206,90
6,907,70
6,405,607,20
6,40
6,20
5,00
4,93
4,804,50
4,40
3,50
3,10
3,10
2,00

Fonte: Os autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A média de pH para os meses estudados foi de 6,77, indicando que não houve formação de
chuva ácida nesses períodos analisados. Em relação aos valores de turbidez e cor ambos ficaram
dentro dos valores aceitáveis para água potável segundo a Portaria do MS N0 2914 de 12/12/2011.
Em relação aos valores de alcalinidade e condutividade elétrica indicaram que a água da chuva
apresenta-se com baixa alcalinidade e poucos sólidos dissolvidos, sugerindo estar com uma boa
qualidade.
Visto que em geral com os parâmetros analisados a água da chuva apresentou-se com boas
características físico-químicas sugere-se o reaproveitamento desta água no Campus de Lages. A
água de chuva tem potencial para utilização na descarga de vasos sanitários, irrigação de jardins, na
lavagem de calçadas e pátios, em sistemas de ar-condicionado e em sistemas de combate de
incêndios, entre outros.
Diante das conclusões citadas anteriormente sugere-se a continuação deste estudo para
avaliação da água da chuva no Campus de Lages sendo esta coletada após passagem de telhados e
coleta em reservatórios para uma avaliação também dos parâmetros bacteriológicos e demais
parâmetros físico-químicos, para fins potáveis.
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RESUMO
A água é um recurso natural limitado e de importância ambiental, social e econômica, sendo
indispensável a todas as formas de vida. O seu monitoramento é uma ferramenta precisa na
obtenção de dados que permitem caracterizar o estado do corpo hídrico. Diante do exposto, o
presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade das águas em uma área da sub-bacia
hidrográfica do rio Jacaré, afluente do rio São Francisco, no município de Poço Redondo, Estado de
Sergipe. As coletas foram realizadas em ponto único, na foz do rio, totalizando oito coletas mensais,
março à outubro, do ano de 2015. Para a realização das análises das variáveis de qualidade da água,
foi utilizado kit analítico baseado no método colorimétrico da comparação visual, Ecokit da
Alphakit, por se tratar de uma metodologia de avaliação ambiental de fácil manuseio e apropriada
para análises em campo. Os resultados dos parâmetros analisados foram comparados com os limites
estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA/2005. Neste
estudo, os parâmetros pH, turbidez e oxigênio dissolvido (mg.L-1) apresentaram valores conforme o
limite determinado pela resolução, contudo, para ortofosfato (mg.L-1-PO-3), nitrato (mg.L-1), nitrito
(mg.L-1) e amônia (mg.L-1) os valores encontrados estão em desacordo com a legislação ambiental.
Demonstrando uma baixa qualidade da água no ponto analisado, que pode estar relacionado
pricipalmente a lançamentos de esgotos domésticos próximos a àrea de estudo, além de atividades
como agricultura, sendo preciso a adoção de práticas que venham a melhorar a qualidade da água
não somente no ponto analisado mas na bacia como um todo.
Palavras-chave: monitoramento; parâmetros físico-químicos; corpo hídrico.
ABSTRACT
Water is a limited natural resource of environmental, social and economic importance and is
indispensable to all forms of life. Its monitoring is a precise tool in obtaining data that allow to
characterize the state of the water body. In view of the above, this study aims to evaluate the water
quality in an area of the sub-basin of the Jacaré River, a tributary of the São Francisco river, in the
municipality of Poço Redondo, State of Sergipe. The collections were carried out in a single point,
at the mouth of the river, totaling eight monthly collections, from March to October, in the year
2015. For analyzing the water quality variables, an analytical kit based on the colorimetric method
of visual comparison, Alphakit's Ecokit, as it is an environmentally friendly assessment
methodology that is suitable for field analysis. The results of the analyzed parameters were
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compared with the limits established by the Resolution of the National Council of the Environment,
CONAMA / 2005. In this study, pH, turbidity and dissolved oxygen (mg.L-1) presented values
according to the limit determined by the resolution, however, for orthophosphate (mg.L-1-PO-3),
nitrate ), nitrite (mg.L-1) and ammonia (mg.L-1) values found are in disagreement with
environmental legislation. Demonstrating a poor water quality at the point analyzed, which may be
related mainly to releases of domestic sewage near the study area, in addition to activities such as
agriculture, and it is necessary to adopt practices that will improve water quality not only at the
point analyzed but in the basin as a whole.
Keywords: monitoring; physical-chemical parameters; water body.

INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural indispensável a todas as formas de vida no planeta Terra e o seu
valor atribui-se ao fato de ser uma fonte de vida única, escassa e matenedora do equilíbrio dos
ecossitemas. Entretanto, conforme Souza e Gastaldini (2014) a degradação de sua qualidade tem se
tornado uma das preocupações na gestão dos recursos hídricos.
A qualidade da água de uma bacia hidrográfica pode ser influenciada por vários fatores,
como cobertura vegetal, topografia, geologia, uso/manejo do solo e área de entorno, esta pode estar
sujeita à perturbação ou variação nos seus ambientes físicos, químicos e biológicos (ABREU &
CUNHA, 2015).
Nesse sentido é importante a realização de um monitoramento, pois é uma das principais
formas de sustentação de uma política de planejamento e gestão de recursos hídricos, uma vez que,
funciona como um sensor que possibilita o acompanhamento do processo de utilização dos corpos
hídricos, apresentando seus efeitos sobre as características qualitativas das águas, objetivando
subsidiar as ações de controle ambiental (GUEDES et. al., 2012).
O monitoramento periódico de longo prazo da qualidade da água torna-se uma ferramenta
necessária para a obtenção de dados que possibilitem caracterizar o estado dos mananciais, assim
como, subsidiar a sua gestão (MOURA et. al., 2013). Sendo assim, o presente estudo teve como
objetivo avaliar a qualidade das águas em um trecho do rio Jacaré, afluente do rio São Francisco,
localizado no município de Poço Redondo, Alto Sertão sergipano.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O objeto desse estudo foi o rio Jacaré, que possui extensão aproximada de 73,5Km, e bacia
hidrográfica com 943,98Km² de área, situada em sua totalidade no município de Poço Redondo,
semiárido do estado de Sergipe. A região caracteriza-se por baixos índices pluviométricos,
predominância do bioma caatinga e atividade econômica baseada na agropecuária, sendo esta
última, associada a urbanização municipal, as principais causas de fragilidade da bacia
(CARVALHO et. al., 2015).
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Além dos problemas na bacia hidrográfica devido ao clima, tipo de solo e a hidrogeologia,
há também os relacionados à antropização, no qual o homem é o grande responsável pelo
desmatamento, ocupando tanto regiões de nascente quanto as margens de todo o curso d’água da
bacia. As famílias da região praticam principalmente agricultura, pecuária, suinocultura e avicultura
(SANTANA, 2006).
As coletas foram realizadas em ponto único, situado na foz do rio Jacaré, totalizando oito
coletas mensais, março à outubro, do ano de 2015 (Figura 1). Para a análises dos parâmetros da
qualidade da água, foi utilizada kit analítico baseado no método colorimétrico da comparação
visual, Ecokit da Alphakit, por ser uma metodologia de avaliação ambiental de fácil manuseio e
apropriada para análises em campo (HERMES et. al., 2004; EMBRAPA, 2014).
Figura 1- Ponto de análise no rio jacaré (Foz do rio).

Fonte: Santos (2015).
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Figura 2- Ecokit de monitoramento da qualidade da água.

Fonte: Peixoto (2015).

Os parâmetros avaliados, com os suas respectivas metodologias de referência, foram:
potencial Hidrogeniônico – pH, turbidez, amônia N-NH3 (mg.L-1); nitrito (mg.L-1), N-NO2; nitrato
(mg.L-1); ortofosfato (mg.L-1-PO-3) e oxigênio dissolvido – OD (mg.L-1) .
Quadro 1: Parâmetros de qualidade da água com os seus respectivos métodos de análise.
Parâmetros Físico-qúímicos
Métodos de análise
Potencial Hidrogeniônico-pH

Método Indicador

Turbidez

Método Colorimétrico

Amônia N-NH3 (mg.L-1)

Método do Azul de Indofenol

Nitrito N-NO2 (mg.L-1)

Método N-1-naftil-etilenodiamina

Nitrato N-MO3 (mg.L-1)

Método N-1-naftil-etilenodiamina

Ortofosfato (mg.L-1-PO-3)
Oxigênio dissolvido – OD (mg.L-1)

Método do Molibdênio
Método Winkcler

Fonte: Peixoto (2016).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a Resolução do CONAMA 357/2005 o rio Jacaré pertence às águas salobras
de Classe I. Sendo os resultados dos parâmetros analisados neste trabalho comparados com os
valores máximos desta mesma resolução.
Foi observado neste estudo, que os parâmetros pH, turbidez e OD apresentaram valores
dentro do limite estabelecido pela resolução, entretanto, para ortofosfato, nitrato, nitrito e amônia os
valores encontrados estão em desacordo com a Conama 357/2005.
O resultado para o ortofosfato (3,00 mg.L-1) pode ter ocorrido em razão do ponto de coleta
ser próximo à áreas agrícolas na cidade de Poço Redondo. É importante destacar que esse elemento
é de grande importância para o crescimento das algas, entretanto em quantidades elevadas pode
causar eutrofização de um corpo hídrico, além de ser considerado um dos principais poluentes em
áreas agrícolas (MACÊDO, 2007).
As condições sanitárias inadequadas são a principal fonte de nitrato nos ambientes aquáticos
superficiais, neste trabalho foi encontrado, para este parâmetro, o valor máximo de 2,50 mg.L-1,
indicando possível contaminação deste manancial, no ponto de coleta, por desejos humanos.
Com relação ao nitrito os valores encontrados variaram entre 0,10 mg L-1 e 2,00 mg L-1,
sendo o Valor Máximo Permitido – VPM, de 0,07 mg.L-1 (BRASIL, 2005). Esses resultados podem
estar relacionados ao aporte de matéria orgânica e a presença de fertilizantes no ponto analisado.
A presença de amônia em um corpo hídrico caracteriza à poluição recente por esgotos
domésticos, em concentrações elevadas pode ser extremamente tóxica, a CONAMA 357/2005
estabelece para amônia o VPM de 0,40 mg.L-1, sendo encontrado neste trabalho o valor de 2,00
mg.L-1.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, conclui-se que a grande maioria dos parâmetros analisados na foz do rio
Jacaré estavam fora do limite determinado pela resolução do CONAMA 357/2005. Demonstrando
uma baixa qualidade da água no ponto analisado, que pode estar relacionado principalmente a
lançamentos de esgotos domésticos próximos a área de estudo, além de atividades como agricultura
que é bastante praticada nessa região. Sendo necessário a adoção de práticas que venham a melhorar
a qualidade da água não somente no ponto analisado mas na bacia como um todo.
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RESUMO
Fatores naturais, antrópicos e a baixa disponibilidade hídrica contribui para a redução da qualidade
da água dos mananciais, fornecimento regular da água para a população carente, comprometendo o
equilíbrio do ecossistema, acarretando em prejuízos sociais e econômicos. O presente trabalho
objetiva analisar o comportamento da pluviometria do município e o volume de água (m³),
capacidade de armazenamento (%) do açude Epitácio Pessoa, além de analisar o comportamento
espectral da água do açude Epitácio Pessoa (Boqueirão-PB), lançando mão das ferramentas SIG e
sensoriamento remoto orbital. Foram utilizadas imagens obtidas pelos satélites landsat 5-TM (22 de
abril de 2010) e landsat 8-OLI (14 de novembro de 2015 e 02 de dezembro 2016), da orbita 215 e
ponto 65, adquiridas junto ao United States Geological Survey, e dados pluviométricos cedidos pela
Agência Executiva de Gestão das Águas do estado da Paraíba (período de 2009 a 2016). O
processamento das imagens foi realizado no software SPRING, versão 5.4.0. Para a confecção dos
mapas e espacialização do espelho d’água foi utilizado o software quantum GIS. Com o declínio
das precipitações e elevação da taxa de evapotranspiração, associado ao consumo desenfreado, o
reservatório chegou ao volume morto com menos de 8% da capacidade de armazenamento no ano
de 2016. Os resultados evidenciam que os meses de setembro a dezembro são caracterizados pelos
baixos totais mensais de precipitação, registrando apenas 12% do total anual. Nota-se que nos anos
de 2009 a 2011 o açude apresentava 96, 85 e 98% de sua capacidade de armazenamento, em 2013 o
açude apresentava capacidade de armazenamento de (48), 2014 (30), 2015 (17) e 2016 (8%) o que
provocou a reação de especialistas, técnicos, autoridades judiciais, políticas e administrativas da
região. Através da verificação da assinatura espectral dos alvos, percebe-se que faixa de vegetação
presente no entorno do espelho d’agua reduziu, deixando o solo exposto, contribuindo com o
assoreamento e culminando com a redução significativa do nível e qualidade da água do
reservatório.
Palavras-chave: Gestão Hídrica; Monitoramento; Sensoriamento Remoto.
ABSTRACT
Natural, anthropogenic factors and low water availability contribute to the reduction of water
quality in the water sources, regular supply of water to the needy population, compromising the
ecosystem equilibrium, resulting in social and economic losses. The objective of this study was to
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analyze the behavior of rainfall in the municipality and the volume of water (m³), storage capacity
(%) of the Epitácio Pessoa dam, and to analyze the spectral behavior of the Epitácio Pessoa dam
(Boqueirão-PB) GIS tools and remote orbital sensing. Images were obtained from landsat 5-TM (22
April 2010) and landsat 8-OLI (November 14, 2015 and December 2, 2016), orbit 215 and point 65,
acquired from the United States Geological Survey, and pluviometric data provided by the Paraíba
State Water Management Executive Agency (period from 2009 to 2016). The images were
processed in SPRING software, version 5.4.0. The quantum GIS software was used to make the
maps and spatialization of the water mirror. With rainfall decline and evapotranspiration rate rise,
associated with uncontrolled consumption, the reservoir reached the dead volume with less than 8%
of the storage capacity in 2016. The results show that the months from September to December are
characterized by the low monthly total precipitation, recording only 12% of the annual total. In the
years 2009 to 2011, the dam had 96, 85 and 98% of its storage capacity, in 2013 the dam had
storage capacity of (48), 2014 (30), 2015 (17) and 2016 (8%) which provoked the reaction of
specialists, technicians, judicial, political and administrative authorities of the region. By verifying
the spectral signature of the targets, it can be seen that the vegetation range present in the
surroundings of the water mirror reduced, leaving the soil exported, contributing to the silting and
culminating with the significant reduction of the level and quality of the water of the reservoir.
Keywords: Water Management; Monitoring; Remote Sensing.

INTRODUÇÃO
A baixa disponibilidade hídrica no nordeste brasileiro tornou-se questão geoestratégica,
política e tema de todas as agendas que se preocupam com o meio ambiente e com o futuro da vida
no planeta, onde o enfoque principal das discussões encontra-se sobre a gestão dos recursos
hídricos, definida como o conjunto de ações destinadas a regular o uso, o controle e a proteção dos
recursos hídricos, em conformidade com a legislação e normas pertinentes. Entretanto o
gerenciamento integrado dos recursos hídricos e seus usos múltiplos representa um dos grandes
desafios para as sociedades atuais, devido a crescente necessidade por água potável, em combinação
com a diminuição da sua disponibilidade, tanto no seu aspecto quantitativo quanto qualitativo
(Brito, 2008).
A qualidade da água e do solo torna-se fator crucial para a sobrevivência dos ambientes
naturais e agrícolas, sendo a disponibilidade hídrica essencial para o crescimento e desenvolvimento
vegetal (Silva et al., 2013). Entretanto o uso racional da água deve ser considerado uma meta
prioritária, haja vista que a crescente demanda hídrica oriunda da atividade agrícola irrigada, e
outras atividades de uso consultivo podem acelerar a deterioração deste bem essencial a vida
humana, contribuindo para sua escassez em algumas regiões (Schmidt et al., 2004).
Com intuito de reduzir custos e aperfeiçoar a análise qualitativa dos recursos hídricos, o uso
de sensoriamento remoto a partir da utilização de imagens de satélite cresce significativamente, haja
vista que permite estimar índices de quantidade da água por meio da resposta espectral. A grande
vantagem desse método, é permitir estimativas em escala regional, tornando-se ferramenta de
grande utilidade para o manejo racional da água (TEIXEIRA et al., 2013).
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O açude Epitácio Pessoa (Boqueirão-PB) é o segundo maior manancial do estado da
Paraíba, exercendo função especial na economia local e Estadual, sobretudo, por abastecer Campina
Grande e mais 17 cidades circunvizinhas. Entretanto com a irregularidade das chuvas precipitadas
nos últimos seis anos e o elevado consumo, o nível do reservatório se encontra crítico, sendo alvo
constante de conflitos sejam referentes à disponibilidade ou qualidade da água.
Diante dos fatos abordados o seguinte estudo tem por objetivo analisar o comportamento da
pluviometria do município e o volume de água (m³), capacidade de armazenamento (%) do açude
Epitácio Pessoa no período de 2009 a 2016, além de analisar o comportamento espectral da água do
referido reservatório, lançando mão de técnicas de sensoriamento remoto.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O açude Epitácio Pessoa (Figura 1), localizado a 165 km da capital do estado, situa-se entre
as coordenadas 07º 28’ 4” e 07º 33’ 32” de latitude S e 36º 08’ 23” e 36º 16’ 51” de longitude W, a
420m de altitude, na mesorregião da Borborema, especificamente na microrregião do Cariri
Oriental paraibano. Inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, tendo com principais afluentes o
Alto Paraíba e o rio Taperoá, o barramento do açude está localizado no exutório do Alto Paraíba no
início do seu curso Médio. Com capacidade para armazenar 411.686.287 m³ e área de abrangência
de 19.088,5 km² banhando três municípios: Boqueirão, Cabaceiras e Barra de São Miguel (AESA,
2017).
Segundo a classificação de Köeppen, a região em torno do açude Boqueirão apresenta clima
do tipo Bsw’h’ (Semiárido quente), com estação seca entre nove a dez meses de duração, já o
período chuvoso ocorre entre meses de fevereiro e julho, o que é característica desta zona limítrofe
da atuação das massas de ar oriundas do Sertão e litoral. As variações de temperatura atingem
mínimas mensais de 18 a 22 ºC entre os meses de julho e agosto, e máximas mensais de 28 a 31 ºC
entre os meses de novembro e dezembro. A evaporação anual varia entre 2.500 a 3.000 mm, já o
regime pluviométrico apresenta médias anuais que variam entre 250 a 750 mm, concentradas entre
os meses de fevereiro e maio (INMET, 2017).
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Figura 1- Mapa da divisão Política do Estado da Paraíba e localização do manancial Epitácio
Pessoa.

Fonte: O autor (2018).
A vegetação no entorno da área de estudo divide-se em três níveis: vegetação arbustiva
aberta, vegetação arbustiva arbórea fechada e vegetação arbórea fechada, estabelecida sobre solo
formado em sua maior parte por rochas pré-cambrianas, inserida na área cristalina assim como em
cerca de 75% da área do estado da Paraíba (BRITO, 2008).
Os dados pluviométricos foram obtidos no banco de dados da Agência Executiva de Gestão
das Águas do estado da Paraíba (AESA), referente ao período entre 2009 a 2016, posteriormente
organizados em planilha Excel e gerados gráficos com a finalidade de verificar o comportamento da
pluviometria, volume de água (m³), capacidade de armazenamento (%) e a situação hídrica do
manancial.
Foram utilizadas imagens dos satélites landsat 5-TM do dia 22 de abril de 2010 e landsat 8OLI, dos dias 14 de novembro de 2015 e 02 de dezembro 2016, referente a orbita 215 e ponto 65,
sendo as mesmas adquiridas gratuitamente junto à USGS (United States Geological Survey) na
plataforma “Earth Explorer”, encontradas no site http://earthexplorer.usgs.gov/. A escolha das
imagens está condicionada a baixa cobertura de nuvens e a excelente qualidade de processamento,
atendendo perfeitamente aos requisitos da pesquisa.
O processamento das imagens foi realizado através do software SPRING, versão 5.4.0. A
confecção dos mapas e espacialização do espelho d’água nos diferentes senário foi realizando
através do software quantum GIS-QGIS. Ambos os softwares utilizados na pesquisa, pertencem a
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modalidade livre e podem ser obtidos gratuitamente no site do instituto nacional de pesquisa
espacial-INPE ou páginas para download da internet, respectivamente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verifica-se que os maiores volumes pluviométricos se concentram nos meses de abril a
julho, correspondendo a 56% do total anual da precipitação. Os meses de setembro a dezembro é
caracterizado pelos baixos totais mensais de precipitação, registrando apenas 12% do total anual.
Percebe-se que o mês de abril foi o que teve maior precipitação 69 mm (Figura 2). O ciclo anual da
pluviometria para o município de Boqueirão, para o período de 2009 a 2016 está representado na
figura 3.
Analisando o comportamento interanual da pluviometria, nota-se a irregularidade da
pluviometria durante o período de 8 anos. Verifica-se que nos três primeiros anos concentra-se os
maiores volumes pluviométricos, sendo o ano de 2009 com 591 mm, 2010 com 470 mm e 2011
com 690 mm, enquanto que os anos de 2012 (com 273,4 mm), 2015 (com 226,7) e 2016 (com 256,3
mm) os menores valores de precipitação (Figura 3).
A partir do processamento dos dados obtidos no site da AESA, observa-se uma expressiva
variação do volume de água (m³), capacidade de armazenamento (%) do açude Epitácio Pessoa
(Boqueirão). Nota-se que nos anos de 2009 a 2011 o açude apresenta 96, 85 e 98% de sua
capacidade de armazenamento (Figura 4).
Segundo Brito (2017), ao estudar uma série de dados de 10 anos, observa-se que a partir do
ano de 2004 até 2011 a região semiárida do nordeste brasileiro, e o açude Epitácio Pessoa
recuperam seus volumes de armazenamento, com exceção dos anos de 2007 e 2010, os quais
apresentaram risco de colapso no corpo hídrico, tendo em vista a falta de fiscalização dos usos
praticados, como no caso da irrigação.
No ano de 2011 o reservatório estava com 98% de sua capacidade de armazenamento, a
partir do ano de 2012, verifica-se ciclo de anos poucos chuvosos, ou seja, a seca voltou a castigar o
açude. Assim, obteve-se um rápido declínio do nível de água no reservatório, o que torna visível a
mal gestão dos seus recursos hídricos. No ano de 2013 o açude apresenta capacidade de
armazenamento de (48), 2014 (30), 2015 (17) e 2016 (8%) o que provocou a reação de
especialistas, técnicos, autoridades judiciais, políticas e administrativas da região (Figura 4)
No dia 22 de março de 2013 foi realizado pela Assembleia Legislativa do estado da Paraíba
uma sessão Especial pelo Dia Mundial da Água em Campina Grande, tendo como foco a situação
do Açude Epitácio Pessoa (Rêgo et al., 2013).
A figura 5 mostra o decréscimo nos últimos 12 meses, de janeiro até dezembro do ano de
2016, esse decréscimo é marcado por uma verdadeira irregularidade entre o crescente aumento da
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população e o consequente aumento da demanda por água, além do desenvolvimento econômico da
cidade, e a gestão ineficiente dos recursos hídricos.
Figura 2 – Ciclo anual da precipitação média (mm) para o município de Boqueirão localizado na
microrregião do Cariri paraibano.

Fonte: AESA (2017).
Figura 3 – Variação interanual da precipitação média (mm) no município de Boqueirão, para o período de
2009 a 2016.

Fonte: AESA (2017).
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Figura 4 - Variações do volume em milhões de m³ e do percentual de água armazenada no reservatório para
o período de 2009 a 2016.

Fonte: AESA (2017).
Figura 5 – Variação no volume de água do açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) nos últimos 12 meses do ano
de 2016.

Fonte: AESA (2017).

Através do processamento das imagens obtidas por sensores orbitais percebe-se expressiva
variação nos senários analisados. Em decorrência do grande volume de chuvas precipitado entre os
anos de 2009 e 2011, o açude Epitácio Pessoa encontra-se próximo da capacidade máxima de
armazenamento (Figura 6), no mesmo senário é possível identificar no entorno do reservatório a
presença de vegetação densa e semidensa, representada na cor vermelha. Assim como uma boa
parcela de solo exposto passivo a ser erodido, representado pela cor ciano.
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Figura 6 – Espacialização e reposta espectral d’água do Açude Epitácio Pessoa, para os dias 22 de abril de
2010 (A), 14 de novembro de 2015 (B) e 02 de dezembro de 2016 (C).

Fonte: O autor (2018).

Com o declínio das precipitações e elevação da taxa de evaporação a faixa de vegetação
densa antes presente no entorno do espelho d’agua reduziu, deixando o solo exporto (Figuras 6 B e
C) representado por cores em níveis de laranja a magenta. O compilamento entre os fatores antes
citados associados ao consumo desenfreado e o assoreamento do espelho d’agua, culminam com a
redução significativa do nível do reservatório (Figura 6 B), onde o mesmo atingiu o volume morto
com menos de 8% da capacidade de armazenamento no ano de 2016 (Figuras 6 C).
Ao analisarmos a resposta espectral da água do manancial, observa-se situação típica, onde
as bandas 5 e 7 apresentam valores baixos indicado que o posicionamento dos pontos amostrais foi
realizado em locais com elevada umidade. Entretanto a resposta espectral das bandas ao apresentar
valores acima do normal (água limpa 0,38 - 0,7m) pode estar relacionado com a presença de
sedimentos na água.
O comportamento anormal representado pela elevação dos valores na banda 1, pode estar
relacionado com interferência atmosférica e não com a resposta espectral da água. Nos demais
cenários (Figuras 6 B e C) podemos constatar situações atípicas, com elevação dos valores de um
modo geral para todas as bandas. A resposta espectral apresentada pelas bandas 5,6 e 7 demonstra
redução da umidade e qualidade da água do reservatório, haja vista que os pontos antes submersos,
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encontram-se sobre solo exposto ou com elevada concentração de sedimentos. Corroborando com
Moraes et al., (2008) ao afirmar que o comportamento espectral da água com sedimentos ou
partículas em suspenção pode atingir índice elevado de reflectância e que a mesma tende a baixar
após passar por tratamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do cenário analisado percebe-se que o açude Boqueirão se encontra sobre situação
hídrica e ambiental preocupante, haja vista, que o nível do espelho d’agua encontra-se a baixo do
volume morto (menos de 4%) comprometendo o fornecimento hídrico da microrregião da
Borborema.
O comportamento atípico referente a resposta espectral das bandas dos sensores orbitais,
refletem a baixa qualidade da água a ser fornecida para o consumidor, tendo em vista que o material
em suspenção apresenta origem orgânica e ou mineral, sendo os mesmos oriundos do compilamento
de vários fatores como retirada da mata ciliar, desmatamento, queimadas, degradação do solo e
assoreamento do espelho d’água, alterações do clima, ausência ou escassez de chuva regulares,
acompanhada de altas temperaturas e elevadas taxas de evaporação, além da competição por
recursos hídricos, que tende a comprometer ainda mais a situação hídrica do reservatório, fato que
pode culminar em uma crise potencialmente catastrófica, prejudicando principalmente a população
carente do semiárido paraibano.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas. Localização do açude Epitácio Pessoa,
Disponível

em:<

http://geoserver.aesa.pb.gov.br/geoprocessamento/geoportal/mapas.html>

Acesso em 26 ago 2017.
BRITO, V da C. Aplicação do método de árvore de falhas ao processo de gestão da disponibilidade
hídrica do reservatório Epitácio Pessoa. Trabalho de Conclusão de Curso ao Departamento de
Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 2017.
BRITO, F. B. Conflito pelo uso da água do açude Epitácio Pessoa (boqueirão) – PB, Dissertação
apresentada à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG, da
Universidade Federal da Paraíba – UFPB, João Pessoa – PB, 2008.
INMET

-

Instituto

Nacional

de

Meteorologia.

Normais

Climatológicas,

Disponível

em:<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisclimatologicas> Acesso em 26
ago 2017.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1885

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
MORAES, E. E; et al. Análise da resposta espectral da água em estações de tratamento para
comprimentos de onda dentro do visível. Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento
Remoto, Natal, Brasil, 25-30 INPE, p. 1151-1158, 2009.
RÊGO, J. C.; GALVÃO, C. O.; VIEIRA, Z. M. C. L.; RIBEIRO, M. M. R.; ALBUQUERQUE, J.
P. T.; SOUZA, J. A. Atribuições e responsabilidades na gestão dos recursos hídricos – O caso do
açude Epitácio Pessoa/ Boqueirão no cariri Paraibano. In: XX Simpósio Brasileiro de Recursos
Hídricos, 2013. Bento Golçalves. Anais... Bento Golçalves, 2013.
SCHMIDT, G. A; SHINDELL, D. T; MILLER, R. L; MANN, M. E; RIND, D. General circulation
modelling of Holocene climate variability. Quat. Sci. Revist, v.23, p2167-2181, 2004.
SILVA, B. B. da; GALVÍNCIO, J. D.; MONTENEGRO, S. M. G. L.; MACHADO, C. C. C.;
OLIVEIRA, L. M. de M.; MOURA, M. S. de B. Determinação por sensoriamento remoto da
produtividade primária bruta do perímetro irrigado são Gonçalo-PB. Revista Brasileira de
Meteorologia, v.28, n.1, p57 - 64, 2013.
TEIXEIRA, A. H. DE C.; et al. Large-Scale Water Productivity Assessments with MODIS Images
in a Changing Semi-Arid Environment: A Brazilian Case Study. Remote Sensing. v. 5, p. 57835804, 2013.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1886

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DA ÁGUA DO RIO JAGUARIBE/CE

Juliano da Costa FERNANDES
Cursando Técnico em Manutenção automotiva do IFCE, campus Tabuleiro do Norte – CE
jullianofernandes23@gmail.com
Maria Joceli Noronha de ANDRADE90
Professora do IFCE, campus Tabuleiro do Norte – CE
joceli@ifce.edu.br
Wyllame Carlos Gondim FERNANDES91
Professor do IFCE, campus Tabuleiro do Norte-CE
wyllame@ifce.edu.br
Erbênia Lima de OLIVEIRA92
Professor do IFCE, campus Tabuleiro do Norte-CE
erbenialima@ifce.edu.br

RESUMO
O Ceará apresenta cerca de 90% do seu território inserido na região semiárida do Brasil,
caracterizando-se pela ocorrência de chuvas irregulares no tempo e no espaço, pelas altas
temperaturas, pela forte insolação e pelas elevadas taxas de evaporação. Estas características, junto
à falta de preservação ambiental, aceleram a deterioração da qualidade da água, pela concentração
de sais e de poluentes. O crescimento da população e o consequente aumento nas atividades
industriais contribuíram para agravar os problemas ambientais, principalmente os relacionados com
a preservação das águas subterrâneas e superficiais. Diante desse quadro, os levantamentos
efetuados nesta revisão apontam os pontos de impactos ambientais mais críticos, podendo ser
analisados como um fator para o desenvolvimento de ações que busquem reduzir esses impactos
potenciais.
Palavras-chave: Rio Jaguaribe; Contaminação; Qualidade da água; Poluentes; Preservação
Ambiental.
ABSTRACT
Ceará presents about 90% of its territory in the semi-arid region of Brazil, characterized by the
occurrence of irregular rains in time and space, high temperatures, strong sunshine and high
evaporation rates. These characteristics, together with the lack of environmental preservation,
accelerate the deterioration of water quality, by the concentration of salts and pollutants. The
increase in population and the consequent increase in industrial activities have contributed to
aggravate environmental problems, especially those related to the preservation of groundwater and
surface water. In view of this situation, the surveys carried out in this review point to the most
critical environmental impact points and can be analyzed as a factor for the development of actions
that seek to reduce these potential impacts.
Keywords: Jaguaribe River; Contamination; Water quality; Pollutants; Environmental Preservation
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INTRODUÇÃO
O Estado do Ceará apresenta cerca de 90% do seu território inserido na região semi-árida do
Brasil, caracterizando-se pela ocorrência de chuvas irregulares no tempo e no espaço, pelas altas
temperaturas, pela forte insolação e pelas elevadas taxas de evaporação. Estas características, junto
à falta de preservação ambiental, aceleram a deterioração da qualidade da água, pela concentração
de sais e de poluentes (COGERH, 2009).
Apesar de todo o avanço proporcionado pela política de águas implementada nos últimos
anos no Ceará, vários municípios sofrem com o problema da escassez hídrica no Estado, sendo, em
épocas de estiagem, dependentes do abastecimento por carros-pipas, ou diretamente de fontes
hídricas das quais não se têm dados sobre a qualidade da água.
Conforme Roseno (2016), ao fim do ano de 2016, o Ceará está em vias de um colapso
hídrico completo. Nada menos do que 70% dos municípios decretaram situação de emergência. O
volumo total do sistema de reservatórios é de 7%, e 54% dos açudes monitorados estão abaixo de
5%.
Nas últimas décadas, o crescimento da população e o consequente aumento nas atividades
industriais contribuíram para agravar os problemas ambientais, principalmente os relacionados com
a preservação das águas subterrâneas e superficiais. A contaminação dos recursos hídricos é uma
consequência da ação antropogênica e tem se tornado um grande problema em áreas densamente
urbanizadas.
A bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe sofre com a falta de planejamento do governo, o
sistema de esgotamento não chega a 10%, o restante dos efluentes são despejados ao longo do seu
curso, levando à contaminação e à eutrofização das águas (COGERH, 2009).
Neste contexto, esgotos a céu aberto e falta de tratamento está causando a contaminação da
água, do solo e do ar. Levando-se em conta as dificuldades econômicas e a fragilidade das políticas
públicas de gestão dos recursos hídricos no Ceará, não basta termos água em quantidade. É preciso
olhar para a sua qualidade, já que ela precisa ser adequada para o consumo humano e animal.
Diante desse quadro, avaliar a qualidade da água do Rio Jaguaribe/CE, visando caracterizar
a influência antrópica e os impactos ambientais.
METODOLOGIA
A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe percorre um trajeto aproximado de 633 km, desde as
suas nascentes na Serra da Joaninha, no Município de Tauá, até a sua foz no Oceano Atlântico. Ela
drena uma área correspondente a 48% do Estado do Ceará, beneficiando 81 municípios, perfazendo

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1888

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
um total de 74.621 km2, e é subdividida em cinco sub-bacias: Salgado, Alto Jaguaribe, Médio
Jaguaribe, Baixo Jaguaribe e Banabuiú (COGERH, 2009).
As amostras foram coletadas em duplicata na sub-bacia do Baixo Jaguaribe, no mês de julho
de 2018, em três pontos (P1, P2 e P3), localizados em entre os municípios de Tabuleiro do Norte e
Limoeiro do Norte no Ceará (Tabela 1).
Tabela 1 - Coordenadas Geográficas da sub-bacia do Baixo Jaguaribe, CE, Brasil.
PONTOS
P1
P2
P3

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
S 5º 12’ 35”
W 38º 07’ 40”
S 5º 19’ 45”
W 38º 09’ 94”
S 5º 18’ 18”
W 38º 07’ 24”

Fonte: Elaborado pelos autores

Bactérias do grupo Coliformes totais e termotolerantes foram avaliadas de acordo com as
indicações do Kit Colilert® (método enzimático) aprovado pelo Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, seguindo a metodologia do fabricante. Os parâmetros
físico-químicos utilizados para avaliar a qualidade de água do local foram pH, condutividade, DBO,
OD e turbidez de acordo com metodologia padrão (APHA, 2012). Os valores obtidos foram
analisados conforme valores de referência da Resolução 357/2005 (CONAMA 2005). Essas
análises foram realizadas no Instituto Federal do Ceará e na Universidade Potiguar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos para as análises de Bactérias do grupo coliformes, parâmetros físicoquímicos estão registrados na tabela 2.

P1

Tabela 2 -Análises Microbiológicas, Parâmetros físico-químicos.
Coliformes
Coliformes
DBO
Condutividad Turbide
Totais
Fecais
OD
(mgO2/L
e
z
(NMP/100mL (NMP/100mL
(mg/L)
)
(μS/cm2)
(NTU)
)
)
27.440
3.330
3
8,3
26,67
3,7

pH
7,32

P2

65.400

12.230

5

6,53

30,48

4,0

7,30

P3

112.320

31.450

10

4,58

32,96

6,1

7,45

Fonte: Elaborado pelos autores.

Foi observado impacto antrópico de contaminação fecal nas águas analisadas nos três pontos
de coleta, a qual apresenta influência urbana no rio, bem como carregando os poluentes e carga
orgânica no fluxo normal de estabelecimentos as margens do rio, em direção aos pontos de coleta
P1, P2 e P3. Um aumento da contaminação fecal já era esperado no P3, devido ao lançamento de
esgoto domiciliar sem tratamento adequado no curso hídrico seguindo até a foz da sub-bacia do
Baixo Jaguaribe, corroborando com estudos realizados por PEREIRA; CUELLAR, 2015, onde
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afirma que a sub-bacia sofre com os impactos ambientais antrópicos, além dos efeitos da seca
prolongada.
Em relação às análises microbiológicas (coliformes totais e termotolerantes), o P1
apresentou 27.440 NMP/100mL de água de coliformes Totais, bactérias que habitam o trato
intestinal podendo ser de seres humanos e animais e em relação às bactérias termotolerantes,
Escherichia coli, resistentes a temperatura de 45ºC, indicadores de contaminação fecal
exclusivamente humana, encontrou-se 3.330 NMP/100mL de água na mesma amostra, o que
demonstra uma grande contaminação de dejetos fecais humanos neste local.
O P2 apresentou 65.400 NMP/100mL de água de Coliformes Totais e 12.230 NMP/100mL
de água de bactérias Termotolerantes, Escherichia coli, e o P3 apresentou 112.320 NMP/100mL de
água de Coliformes Totais e 31.450 NMP/100mL de água de bactérias Termotolerantes, Escherichia
coli o que demonstra um aumento de bactérias do trato intestinal humano. Os resultados
demonstram que no P2 e no P3, houve um aumento significativo de contaminantes, provavelmente
em função deste receber uma maior quantidade de dejetos humanos lançados no rio e também
devido à movimentação da água, que pode influenciar nestes resultados, pois as bactérias acabam
por ser levadas de “arraste” seguindo o próprio curso hídrico do P1 e P2 para o P3, seguindo em
direção à foz da sub-bacia. Assim, em comparação aos pontos de coleta, há um aumento crescente
dos pontos em contaminação antrópica mesmo sabendo-se que muitos dos dejetos e poluentes
podem permanecer nas margens e nos sedimentos, ficando expostos ao ambiente ou perdendo-se ao
longo do curso hídrico.
A presença de bactérias do Grupo Coliformes, incluindo coliformes fecais indica que a água
está contaminada com poluentes domiciliares. Contudo, a presença de bactérias Coliformes Totais
por si só não indicam especificamente a origem de contaminantes fecais, isto é, se a mesma provém
de origem humana ou animal.
A redução de água potável nos parâmetros qualidade e quantidade com o constante
crescimento populacional ocasionam no aumento da poluição domiciliar ou industrial e assim
determinam a necessidade de uso racional das águas, com a finalidade de propor medidas que
auxiliem na melhoria dos mananciais hídricos superficiais, bem como o tratamento de esgoto
sanitário (NASCIMENTO, 2007).
Foi possível observar nos parâmetros físico-químicos, existe conexão entre os resultados
analisados nos valores de DBO, OD e condutividade elétrica, pois no P3 encontrou-se maior
número de bactérias termotolerantes (E. coli), principal marcador de contaminação fecal humana,
bem como maiores valores na DBO, OD e condutividade em relação ao P1 e P2. Tais bactérias
utilizam o oxigênio dissolvido na água, o que acarreta em menor valor de OD onde foi encontrada a
quantidade maior de coliformes termotolerantes, e consequentemente, ocorre um aumento na DBO
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que se caracteriza pelo consumo de oxigênio através de reações biológicas e químicas do
metabolismo bacteriano, logo, temos uma diminuição de OD e aumento de DBO (VON
SPERLING, 2005), confirmando assim maior concentração de coliformes fecais (E.coli) no P3. No
parâmetro da condutividade, o P3 demonstrou também pequeno aumento em relação ao P1 e P2
devido a maior quantidade na concentração de íons, podendo estar relacionada a maiores
concentrações de poluentes.
CONCLUSÕES
A sub-bacia do Baixo Jaguaribe é um captador de efluentes sem tratamento adequado, os
parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados sugerem à ocorrência de impacto
antrópico no ambiente, por sua vez, a quantidade de pontos amostrais estudados é escassa para
determinar a qualidade ambiental de um Rio. Sendo necessário ampliar o número de pontos, para
que se possa determinar com maior certeza a degradação da qualidade ambiental do Rio Jaguaribe,
desta forma, acredita-se que os estudos realizados neste trabalho servem como alerta para a
degradação ambiental do Rio Jaguaribe e mostram a necessidade de mais estudos na área.
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RESUMO
A água é uma substância natural e essencial à vida. Em nosso planeta é encontrada facilmente,
porém apesar da disponibilidade existente o percentual possível de ser utilizado é extremamente
baixo, e está ficando cada vez mais escasso, visto que este recurso é dotado de valor econômico,
mesmo considerando o modo como a água vem sendo utilizada é certo que os reservatórios irão se
exaurir. A presente pesquisa visa contribuir com a discussão dos reservatórios hídricos subterrâneos
do município de Guarabira, assim como a gestão sustentável desse recurso pode contribuir com o
desenvolvimento econômico e social da área em questão, para tanto os métodos utilizados foram a
Estatística Descritiva e a Geoestatística, que deram suporte para as análises dos dados referentes aos
poços artesianos, sendo que as variáveis regionalizadas estudadas representaram profundidade total,
nível dinâmico e nível estático. A metodologia utilizada constou de pesquisa bibliográfica, coleta de
dados brutos em bancos virtuais sobre poços georreferenciados perfurados, e por último, as
amostras obtidas foram importadas para um programa de domínio público, gerando-se tabelas,
mapas e gráficos. Os resultados finais apontam que as águas subsuperficiais podem ficar cada vez
mais escassas e tudo dependerá de uma gestão sustentável para a garantia de oferta hídrica para o
futuro, considerando que o município já atravessa um processo de urbanização crescente e
desordenado.
Palavras-chave: água, poços, Estatística, Geoestatística, Guarabira.
ABSTRACT
Water is a natural substance and essential to life. On our planet is found easily, but despite the
existing availability the percentage possible to be used is extremely low, and is getting more and
more scarce, since this resource is endowed with economic value, and considering the way the
water as been used it is certain that the reservoirs will be exhausted. The present research aims to
contribute to the discussion of underground water reservoirs in the municipality of Guarabira, as
well as, the sustainable management of this resource can contribute as economic and social
development of the area in question, for both the methods used were Descriptive Statistics and
Geostatistics, which provided support for the analyzes of the data related to artesian wells, and the
regionalized variables studied represented total depth, dynamic level and static level. The
methodology used consisted of bibliographical research, collection of raw data in virtual banks on
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drilled georeferenced wells, the samples obtained were imported into a public domain program,
generating tables, maps and graphics. The final results point out that subsurface waters can become
more and more scarce and everything will depend on sustainable management to guarantee water
supply for the future, considering that the municipality is already undergoing a process of
increasing and disorderly urbanization.
Keywords: water, wells, Statistics, Geostatistics, Guarabira.

INTRODUÇÃO
Os recursos naturais são imprescindíveis à existência da vida, sobretudo a água, que é um
bem comum encontrada em grande quantidade no nosso planeta, porém finita e dotada de valor
econômico, sendo um fator condicionante na evolução dos povos, sua carência ou abundância
podem determinar o desenvolvimento socioeconômico de um país, e está cada vez mais escasso,
visto que a lógica capitalista atual tem exigido cada vez mais das sociedades a interferência sobre os
recursos naturais para atender as necessidades humanas e também o padrão de consumo
considerado excessivo.
Conforme (HIRATA, 2009) nosso planeta possui 70% de sua superfície coberta por água,
razão pela qual é chamado de “planeta água” considerando este valor é certo que existe
disponibilidade de água pra toda a população, mas sua distribuição é irregular, desse percentual de
água encontrada temos os seguintes valores: 97% de águas salgadas, e menos de 2,5% de água
doce, porém do percentual de água doce 67,9% estão nas calotas polares, 29,9% nos aquíferos,
0,9% em rios e lagos e 0,9% em outros reservatórios.
Ainda, conforme o autor supracitado, a escassez hídrica atende aproximadamente 460
milhões de pessoas, e se não houver uma mudança no comportamento na sociedade atual, cerca de
um quarto da população no mundo terá que conviver com a falta de água, que tem atingido cada vez
mais proporções preocupantes. Em 1972, na conferência de Estocolmo, já se discutia uma crise
hídrica mundial, e no ano de 1990, o comitê dos recursos naturais constatou que aproximadamente
80 países, que representava um total de 40% da população do planeta, enfrentavam problemas por
falta de água, sendo um fator determinante que limitava o desenvolvimento econômico e social de
muitos países.
A relação entre o homem e o meio ambiente foi historicamente evoluindo e a raça humana
foi cada vez mais fazendo o uso dos recursos naturais, cujos os avanços tecnológicos contribuíram
para o aumento na demanda de uso desses recursos, principalmente a água, que não pode ser
substituído por nenhum outro elemento, dessa forma, a crise ambiental atualmente na qual os
recursos hídricos estão inseridos, é fruto de um modelo de desenvolvimento adotado que não
considera os futuros impactos no ambiente e para a humanidade.
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Como já foi mencionado, 29,9% da água do planeta ocorrem em aquíferos, reservatórios
hídricos que se armazenaram no subsolo por meio da infiltração ao longo de milhares de anos. Esse
processo ocorre quando uma parcela da água da chuva se infiltra no solo e em outros materiais
superficiais não consolidados, ou ainda por meio de fendas e rachaduras do substrato rochoso, ou
seja, camadas capazes de acumular e transmitir água subterrânea, quase sempre de boa qualidade
natural, podendo ser extraída e bombeada até a superfície através da perfuração de poços
(COLLERIDGE, 2006).
De acordo com CAPUCCI et al. (2001), a água subterrânea vem assumindo importante
relevância, visto que além do aumento nos custos para o uso das águas superficiais o aumento
da degradação e contaminação evoluíram bastante, entretanto, a exploração das águas
subterrâneas vem sendo uma solução viável para solucionar os problemas de crise hídrica,
porém a exploração excessiva dos aquíferos também podem gerar danos ambientais, causando
diversos danos a estas reservas.
Considerando a importância dessa problemática atual, esta pesquisa surgiu a partir de um
trabalho de iniciação científica intitulado de análise dos reservatórios hídricos subterrâneos da
cidade de Guarabira/PB (PIBIC/CNPQ), desenvolvido na Universidade Estadual da Paraíba, no
qual foram pesquisadas as reservas subterrâneas do município a partir do levantamento dos poços
artesianos previamente perfurados. A finalidade foi contribuir para a discussão sobre os recursos
hídricos subterrâneos, e levantar a importância da gestão adequada desse recurso para o
desenvolvimento econômico e social.
O município de Guarabira, localizado no Agreste da Paraíba, vem apresentando um
considerável crescimento o que contribui com o deficit hídrico já presente, tendo em vista essa
questão, esta pesquisa teve como objetivo levantar informações sobre as potencialidades dos
reservatórios existentes, caracterizando o seu perfil hidrogeológico, a fim de contribuir com o
conhecimento científico sobre o tema abordado, além de ressaltar o planejamento estratégico dos
recursos hídricos disponíveis.
A pesquisa iniciou com um levantamento bibliográfico, bem como do acervo de poços
artesianos preexistentes na área, em sites de órgãos governamentais detentores dessas informações,
sendo que os resultados obtidos foram gerados através de programas computacionais.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os critérios adotados para a seleção da área de pesquisa se basearam na potencialidade
hídrica subterrânea, disponibilidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, alto consumo
de água subterrânea, elevado índice de captação, assim como a carências de estudos na área em
questão. Quanto aos dados hidrogeológicos, ou seja, comprovação da existência de água na
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subsuperfície, alguns parâmetros foram necessários destacando-se, entre os quais: o desempenho
dos aquíferos, o nível estático e o nível dinâmico esperado, bem como a vazão média dos poços
existentes que determinam as potencialidades hidrogeológicas de interesse.
Para alcançar os objetivos almejados, a pesquisa utilizou duas áreas específicas: a
Hidrogeologia e a Geoestatística. A primeira estuda a água enquanto recurso hídrico, analisando sua
qualidade, quantidade, ocorrência, exploração de reservas do subsolo, contribuindo com a
preservação dos estoques e evitando a exaustão da água, recurso finito e primordial à vida no
planeta. A segunda utiliza algumas técnicas de auxílio para resolução de problemas e tomadas de
decisões colaborando nas análises e interpretações de fenômenos naturais.
As diretrizes metodológicas adotadas neste trabalho, em linhas gerais, seguiram as premissas
contidas em Tuma (1999). Nessa perspectiva, de início foi realizado um levantamento bibliográfico
para um embasamento teórico sobre o tema abordado em livros, revistas, e artigos científicos,
permitindo verificar as discussões dos diversos autores sobre a questão dos recursos hídricos
subterrâneos. Na fase seguinte, foi realizado um levantamento sobre os poços artesianos
georreferenciados do município de Guarabira, permitindo uma abordagem quantitativa dos dados
coletados.
Na sequência, foram organizados os dados contendo as variáveis georreferenciadas.
Posteriormente, foram feitas consultas em sites confiáveis de órgãos públicos como, por exemplo,
nos bancos de dados do SIAGAS/CPRM e da CDRM, onde foram extraídos os dados brutos dos
poços existentes no município, compreendendo um total de 199 poços. Após a coleta, os resultados
obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas.
As planilhas continham dados das seguintes variáveis: nível dinâmico, nível estático, vazão
específica, vazão estabilizada e profundidade final ou total. Observou-se que as amostras
disponíveis nos sites citados, representavam dados brutos que precisavam ser organizados em
tabelas a serem exportadas para programas computacionais. Nesta fase, foi constatado que algumas
variáveis não possuíam informações suficientes que pudessem gerar resultados confiáveis, em
virtude da presença dos valores considerados anômalos, sendo assim foram excluídos alguns dados
considerados extremos, dentre as quais: a vazão estabilizada e a vazão específica, sendo
considerada uma fase mais qualitativa da pesquisa.
Por fim, foram selecionados os dados de nível estático, nível dinâmico e profundidade final
ou total. Esses dados foram trabalhados em programa de software livre, o programa R (versão 3.3.2win), para que pudessem gerar dados estatísticos e geoestatísticos e demais informações sobre as
variáveis citadas. Na estatística descritiva foram tratados os dados através da média, moda,
variância, desvio padrão e histogramas. Já quanto à ferramenta geoestatística foram aplicadas as
estimativas de krigagem.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
As descrições dos parâmetros, com base na estatística básica, resultantes dos valores
analisados quanto a profundidade dos poços, nível dinâmico e o nível estático, estão representados
abaixo (Tab. 1).
TABELA 1- Síntese da Estatística Descritiva das variáveis obtidas dos poços artesianos.
Variáveis Regionalizadas
Número de Amostras
Medidas de Posição (m)
Valor Mínimo
Valor Máximo
Média
Moda
1º Quartil (25%)
Mediana (50%)
3º Quartil (75%)
Medidas de Dispersão
Variância
Desvio padrão
Medidas de Distribuição
Coeficiente de variação

Profundidade Final
28

Nível Dinâmico
31

Nível Estático
53

16,00
61,00
38,14
30,00
30,00
34,50
49,25

4,00
28,00
14,30
12,00; 16,00
7,88
13,21
16,09

0,30
17,50
4,29
2,00
2,00
3,19
5,25

163,31
12,77

49,42
7,03

13,09
3,60

33,50

49,14

84,34

Fonte: Elaborada pelo Tuma (2017) através do Programa R (versão 3.3.2-win).

De acordo com a tabela exposta, vale ressaltar que sobre os resultados da variável
profundidade as medidas de dispersão apresentadas expressam valores baixos a razoáveis, com um
conjunto amostral com poucos dados extremos ou discrepantes da média geral, ou seja, indicando
um parâmetro dentro da regularidade. Já com relação às informações do nível dinâmico, nota-se a
característica bimodal nessa variável, além do ordenamento e agrupamento do conjunto de dados,
contendo certa probabilidade de certeza. Em contrapartida, as medidas de distribuição com relação
ao nível estático, esboçam uma considerável distribuição dos dados, sendo bem heterogêneos em
comparação com os anteriores.
Cientes que os fenômenos espaciais possuem certa continuidade no espaço, portanto não
podem ser tratados isoladamente, além de não serem explicados utilizando apenas fórmulas
matemáticas. Desta forma, foram empregadas certas ferramentas, como é o caso da krigagem,
nomenclatura em homenagem ao engenheiro de minas Daniel Krige pioneiro no uso desta técnica,
que está baseada na teoria proposta por Matheron, em 1971, mediante o manuseio das variáveis
regionalizadas (CAMARGO, 1998).
As técnicas da krigagem melhoram a confiabilidade dos resultados obtidos, pois
consideram a distância entre as observações, fornecem estimadores exatos não tendenciosos e mais
eficientes, diferente da estatística clássica que tem como base a média e o desvio padrão de um
determinado fenômeno e parte da hipótese que as variações de um evento são aleatórias, por essa
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razão a geoestatística pode ser considerada uma técnica de estudo do fenômeno espacial mais
completa, pois considera a localização geográfica e a dependência espacial da variável estudada
(CAMARGO op. cit.).
A krigagem é uma técnica que ao analisar um fenômeno no espaço procura diminuir a
variância estimada a partir de um modelo preliminar que considera as probabilidades dos dados
distribuídos no espaço. Existem diferentes tipos de krigagem, como por exemplo, a krigagem
simples, krigagem ordinária, krigagem universal, conforme LANDIM (2006). Antes da aplicação
dessa técnica, ocorreu o ajustamento dos modelos matemáticos aplicando-se as análises
variográficas do tipo “exponencial”, mais comumente empregado no setor da Mineração. Nesta
pesquisa, utilizou-se a técnica de krigagem ordinária para tratar as seguintes variáveis: a
profundidade total e o nível estático.
Com base nessa técnica, são assumidos que os dados recolhidos de uma determinada
população se encontram correlacionadas no espaço. Tal método de interpolação estima um valor
Z(x) num determinado ponto X(0). Os produtos gerados a partir deste método estão representados
abaixo, em mapas temáticos de contornos (isolinhas) quanto à representação das classes de
profundidades totais (Fig.1 e 2).
Figura 1: Mapa de isolinhas, interpolado por krigagem ordinária, baseado nos dados da variável
profundidade total.

Fonte: Elaborada por Santos (2017) através do Programa R (versão 3.3.2-win).
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Figura 2: Mapa de isolinhas, interpolado por krigagem ordinária após redução dos erros, baseado nos dados
da variável profundidade total.

Fonte: Elaborada por Santos (2017) através do Programa R (versão 3.3.2-win).

Esses mapas de contorno (isolinhas) sugerem que as maiores profundidades totais, com base
nos poços existentes, se concentram em pequenas porções nas regiões N-NE e S-SE, no entanto, a
área apresenta reservatórios hídricos subterrâneos com níveis pouco profundos.
Outra variável aleatória regionalizada tratada com base nas informações coletadas, refere-se
ao nível estático. Estende-se por nível estático, os valores das profundidades das águas subterrâneas
antes do teste de bombeamento nos poços tubulares previamente perfurados, sendo representados
abaixo (Fig. 3 e 4).
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Figura 3: Mapa de isolinhas, interpolado por krigagem ordinária, baseado nos dados da variável nível
estático.

Fonte: Elaborada por Santos (2017) através do Programa R (versão 3.3.2-win).
Figura 4: Mapa de isolinhas, interpolados por Krigagem ordinária após redução dos erros, baseado nos
dados da variável nível estático

Fonte: Elaborada por Santos (2017) através do Programa R (versão 3.3.2-win).
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Nos mapas de isolinhas acima, os níveis estáticos mais superficiais concentram-se nos
patamares entre 2 a 6 metros, e situam-se nas porções norte, nordeste e sudoeste da região
investigada. Os níveis estáticos mais profundos, compreendidos nas isolinhas entre 10 a 17 metros,
sendo situados preferencialmente na direção NW-SE. Estas informações ficam bastante evidentes
após a aplicação da técnica de interpolação, baseados no grupo de amostras do nível estático,
como mostrado na figura 3. Neste contexto, quando é adotada a redução dos erros por krigagem
ordinária, ocorre a retirada controlada dos dados extremos máximos e mínimos, cuja a tendência
dos resultados é se aproximar o mais próximo da certeza probabilística, observado na figura 4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desta pesquisa é relevante para um gerenciamento sustentável dos recursos
hídricos subterrâneos do município, por parte da sociedade civil, visto que a água é um elemento
indispensável a vida e a todas as atividades humanas, substância que ainda é acessível, mas que
poderá se tornar escassa para a atual e futuras gerações.
Este trabalho, de cunho inédito, serviu para produção do conhecimento, ademais, o
município pesquisado, é carente de informações técnicas com enfoques hidrogeológicos,
geomatemáticos e cartográficos voltados para o planejamento urbano, rural e ambiental.
A estatística básica foi um método utilizado para o ordenamento das amostras, já a
ferramenta geoestatística caracterizou espacialmente as variáveis ditas aleatórias. Ressalta-se, ainda
que, a relevante contribuição do software adotado nesta pesquisa, o Rstudio, utilizado para gerar
gráficos e obtenção de cálculos estatísticos.
Desta maneira, a área pesquisada apresenta os seguintes resultados obtidos: as
profundidades totais, indicam um conjunto de dados regulares, bem como se pode afirmar que os
poços presentes têm a característica geral de serem rasos ou pouco profundos para a captação de
água. O nível estático, de uma forma abrangente, possui a tendência de ser uniforme na região, com
algumas exceções.
É importante frisar que o rebaixamento do nível d’água subsuperficial pode ficar cada vez
mais acentuado, por isso faz-se necessário à fiscalização de obras de captação de águas subterrâneas
sem o devido respeito aos critérios necessários, e também o monitoramento da oferta hídrica,
considerando que a região já sofre com o deficit hídrico e com o processo de urbanização crescente
e desordenado.
Por fim, recomenda-se para os futuros trabalhos, a representação de cartogramas esboçando
a delimitação dos poços presentes em setores urbanos e rurais, bairros e distritos, córregos e rios,
além de uma maior quantidade de amostras compatíveis com a dimensão geográfica da área, pois
resultarão em produtos mais relevantes e diversificados em termos de detalhamentos.
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RESUMO
No decorrer da história da humanidade os recursos naturais tornam-se cada vez mais escassos. Em
meio a essa realidade, a análise ambiental propicia conhecer o potencial dos recursos naturais para
conciliar a exploração econômica que a sociedade impõe com a dinâmica da natureza. Esse estudo
tem como objetivo analisar a morfodinâmica da área do alto curso do rio Pagão, na abrangência dos
municípios de Umbaúba, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, no estado de Sergipe. A proposta
teórico-metodológica da Ecodinâmica (TRICART, 1977) serviu de base para avaliar as unidades de
paisagem da área de estudo por meio do balanço morfogênese/pedogênese. Nessa análise são
estudados os componentes naturais e antrópico, os processos morfodinâmicos e a intensidade de sua
atuação. A área do alto curso do rio Pagão compreende 53,5 km². Os resultados dos estudos
permitiram identificar na área unidades de paisagem inseridas em três categorias: Meios Estáveis,
Meios Intergrades e Meios Instáveis, cada uma encontra-se em um estágio de evolução. O nível de
estabilidade/instabilidade é classificado de acordo com as características físicas, biológicas e
antrópicas das unidades de paisagem. O produto cartográfico final do estudo resultou na elaboração
do Mapa Morfodinâmico do Alto Curso do rio Pagão.
Palavras-chave: Morfodinâmica; Categorias Ecodinâmicas; Paisagem; Rio Pagão.
ABSTRACT
In the course of human history, natural resources are becoming increasingly scarce. In the midst of
this reality, the environmental analysis propitiates to know the potential of the natural resources to
reconcile the economic exploitation that the society imposes with the dynamics of the nature. The
objective of this study was to analyze the morphodynamics of the upper reaches of the Pagão River,
in the municipalities of Umbaúba, Santa Luzia do Itanhy and Indiaroba, in the state of Sergipe. The
theoretical-methodological proposal of Ecodynamics (TRICART, 1977) served as a basis for
evaluating the landscape units of the study area through the morphogenesis / pedogenesis balance.
In this analysis the natural and anthropic components, the morphodynamic processes and the
intensity of their performance are studied. The high-lying area of the Pagão River comprises 53.5
km². The results of the studies made it possible to identify landscape units in three categories:
Stable Media, Intermediate Media and Unstable Media, each of which is at an evolutionary stage.
The level of stability / instability is classified according to the physical, biological and
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anthropogenic characteristics of the landscape units. The final cartographic product of the study
resulted in the elaboration of the Morphodynamic Map of the Upper Course of the Pagão River.
Keywords: Morphodynamics; Ecodynamic categories; Landscape; Pagão River.

INTRODUÇÃO
No decorrer da história da humanidade os recursos naturais tornam-se cada vez mais
escassos. Em meio a essa realidade, a análise ambiental propicia conhecer o potencial dos recursos
naturais para conciliar a exploração econômica que a sociedade impõe com a dinâmica da natureza.
Dessa forma, é possível alertar a sociedade sobre a necessidade de gerir os recursos naturais sem
degradá-los, resguardando-os para a manutenção dos grupos sociais e das atividades produtivas.
Assim, o estudo ambiental torna possível o planejamento e gestão dos recursos naturais.
De modo geral, na Geografia os estudos ambientais contemplam um diagnóstico dos
componentes biofísicos e da ocupação humana da área. Nessa análise são caracterizados os
componentes naturais e antrópico, os processos morfodinâmicos e a intensidade de sua atuação.
A categoria geográfica que norteia esse estudo é paisagem, porque permite uma análise
holística relacionando todos os componentes do meio ambiente. No entanto, paisagem não é um
simples somatório de elementos geográficos, é o resultado de todos os elementos bióticos e
antrópicos que interagem em determinada porção do espaço (BETRAND, 2004). Portanto, é
instável na sua essência em razão da permanente evolução que se processa nos elementos físicos,
biológicos e antrópicos.
Na avaliação do estado da paisagem costuma-se aplicar metodologias que analisam as
condições dos componentes da dinâmica natural e o grau de intervenção antrópica. Uma das bases
teóricas mais utilizadas é a Ecodinâmica proposta por Tricart (1977). O autor apresenta uma
classificação dos meios relacionando-os com as unidades de paisagem considerando o balanço
morfogênese/pedogênese. Na abordagem desse estudo estão contemplados também os tipos de uso
e ocupação das terras e suas interferências sobre os elementos da dinâmica natural, avaliando
possíveis desequilíbrios no meio ambiente.
As considerações apresentadas anteriormente se relacionam com esse estudo que visa
realizar um estudo morfodinâmico na área do alto curso do rio Pagão, na abrangência dos
municípios de Umbaúba, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba – Sergipe. A área do alto curso do rio
Pagão compreende 53,5 km².

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Na atualidade, não se concebe estudar o meio ambiente que não seja com base em uma
análise holística que envolva todos os processos e elementos que compõem a paisagem. Essa
concepção é ratificada por Penteado (1985, p. 126) na seguinte afirmação referindo-se aos estudos
ambientais: “a melhor abordagem é a sistêmica”.
O estudo em tela tem por base a proposta teórico-metodológica da ecodinâmica (TRICART,
1977), que permite avaliar o estado das unidades de paisagem e classificá-las segundo “três grandes
tipos de meios morfodinâmicos, em função da intensidade dos processos atuais, a saber: meios
estáveis, meios intergrades e os fortemente instáveis”.
Os procedimentos metodológicos incluíram: levantamento bibliográfico, como suporte
teórico; levantamento cartográfico e dados de climáticos disponibilizados por CLIMATEDATA.ORG para o município de Umbaúba.
Foram elaborados os seguintes mapas temáticos auxiliares para a confecção do mapa
Morfodinâmico: Geológico, Hipsométrico, Declividade, Geomorfologia.
Para elaboração do Mapa Geológico foram utilizados os mapas geológicos do Estado de
Sergipe, na escala 1:250000 (SANTOS et al., 2001) e do Projeto RADAMBRASIL, folha SC. 24/25
- Aracaju/Recife, na escala 1:1000000 (BRASIL, 1983). Foram utilizados os Rasters dos modelos
digitais de elevação (MDE) e de relevo sombreado do banco do TOPODATA (INPE, 2018) com
resolução de 30m.
Para geração da rede de drenagem da área da bacia foram utilizados os Rasters do Modelo
Digital de Elevação (MDE) do TOPODATA com resolução de 30m (INPE, 2018) e imagens de
satélite Google Earth com resolução de 50cm (Google Satellite), folhas topográficas de Boquim
folha SC.24-Z-C-III (1973) e Estância folha SC.24-Z-D-I (1972), da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e arquivos de Shapefile do Atlas digital da CPRM do
ano de 2016.
Para confecção dos mapas Hipsométrico e de Declividade foram utilizados o Modelo Digital
de Elevação (MDE) do TOPODATA com resolução de 30m (INPE, 2018).
Para a elaboração do mapa Geomorfológico foram utilizadas as cartas topográficas Projeto
RADAMBRASIL, folha SC. 24/25 - Aracaju/Recife, na escala 1:1000000 (BRASIL, 1983); os
Rasters dos modelos digitais de elevação (MDE) e de relevo sombreado do banco do TOPODATA
(INPE, 2018) com resolução de 30m.
Para o processamento das imagens e confecção dos mapas ultilizou-se softwares de
geoprocessamento, dentre eles o Global Mapper versão 18 e o Quantum GIS (QGIS) versão 2.18 e a
3.0. Para a localização da área foi feito o recorte da área de estudo – o alto curso da bacia do rio
Pagão. Assim, iniciou-se os trabalhos no QGIS gerando a individualização das sub-bacias do rio
Piauí, a partir daí, com o auxílio das folhas topográficas dos municípios de Boquim folha SC.24-ZISBN: 978-85-68066-83-6
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C-III (1973) e Estância folha SC.24-Z-D-I (1972). Após a delimitação da bacia hidrográfica do rio
Pagão (Figura 1), o curso foi setorizado em alto, médio e baixo curso, tendo sido selecionado o alto
curso da bacia para ser analisado, em razão dessa área conter a nascente do rio principal e
apresentar tipos de ocupação que se repercutem na hidrodinâmica dos demais setores.
O mapa Morfodinâmico consiste na síntese da análise dos componentes do sistema
ambiental da área de estudo, e apresenta o estado das unidades de paisagem –
estabilidade/instabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base na proposta teórico-metodológica de Tricart (1977) a paisagem é avaliada por
meio do balanço morfogênese/pedogênese, em três categorias: Meios Estáveis, Meios Intergrades e
Meios Fortemente Instáveis. Essa análise da dinâmica da paisagem é definida pelos processos
atuantes e as unidades ecodinâmicas indicam o estado atual de cada unidade.
Baseando na metodologia supracitada, elaborou-se o mapa Morfodinâmico do alto curso do
rio Pagão (Figura 1). A proposta de Tricart (1977) aplicada na área de estudo permitiu identificar as
seguintes categorias ecodinâmicas: Meios Estáveis, Meios Intergrades e Meios Instáveis.
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Figura 1 – Mapa Morfodinâmico do Alto Curso do Rio Pagão.
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Fonte: Lucas Marcone, 2018.

Os Meios Estáveis foram identificados como sendo os Topos sub-horizontais e as Vertentes
Fracamente Antropizadas que apresentam cobertura vegetal capaz de proteger o solo da ação de
processos morfogenéticos severos, de tal modo, a prevalecer a pedogênese sobre a morfogênese
(Figura 1).
Na porção centro-leste da área de estudo ocorre com maior frequência os meios classificados
como Estáveis. Na Figura 2 observa-se a unidade de paisagem Vertente Fracamente Antropizada,
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que apesar do gradiente de declividade, possui cobertura vegetal densa que protege o solo do
impacto das gotas de chuvas e da desagregação das partículas. Além disso, a cobertura vegetal ao
adicionar matéria orgânica no solo promove a formação de agregados, que reduz a ação dos
processos erosivos e contribui para a nutrição e mantém a umidade do solo.
Figura 2 – Vertentes Fracamente Antropizadas – Meios Estáveis. Alto curso do rio Pagão, Umbaúba/SE.

Fonte: Lucas Marcone dos Santos, 2018.

Os Meios Intergrades (Figura 1) correspondem a uma área de transição entre os Meios
Estáveis e Instáveis. O que os caracteriza é o balanço pedogênese/morfogênese exercendo-se de
maneira concorrente no ambiente.
Na área de estudo foram inseridos nessa categoria os Topos Sub-Horizontais com pastagem
e/ou cultivos comerciais e de subsistência, as Vertentes Antropizadas cuja vegetação original foi
suprimida para dar lugar às atividades produtivas da agropecuária e as Planícies Aluviais sem mata
ciliar ou com mata ciliar degradada.
Os usos mais frequentes na área de estudo são agricultura de cítricos, principalmente laranja,
e a pecuária extensiva. Esse tipo de utilização altera a dinâmica do sistema ambiental em razão da
retirada da vegetação nativa. Desse modo, a interação os elementos da dinâmica natural,
solo/vegetação/clima, sofre alterações com reflexos direto sobre a atuação dos processos
mofodinâmicos. As mudanças na paisagem são visíveis.
Geralmente, as vertentes são ocupadas por pastagem devido ao gradiente de declividade.
Esse tipo de uso interfere na dinâmica de fluxo de matéria e energia da vertente, ou seja, interfere
no transporte de sedimentos e no tipo de escoamento das águas pluviais. Devido ao pisoteio
continuo do gado ocorre a degradação da pastagem em setores do terreno e a compactação do solo,
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favorecendo ao escoamento superficial, que tende a se tornar concentrado desenvolvendo feições
erosivas de terracetes, sulcos e ravinas (Figura 3).
Figura 3 – Vertentes Antropizadas com pastagem degradada e áreas de solo exposto – Meios Intergrades.
Alto Curso do Rio Pagão, Umbaúba/SE.

Terracetes

Fonte: Lucas Marcone, 2017.

A prática de barramento é utilizada para o represamento de água, que serve para
dessedentação dos animais. Esse tipo de manejo altera as características do fluxo e o volume da
carga de sedimentos nos canais fluviais a jusante da barragem.
Na área, o manejo do solo com o uso de queimada é uma prática observada com frequência
para a limpeza do terreno. Entretanto, essa técnica reduz a quantidade de micro-organismos, de
nutrientes dos solos e causam prejuízos à biodiversidade. Além disso, expõe o solo aos processos
erosivos. A continuidade dessa prática ocorre devido à falta de conhecimento dos pequenos
proprietários e da falta de assistência técnica por parte dos órgãos públicos.
Nas Planícies Aluviais sem mata ciliar ou com mata ciliar degradada ao longo dos canais de
drenagem, inclusive do rio principal, constata-se como resultado o aumento da disponibilidade de
sedimentos sujeitos ao transporte pelo escoamento superficial. Como consequência, os canais
podem apresentar processo de assoreamento e erosão por solapamento das margens.
Os Meios Instáveis caracterizam-se por ambientes onde a morfogênese predomina sobre a
pedogênese (Figura 1). Eles ocorrem pontualmente na área do alto curso do rio Pagão. Foram
classificados nessa categoria os Bordos das morfologias tabulares, as Vertentes com Áreas de Solo
Exposto e a Área Urbanizada.
As Vertentes com Áreas de Solo Exposto estão associadas às áreas de empréstimo de aterros
para pavimentação de estradas vicinais e/ou de retirada de argila para uso como matéria-prima nas
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indústrias de cerâmica. Nessas vertentes a vegetação é suprimida a ponto de a superfície do solo
ficar exposta aos processos erosivos. Assim, o solo torna-se mais suscetível a erosão hídrica.
Inicialmente, os processos começam quando as gotas de chuvas atingem a superfície do solo e o
erodem por salpico – efeito splash, desagregando as partículas. Nas áreas de empréstimo de aterros
constata-se a presença de sulcos e ravinas. Essas feições erosivas resultam em perda de solo e os
sedimentos disponibilizados para o escoamento superficial podem ser transportados até os canais
fluviais provocando o assoreamento dos mesmos.
Na Figura 4, observam-se áreas degradadas na vertente onde encontra-se instalada uma
indústria de cerâmica, a qual retira argila da camada do Grupo Barreiras, que serve de matériaprima para confecção de tijolos, blocos e telhas. Esse tipo de uso expõe o solo aos processos
erosivos. Em segundo plano, verifica-se o canal do rio Pagão, cujas as margens não apresentam
mata ciliar. A água é utilizada nas atividades da indústria de cerâmica. A proximidade da área de
solo exposto com o canal fluvial proporciona processos de assoreamento.
Figura 4 – Visão panorâmica da área de empréstimo com retirada de argila para indústria de cerâmica –
Meios Instáveis. Alto Curso do Rio Pagão, Umbaúba/SE.

Rio Pagão

Fonte: Acervo pessoal, 2018.

Os Bordos foram classificados como Meios Instáveis (Figura 1). Essas feições apresentamse ocupadas por residências de pessoas com vulnerabilidade social, em quase toda sua extensão na
Área Urbanizada. Desse modo, há uma exposição permanente das residências aos movimentos de
massa – deslizamentos (Figura 5).
A precariedade do saneamento básico contribui para que o esgoto seja descartado nas
cabeceiras de drenagem contaminam a água nos canais fluviais. A condição natural dessa feição,
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com elevado gradiente de declividade, somado a ocupação desordenada permite inserir os Bordos
na categoria ecodinâmica Instável.

Figura 5 – Visão panorâmica dos Bordos ocupados por residências, com destaque para o despejo de esgoto
nas cabeceiras de drenagem – Meios Instáveis. Alto Curso do Rio Pagão, Umbaúba/SE.

Fonte: Lucas Marcone, 2017.

As espécies plantadas nas vertentes contribuem para o encharcamento do solo e
consequentemente, movimentos de massa. Um exemplo é o plantio de bananeira (Musa spp), que
aumenta os riscos de deslizamentos, por se tratar de uma espécie que possui raízes de baixa
profundidade e caules que acumulam muita água.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo com a aplicação da proposta Ecodinâmica (TRICART, 1977)
permitiu compreender o funcionamento do sistema ambiental que domina a área do alto curso do rio
Pagão e alcançar o objetivo, ou seja, realizar uma análise do estado morfodinâmico das unidades de
paisagem, representadas no produto cartográfico final. Portanto, os fundamentos teóricos e os
procedimentos técnicos mostraram-se pertinentes.
A área de estudo reúne um conjunto de feições morfológicas, rede de canais fluviais,
litologias, tipos de solos, vegetação e tipos de uso. As relações de interdependência entre os fatores
naturais e antrópicos no âmbito do alto curso da bacia determinam a configuração de diferentes
unidades de paisagem, cada uma com sua dinâmica, mas que compõem e definem a totalidade da
paisagem regida pelo sistema ambiental.
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A avaliação das unidades de paisagem permitiu identificar na área, Meios em diferentes
estágios ecodinâmicos: Meios Estáveis, Meios Intergrades e Meios Instáveis. Dessa maneira, os
gestores e órgãos de planejamento ambiental dos municípios de Santa Luzia do Itanhy, Indiaroba e,
principalmente, de Umbaúba devem buscar novas alternativas de organização para o espaço, a fim
de estabelecer uma adequação entre o setor econômico e o potencial de uso dos recursos naturais.
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RESUMO
A água ocupa um lugar específico entre os recursos naturais. É a substância mais abundante no
planeta, embora disponível em diferentes quantidades e em lugares diferentes. A saúde humana está
interligada e associada a um suprimento de água potável segura, adequada e acessível. A crescente
preferência pelo uso das águas subterrâneas para os mais diversos tipos de uso se deve ao fato de
que, em geral, a água captada em poços artesianos apresenta, geralmente, excelente qualidade a
baixo custo para a sua execução e manutenção. Nesse contexto, objetivou avaliar a qualidade das
águas subterrâneas no município de Alagoa Nova – PB através dos parâmetros físicos, químicos e
microbiológicos. A pesquisa foi realizada em 3 poços artesianos durante um período de 3 meses,
por meio de coletas de amostras da água sendo encaminhadas para análises no Laboratório da
CAGEPA e UFPB – JP. A partir das análises foi possível concluir que, as águas exploradas dos
poços estudados em suas análises microbiológicas estão em desacordo com o que se preconiza pela
Portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da saúde e Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente nº 357 de 2005, havendo alteração em alguns parâmetros físico-químicos, sendo de
utilidade imprópria para o consumo humano.
Palavras-chave: Água Subterrânea. Padrões de Potabilidade. Água para consumo humano.
ABSTRACT
Water occupies a specific place among natural resources. It is a more abundant substance on the
planet, available in different quantities and in different places. Human health is intertwined and
associated with a safe, appropriate and affordable supply of safe drinking water. The growing
preference for using groundwater for the most diverse types of use is due to the fact that, in general,
water abstracted from artesian wells is generally of excellent quality at low cost for its execution
and maintenance. In this context, the objective was to evaluate the quality of groundwater in the city
of Alagoa Nova - PB through physical, chemical and microbiological parameters. The research was
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carried out in 3 artesian wells during a period of 3 months, through the collection of samples of the
water being sent to non - laboratory analyzes of CAGEPA and UFPB - JP. From the moment they
are concluded, the waters of the environment are known as microbiological and are in disagreement
with what is recommended by Ordinance nº. 2.914 from 2011 of the Ministry of Health and
National Council of the Environment Resolution nº357 from 2005, with some physical and
chemical parameters, being unfit for human consumption.
Keywords: Subterranean water. Standards of Potability. Water for human consumption.

INTRODUÇÃO
A água é um dos elementos mais importantes do planeta Terra, constituindo um bem
essencial a todo ser vivo (DANTAS, 2008).
O consumo de água segura é de importância fundamental para a sadia qualidade de vida e de
proteção contra as doenças, sobretudo aquelas evitáveis, relacionadas a fatores ambientais e que têm
afligido populações em todo o mundo (BRASIL, 2010). A água para consumo humano pode ser
obtida de diferentes fontes, sendo o manancial subterrâneo um recurso utilizado por ampla parcela
da população brasileira (SILVA; ARAÚJO, 2003).
A solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano é toda modalidade de
abastecimento coletivo de água distinta do sistema de abastecimento de água, incluindo, entre
outras, fonte, poço comunitário, distribuição por veículo transportador e instalações condominiais
horizontal e vertical (BRASIL, 2004b).
A qualidade da água pode ser avaliada por um conjunto de parâmetros, determinados através
uma série de análises física, química e biológica. A análise físico-química da água determina de
modo preciso e explícito algumas características da amostra em questão, e assim é vantajosa para se
avaliar a qualidade da água (CRUZ et al., 2007). Os parâmetros físicos para uma análise minuciosa
de água abrangem desde temperatura da água até a análise de sólidos suspensos e sólidos
dissolvidos pelo método gravimétrico, como também análise da turbidez pelo método nefelométrico
(SANTOS et al., 2007).
As doenças de veiculação hídrica emergiram como um dos principais problemas de Saúde
Pública nos últimos 25 anos (FRANCO, 2007). A importância dos serviços de água tratada e de
esgoto na saúde e bem-estar da população é vastamente reconhecida, sendo os serviços de
saneamento básico considerados essenciais à vida e com fortes impactos sobre o meio ambiente
(IPEA, 2005).
Água na natureza: distribuição e importância
De acordo com BRANCO (2001), a água se faz presente desde o surgimento das primeiras
formas de vida na humanidade, na qual essas formas dependiam desse recurso hídrico para a
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formação de sua sobrevivência e manutenção da sua capacidade fisiológica para se manter na vida
terrestre.
Apesar da grande quantidade de água distribuída globalmente em grandes porcentagens, essa
variância geograficamente se manteve por anos desde o surgimento da humanidade, porém, a
constante necessidade humana faz com que haja uma diminuição de volume da água disponíveis
nesses reservatórios (REBOUÇAS, 2004).
Uso e consumo da água
A utilização da água pelo homem depende da sua disponibilidade e da realidade sócio econômica e cultural de uma sociedade. Atualmente, a agricultura e a pecuária consomem cerca de
70% da água doce, sendo que a irrigação ocupa a maior parte. No entanto, devido a fatores como
sistemas de irrigação deficientes ou rega em horas não aconselhadas, especialmente nos países em
via de desenvolvimento, 60% dessa água é perdida por evaporação ou por devolução aos rios e
aquíferos, sem ter servido o seu propósito (BRASIL, 2006).
O uso da água se faz bem evidente na agricultura pelo fato de ter uma maior concentração da
produção de alimentos para o consumo humano, já pelas indústrias também se encontra uma parcela
de uso com as produções em grande escala de matérias primas desenvolvidas pelas indústrias.
O uso excessivo dessa água pode acarretar sérios problemas em nível mundial
principalmente para o volume dos aquíferos subterrâneos, sendo eles a principal fonte de
abastecimento desses meios encontrados na população (JOURAVLEV, 2004).
Água Subterrânea
As águas subterrâneas são aquelas que se encontram sob a superfície da terra, preenchendo
os espaços entre o solo, rochas e fissuras, nessas zonas de preenchimento encontramos localizado o
nível freático dessa área na qual se conhece popularmente como lençol freático.
O manancial subterrâneo é uma das fontes alternativas mais importantes para o suprimento
da água, um dos pontos positivos por obter esse título de grande importância é a forma em que se
encontra o estado de potabilidade da água, não necessitando na maioria das vezes de tratamento
para seu consumo, pelo fato de sofrer um processo natural de filtração no subsolo. As camadas
subterrâneas que podem ser encontradas essa água são chamadas de aquíferos, que são formadas por
elementos geológicos (PHILIPPI Jr., 2005).
Poço artesiano como fonte alternativa de água potável
Poço artesiano é um poço perfurado com pequeno diâmetro, grande profundidade e contém
uma característica importante, a água é jorrada naturalmente do solo devido a pressão sob a água,
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fazendo com chegue até a superfície. Quando essa pressão não é totalmente precisa para levar até a
superfície, conta-se com o auxílio de uma bomba na qual será chamado de poço semi-artesiano.
Tanto o artesiano quanto o semi-artesiano são denominados tecnicamente como poço tubular
profundo. Ambos são escavados por furadeiras gigantes, usando uma broca desenvolvida pela
indústria petrolífera (VASCONCELOS, 2014).
Qualidade da água
A qualidade da água é um bem comum e essencial a todos, é considerado um recurso que
exige manuseio em seu tratamento com bastante cuidado, esses cuidados se atenta tanto a população
quanto as diversas autoridades sanitárias e ambientais.
De acordo com Silva e Araújo (2003), inúmeros fatores podem vir a comprometer a
qualidade da água subterrânea, que é a mais utilizada para os abastecimentos. As principais fontes
de contaminação dessa água são os esgotos domésticos e indústrias sendo uma fonte de
microrganismos como bactérias e vírus patogênicos, parasitas e substâncias orgânicas e inorgânicas.
A garantia do consumo dessa água potável é uma forma de prevenção contra doenças de veiculação
hídrica, possibilitando uma qualidade de vida melhor e saudável.
Aspectos físicos e químicos para águas subterrâneas
Os parâmetros físicos indicados nas águas subterrâneas esperam-se características tais como,
transparente, incolor, inodoro e sem sabor. Já em sua avaliação quanto a sua constituição química é
relevante que se tenha o mínimo possível de contaminação por minerais e agente de origem
químicas tóxicas dissolvidas na água.
Vários processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem na água controlam a sua
composição química e a sua qualidade. A qualidade química da água subterrânea é, em geral,
controlada por fatores como qualidade da água de recarga, tipo de aquífero, litologias percoladas,
tempo de residência, entre outros (MANASSÉS, 2009).
Os principais aspectos avaliados na água para sua potabilidade adequada dentro dos
parâmetros físico-químicos são: pH, Cloro residual livre, Turbidez e cor aparente.
Parâmetros/aspectos microbiológicos para águas subterrâneas
A água é um meio susceptível de proliferação de microrganismos sendo mais propício
quando há algum elemento que forneça nutrientes para esses patógenos. Para que haja um controle
desses agentes se faz necessário a utilização de técnicas necessárias laboratoriais. Os mais comuns
patógenos são as bactérias, vírus e protozoários. As técnicas laboratoriais utilizadas são
caracterizadas em análises microbiológicas, que dentre inúmeras finalidades se destaca a contagem
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de coliformes, que são bactérias que normalmente habitam na flora intestinal de animais e do
homem e sua presença pode ser um indício de contaminação da água por esgotos domésticos
(MACÊDO, 2001).
Microrganismos indicadores
Segundo Macêdo (2001), para a identificação e isolamento de cada microrganismo requer
uma metodologia específica diferente uma da outra, na qual não permite que exclua nenhuma das
demais para a identificação do patógeno. Um microrganismo indicador deve apresentar algumas
características de fundamental importância, tais como, aplicabilidade em todos os tipos de água,
população numerosa no ambiente e sobreviver melhor do que os possíveis patógenos, ser incapaz de
se multiplicar no meio aquático, ter uma resistência equivalente aos patógenos e nos processos de
autodepuração, além de ser identificado por um método simples e barato.
Coliformes
No grupo dos coliformes incluem os bacilos aeróbicos facultativos, Gram-negativos, não
formadores de esporos, que tem a função de fermentação a lactose através da produção do gás na
temperatura de 35ºC por 48 horas. Encontram-se amplamente difundidos, podendo ser detectados
em diversos
Coliformes totais
Os coliformes totais são os microrganismos que apresentam bastonetes Gram-negativos nãoesporogênicos, aeróbicos, ou anaeróbicos facultativos, capazes de fermentar a lactose com produção
de gás, em 24 a 48 horas a 35ºC (MACÊDO, 2001).
De acordo com Schmidt (2006), as bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais
podem ser encontradas na água, no solo e em vegetais, sendo que possuem uma caraterística
funcional grandiosa em sua nutrição que é de multiplicação em água contendo altos teores de
nutrientes.
Coliformes termotolerantes
Os coliformes termotolerantes são bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidasenegativas, são caracterizadas pela atividade da enzima β-galactosidase. Podem crescer em meios
contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 44º - 45ºC, tendo assim, a
produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais
homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido
contaminados por material fecal (CONAMA, 2005).
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Portanto, esse trabalho buscou diagnosticar a qualidade da água de poços artesianos no
município de Alagoa Nova – PB, com a realização de análises bacteriológicas, físicas e químicas,
comparando com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério
da saúde e Resolução Conama nº 357/2005, propõe-se descrever soluções futuras para os resultados
apresentados mediante resultado das análises.
MATERIAL E MÉTODOS
Como local de estudo, o presente trabalho foi desenvolvido no município de Alagoa Nova –
PB, nas coordenadas, está localizada na região metropolitana da cidade de Esperança – PB, de
acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), no ano de 2016 estima-se uma
população de 20.569 habitantes, situada geograficamente em sua mesorregião no Agreste e
microrregião no Brejo Paraibano, área territorial 122,255 km² e densidade demográfica 160,98
hab/km². O município de Alagoa Nova encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica do
Rio Mamanguape.
Efetuou-se avaliação de 3 principais poços artesianos localizados no município, os poços são
identificados como: Poço 01 (Santa Vitória), Poço 02 (Massapê) e Poço 03 (Ribeirinho), todos os
poços são de utilidade pública com acesso aos moradores para captação da água.
As coletas deram-se entre os meses de Julho e Setembro de 2017, na qual foram coletadas e
encaminhadas para o Laboratório e Análises Clínicas da CAGEPA em parceria com o Laboratório
de Análises Químicas da Universidade Federal da Paraíba – UFPB em João Pessoa.
Realizou-se análises microbiológicas e físico-químicas das amostras de água coletadas.
Nas análises microbiológicas, determinou-se o Número Mais Provável (NMP) de coliformes
totais e de coliformes termotolerantes presentes na água. Nas análises físico-químicas, analisou-se
os seguintes parâmetros nas águas: pH, cor, dureza, turbidez, nitrito, nitrato, sulfato e sódio. A
classificação em relação à potabilidade das amostras seguiu os parâmetros microbiológicos e físicoquímico estabelecidos pela Portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde.
As amostras foram colocadas em recipientes esterilizados, permitindo sua abertura apenas
no ato da coleta e na análise. Evitou-se que as tampas entrassem em contato com qualquer objeto,
acondicionou os frascos em recipientes térmicos e foram encaminhados para as análises no
laboratório, efetuando-as em menos de 24h do momento da coleta.
No laboratório de análises para a avaliação microbiológica, as amostras foram colocadas em
concentração no tubo coletor de gás (tubo de Durham), onde esses tubos são colocados invertidos
no meio líquido contido num tudo de cultura – durante a esterilização, fica cheio do líquido e após a
inoculação e fermentação o líquido é deslocado, total ou parcialmente, pelo gás formando uma
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fermentação, considerando assim, resultado positivo para os tubos que apresentarem formação de
gás e turvação da amostra, pela técnica de tubos múltiplos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análises Físico-químicas das amostras de água
Na Tabela 2 é possível verificar os resultados físico-químicos obtidos nas amostras dos
Poços Santa Vitória, Massapê e Ribeirinho e o comparativo com a legislação.
Tabela 2. Resultados físico-químicos das amostras obtidas dos três poços.
Valor

Poço 01

Poço

Poço

Santa

02

03

Vitória

Massapê

Ribeirinho

Parâmetro

Valor limite
da Portaria
nº 2.914 do
MS

limite da
Conama
nº 357/2005
Classe – 3
Águas
Doces

Nitrito

0,0031

0,007

2,2633

1,0 mg/L

1,0 mg/L

Nitrato

26,9574

11,5734

11,8616

10,0 mg/L

10,0 mg/L

Lítio

0,0004

0,0009

0,0002

2,5 mg/L

2,5 mg/L

Sódio

0,6918

3,4994

1,0412

200mg/L

Cálcio

8,7429

14,676

4,8543

Cor

155

188

Turbidez

2,93

pH
Dureza do
Ca

+

Dureza do
Mg

Não
Menciona

Não

Não

Menciona

Menciona

143

15mg/L

75 mg

1,1

3,48

5mg/L

100 UNT

5,826

6,681

7,054

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

21,8147

36,6185

12,1121

Não

Não

Menciona

Menciona

12,61057

17,32441

6,65953

Não

Não

Menciona

Menciona

Fonte: Dados da pesquisa; Portaria nº 2.914/2011 MS; Resolução CONAMA nº357/2005
Os comparativos dos resultados obtidos durante a pesquisa está conforme a Portaria 2.914,
de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seus padrões de potabilidade, bem como também a Resolução do CONAMA
357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento bem como estabelece as condições e padrões de lançamentos de efluentes, e dá
outras providências.
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Os valores dos parâmetros cor e nitrato, encontram-se normais em dois poços, apenas no
Poço Santa Vitória mostrou-se não estar em conformidade com a Portaria nº 2.914 do Ministério da
saúde e resolução Conama nº 357/2005.
Os parâmetros pH, turbidez, dureza total, sulfato, lítio e sódio em todos os poços estão de
acordo com a resolução CONAMA nº 357/2005 e Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, para a
classificação das águas classe 3 o nitrito nos poços 1 e 2 está de acordo.
Análises Microbiológicas das amostras de água
As análises foram feitas durante um período de 3 meses consecutivos (Julho, Agosto e
Setembro) do ano de 2017, tendo como resultado dos três meses o exposto na tabela a seguir, que
apresenta dados relativos aos poços: I – Poço Santa Vitória, II – Poço Massapê e III – Poço
Ribeirinho.
Tabela 1. Resultados das análises microbiológicas de coliformes totais e termotolerantes, dos pontos de
coleta I, II e III
RELATÓRIO DE ENSAIO - I
PARÂMETRO

RESULTADO

VMP

Presença

Ausência

Enzimático ONPG -

COLIFORMES

MUG

TOTAIS

COLIFORMES
TERMOTOLE-

MÉTODO

Enzimático ONPG Presença

Ausência
MUG

RANTES
RELATÓRIO DE ENSAIO - II
PARÂMETRO

RESULTADO

VMP

Enzimático ONPG -

COLIFORMES
Presença

Ausência
MUG

TOTAIS

COLIFORMES
TERMOTOLERANTES
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RELATÓRIO DE ENSAIO - III
PARÂMETRO

RESULTADO

VMP

Presença

Ausência

Enzimático ONPG -

COLIFORMES

MUG

TOTAIS
COLIFORMES
TERMOTOLE-

MÉTODO

Enzimático ONPG Presença

Ausência
MUG

RANTES
*VMP: Valor máximo permitido
Fonte: Dados da pesquisa

Conforme resultados obtidos das análises dos meses analisados expostos na tabela 1, as
amostras da água dos poços apresentaram coliformes totais e termotolerantes, se mantendo presente
durante o período trimestral da pesquisa.
A existência desses microrganismos poderá indicar que todos os poços estão em inseridos
em áreas de riscos ambientais, como por exemplo em proximidade de locais com ausência de
saneamento adequado, verificando-se vários determinantes sociais que estão alterando a qualidade
da água consumida por essa população.
Os poços I, II e III encontram-se fora dos padrões de potabilidade microbiológicas, havendo
contaminações em todas as suas amostras.
A água com alterações em suas propriedades físico-químicas e microbiológicas podem
resultar em desequilíbrio no quadro de saúde das pessoas, principalmente das que fazem seu uso
diretamente da fonte sem nenhum tipo de tratamento após a exploração da fonte alternativa. São
múltiplos fatores que causam essas alterações nos parâmetros da água, fazendo com que haja uma
chance de maior contaminação, acarretando doenças por veiculação hídrica, entre outros problemas
Os poços localizados perto de moradias sofrem o risco de serem contaminados diariamente
por meio de resíduos/dejetos lançados no meio ambiente e interferindo diretamente nas águas.
Depósitos de lixos, fábrica de artigos como calçados, áreas agrícolas entre outros, fazem parte
desses determinantes sociais que acabam tendo contato com a água desses poços, causando as
alterações em seus padrões de potabilidade.
CONCLUSÃO
Com base nas análises e discussão dos resultados extraídos do trabalho experimental pode-se
concluir que durante o período trimestral do estudo:
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Conclui-se que todos os poços artesianos analisados estão em um ou mais parâmetros em
desacordo com as duas normatizações analisadas, como uma forma de solução futura, propõe-se
aplicar ações de Educação Ambiental nas comunidades onde estão inseridos os poços artesianos,
visando alertar sobre as principais doenças que podem vir a afetar a comunidade que faz uso da
água desses poços, principalmente doenças como cólera, hepatites, verminoses e diarreias.
O papel da enfermagem mediante esses resultados, é atuar diretamente no controle das
doenças citadas, proteção no meio ambiente e uso consciente da água, como intervenções futuras,
buscar por meio da conscientização e medidas profiláticas uma educação sanitária e ambiental, por
meio de palestras em diversos pontos dentro da comunidade, como: Postos de Saúde, escolas,
creches, ambientes públicos e ações sociais na cidade.
Entende-se assim que, toda educação ambiental aplicada terá um retorno ótimo para
conscientização, visando uma melhor qualidade de vida para a população, atuando nos diversos
meios dentro da saúde pública e na proteção do meio ambiente.
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RESUMO
A água disponibilizada para consumo humano deve conter índices excelentes de potabilidade
estabelecendo valores máximos permitidos (VMP), tornando-se indispensáveis para a qualidade da
saúde humana. É possível acompanhar o crescimento elevado da população podendo gerar um
consumo excessivo de água e um provável desequilíbrio ambiental principalmente em águas
superficiais. As atividades agrícolas às margens dos rios podem ocasionar impactos negativos para
o meio ambiente. Objetivou-se com este estudo analisar as características físico-químicas em
amostras de águas na Bacia Hidrográfica do rio Itapecuru, no perímetro urbano da cidade Codó-MA
e comparar os resultados com a Legislação Ambiental e Resolução vigente. Realizaram-se as
coletas de amostras de água em quatro pontos distintos, compreendendo o início e final do
perímetro urbano do rio. Os parâmetros avaliados foram: aspectos, turbidez, temperatura, pH,
alcalinidade total, gás carbônico, cálcio, magnésio, dureza total, profundidade, transparência,
condutividade elétrica e oxigênio dissolvido. Ao comparar os parâmetros analisados com os
estabelecidos na Legislação Federal vigente, Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 12/12/2011 e
Resolução CONAMA 357/2005, os resultados das análises para aspectos e turbidez foram os mais
críticos, pois mostraram valores superiores aos permitidos pela Legislação e Resolução, indicando a
necessidade de práticas conservacionistas (vegetativas, edáficas e mecânicas), que viabilizem uma
melhoria na qualidade do corpo hídrico.
Palavras-chave: Atividades agrícolas; Contaminação; Desequilíbrio ambiental.
ABSTRACT
The water available for human consumption should contain excellent potability indexes,
establishing maximum permissible values (VMP), making them indispensable for the quality of
human health. It is possible to keep up with the high population growth, which can generate
excessive water consumption and a probable environmental imbalance, especially in surface waters.
Agricultural activities along riverbanks can have negative impacts on the environment. The
objective of this study was to analyze the physicochemical characteristics of water samples in the
Itapecuru River Basin, in the city of Codó-MA, and compare the results with the current
Environmental Legislation and Resolution. Water samples were collected at four different points,
including the beginning and end of the urban perimeter of the river. The parameters evaluated were:
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aspects, turbidity, temperature, pH, total alkalinity, carbon dioxide, calcium, magnesium, total
hardness, depth, transparency, electrical conductivity and dissolved oxygen. When comparing the
parameters analyzed with those established in the current Federal Legislation, Ministry of Health
Ordinance No. 2,914 12/12/2011 and CONAMA Resolution 357/2005, the analysis results for
aspects and turbidity were the most critical, as they showed values higher than those permitted by
Legislation and Resolution, indicating the need for conservationist practices (vegetative, edaphic
and mechanical), which enable an improvement in the quality of the water body.
Keywords: Agricultural activities; Contamination; Environmental imbalance.

INTRODUÇÃO
A atitude ambiental baseia-se na observação visual das águas dos rios para definir a sua
qualidade. Contudo, cientificamente devem-se realizar análises físico-químicas periodicamente para
comparar com os padrões estabelecidos pela legislação e órgãos normativos, bem como sua
autodepuração. Assim sendo, pesquisas que envolvam o status quo retratam a realidade que
contribuem para uma mudança de postura ético ambiental perante aos sujeitos envolvidos no
processo. Portanto, a autodepuração é um fenômeno vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no
meio aquático, após as alterações induzidas pelos despejos efluentes, quando compostos orgânicos
são convertidos em compostos estáveis (estabilização da matéria orgânica), como gás carbônico e
água, não sendo prejudiciais do ponto de vista ecológico (SPERLING, 2005).
O crescimento populacional desordenado na cidade de Codó-MA tem influenciado de forma
gradativa e de forma negativa o ambiente aquático do perímetro urbano, pois o lançamento in
natura dos dejetos sólidos e líquidos tem ocasionado um processo de degradação ambiental e
eutrofização de forma preocupante, definido pelo acréscimo das atividades antrópicas, dos
aglomerados urbanos, situados em sua área de esgotamento, processos erosivos, assoreamentos,
diminuição gradativa da cobertura vegetal e ausência da fauna no decorrer do leito no rio Itapecuru.
Para tanto, a poluição das águas decorre da adição de substâncias e/ou de formas de energia que,
diretamente ou indiretamente, alteram as características físicas e químicas do corpo d’água de uma
maneira tal, que prejudique a utilização das suas águas para usos benéficos (CASALI, 2008).
Objetivou-se com este estudo analisar as características físico-químicas em amostras de
águas da Bacia Hidrográfica do rio Itapecuru, no perímetro urbano da cidade Codó-MA e comparar
os resultados com a Legislação Ambiental e Resolução vigente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi desenvolvido no perímetro urbano da cidade de Codó-MA, em um trecho préestabelecido com quatro pontos de coletas no leito do rio Itapecuru (Figura 1). O município está
localizado na região dos cocais maranhenses, com as coordenadas geográficas: Latitude 4º 26’ 51”
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S e longitude 43º 52’ 57” W e altitude de 47 m. Segundo a classificação de Köppen o clima dessa
região é do tipo Aw – megatérmico úmido e sub-úmido de inverno seco. O solo da área é
classificado como Neossolo Quartzarênico (EMBRAPA, 2006). A temperatura média da região está
em torno de 27ºC (LIMA, 1998). A precipitação anual de 1.200 mm, sendo o período chuvoso
concentrado nos meses de janeiro, fevereiro e março.
Figura 1: Localização da área de estudo.

Fonte: (IBGE, 2018).

Os pontos de coleta foram definidos previamente compreendendo todo perímetro urbano do
rio Itapecuru abrangendo o local em que ocorre o deságue do riacho água fria que cruza a cidade,
onde ocorre à maioria dos despejos sanitários, industriais e hospitalares (Figura 2).
Figura 2: Quatro pontos de coleta do Rio Itapecuru em Codó-MA.

Fonte: (Google Earth, 2017).
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Foram coletadas quatro amostras de água para análises físico-químicas em quatro pontos
distintos do rio Itapecuru e analisados treze parâmetros de interesse para avaliação do estado atual
do corpo hídrico. As amostras foram coletadas em garrafas de plásticos com capacidade de 500 mL,
que de acordo com as normas vigente da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONAMA n°357/2005, essa é a quantidade suficiente para identificar se há alterações nos
parâmetros.
Nos locais de coleta, realizou-se a ambientalização das garrafas antes do uso. Após esta se
efetuou as coletas e tamparam-se os recipientes que, por sua vez, foram acondicionados em caixa
térmica e devidamente identificados. Posteriormente, transportaram-se as amostras para o
Laboratório de Análise de Água, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, da cidade de
Codó-MA.
Avaliou-se o estado atual da água do rio Itapecuru através dos seguintes parâmetros:
turbidez, pH, alcalinidade total, gás carbônico, cálcio, magnésio e dureza total. Para a realização
desses parâmetros, a metodologia utilizada foi realizada de acordo com o Manual de Análise de
Água da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2013). Além disso, foram analisados in loco os
parâmetros: temperatura, profundidade, transparência, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica.
Na Tabela 1, têm-se os equipamentos que foram utilizados para cada parâmetro avaliado.
Tabela 1. Parâmetros e equipamentos utilizados para avaliação da qualidade do corpo hídrico.

Parâmetros

Equipamentos

Profundidade e transparência

Disco de Secchi

Temperatura da água

Termômetro digital com infravermelho

Oxigênio dissolvido

Oxímetro (HI-9146)

Condutividade elétrica

Condutivímetro digital

Fonte: Elaborada pelos autores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise dos parâmetros físico-químicos
Aspectos
As amostras coletadas foram reprovadas para os quatro pontos, pois o seu resultado visual
foi turvo. Tendo em vista que, seria necessário obter aspecto límpido para ser aprovado. Dessa
forma, o resultado desta análise executada não atendeu as normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA e da Portaria do Ministério da Saúde MS n° 2.914 de 12/12/2011.
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Turbidez (uT)
Pode ocorrer um grave aumento da turbidez quando ocorre poluição por esgotos
domésticos e diversos tipos de despejos, efluentes industriais e hospitalares. Com a turbidez
exorbitante pode ocasionar uma redução na penetração da luz na água reduzindo com isso a
fotossíntese dos organismos do fitoplâncton, algas e algumas vegetações submersas. Além disso,
afeta adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional de uma água (CETESB, 2011).
A partir dos dados analisados, observou-se que ocorreu reprovação da turbidez em todos os
pontos de coleta, pois os resultados estão fora dos padrões permitidos pela Portaria MS n°2.914 de
12/12/2011, que seria VMP de 5 uT. Pela Figura 3, observou-se uma maior alteração no ponto três.
Esta alteração possivelmente se deve ao fato de que há um riacho, chamado água fria, que deságua
nesse local, levando consigo diversos tipos de efluentes provenientes das indústrias, hospitais,
esgotos domésticos, resíduos sólidos, dentre outros.
Figura 3: Variação da turbidez nos quatro pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Temperatura (°C)
A Resolução CONAMA Nº 357/2005 não estabelece um valor limite para a
água doce, assim a temperatura da água exerce uma influência direta em todos os organismos
aquáticos vivos e em relação aos demais parâmetros analisados. Todavia, tem um papel
extremamente importante no equilíbrio do sistema aquático (ESTEVES, 1998).
Com base nos dados levantados e levando-se em consideração os laudos elaborados pelo
Laboratório de Análise de Água do SAAE Codó-MA, obteve-se aprovação da temperatura nos
quatro pontos distintos do tio Itapecuru, estando dentro dos padrões permitidos pela Portaria MS
n°2.914 de 12/12/2011, a Figura 4 mostra uma variação nos quatros pontos distintos analisados,
notando-se que nos pontos dois e três a temperatura se manteve inalterada em 29°C. Em
contrapartida, em relação à temperatura ambiente no momento da execução das coletas estava em
35°C.
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Figura 4: Variação da temperatura nos quatros pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
31,5

31

31
Temperatura (°C)

30,5

30

30
29,5

29

29

Ponto 2

Ponto 3

29
28,5
28
Ponto 1

Ponto 4

Fonte: Elaborada pelos autores.

Potencial Hidrogeniônico (pH)
Os valores de referência estão entre 6,0 a 9,5 dentro do valor máximo permitido (VMP) pela
Portaria n°2.914 de 12/12/2011, obtendo então aprovação para os quatros pontos de amostras
coletadas. Contudo, as medições realizadas revelaram valores distintos no intervalo de 6,20 e 6,94,
devido ao fato das águas do rio Itapecuru obter cores intensas e escuras, em decorrência da presença
de ácidos húmicos provenientes da decomposição de vegetação.
Figura 5: Variação de pH nos quatros pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Alcalinidade Total (CaCO3/L)
Observou-se que todas as amostras obtiveram valores menores que 20mg CaCO3/L, obtendo
resultados de aprovação nos quatro pontos analisados do rio Itapecuru. Segundo Sawyer e
McCarthy (1978), a alcalinidade da água é a medida de sua capacidade para neutralizar ácidos,
devido à presença de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. É ocasionada pela concentração de
hidróxidos, carbonatos, e bicarbonatos, que em sua maioria de metais alcalinos ou alcalino-terrosos
como: potássio, sódio, magnésio e cálcio. A Portaria MS n° 2.914, de 12/12/2011 não estabelece
VMP para o parâmetro de Alcalinidade total. Observa-se que no ponto três ocorreu maior elevação
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do teor de concentração de alcalinidade total (Figura 6), devido ao acúmulo de efluentes químicos,
despejos domésticos e industriais.

Alcalinidade Total (mg/L)

Figura 6: Variação de alcalinidade total nos quatros pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Gás Carbônico (CO2 (g))
Foram observadas variações de gás carbônico (CO2 (g)) ocorridas nos quatro pontos distintos
do seu leito. Porém, tais variações não ocasionaram interferência no meio aquático, pois, de acordo
com os resultados obtidos, as amostras coletadas demonstraram valores de aprovação nos quatro
pontos distintos do rio Itapecuru, tendo em vista que a Portaria MS n°2.914 de 12/12/2011 não
estabelece VMP para o gás carbônico. Pode-se visualizar que no ponto três houve maior quantidade
de Gás Carbônico (CO2 (g)) (Figura 7), isso se deve ao fato de que nessa região acontece o deságue
do riacho água fria, ocasionando um maior índice de dejetos, esgotos hospitalares e urbanos, dentre
outros.
Figura 7: Variação de CO2 nos quatro pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Cálcio (Ca)
Ocorreram variações nas amostras dos pontos coletados, tendo em vista que, nos pontos um
e quatro obteve-se valores idênticos, sendo de 8mg/L de Ca. No ponto três observou-se maior
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elevação em relação aos demais pontos coletados. Os valores atendem aos estabelecidos pela
Portaria MS n°2.914 de 12/12/2011.
Figura 8: Variação de Ca nos quatros pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Magnésio (Mg)
Os resultados aprovados pelos laudos para os quatro pontos ficaram dentro dos padrões
estabelecidos pela Portaria MS n°2.914 de 12/12/2011 (Figura 9).
Figura 9: Variação de Mg nos quatros pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Dureza Total
A Dureza Total é a concentração de íons dissolvidos na água sendo ela expressa em termos de
carbonato de cálcio (CaCO3). De acordo com a Figura 10, os valores ficaram abaixo do VMP que
corresponde a 500 mg/L, classificando assim, a água em mole ou branda de acordo com os limites
estabelecidos na Portaria MS n°2.914 de 12/12/2011. Segundo Boyd (1990), as águas podem ser
classificadas de acordo com o grau de dureza que apresentam: branda de 0-75mg/L, moderadamente dura
de 75-150mg/L, dura de 150-3000mg/L e extremamente dura com valores acima de 3000 mg/L.
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Figura 10: Variação de CaCO3 nos quatros pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Profundidade (cm ou m)
A profundidade de um corpo hídrico pode ser estabelecida através do Disco de Secchi que
por sua vez, é expressa em centímetro e metros. Atualmente, os processos responsáveis e
observáveis pela degradação ambiental como assoreamento, disposição inadequada dos resíduos
sólidos urbanos (lixo) nas margens, desmatamento, processos erosivos, exposição do solo às
intempéries e o lançamento de vários dejetos não biodegradáveis através de esgotos não tratados,
reduzindo gradativamente a profundidade do leito do rio Itapecuru. Com base nos dados, pode-se
observar maior elevação no ponto três, devido aos processos erosivos recorrente no rio (Figura 11).

Profundidade (cm)

Figura 11: Profundidade nos quatro pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,75
1,30
1,00
0,75

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

Fonte: Elaborada pelos autores.

Transparência
Pode-se observar com base nos dados levantados as variações de transparência, sendo
analisado que no ponto quatro onde situa-se no final do perímetro urbano do rio Itapecuru houve
maior transparência da água em relação aos demais pontos analisados, devido a maior concentração
de radiação solar no local (Figura 12). Conforme a Agência Nacional de Águas, ANA, a
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transparência é estabelecida utilizando o disco de Secchi e sendo muito utilizada em estudos
liminológicos. Todavia, a água na zona fótica possui características distintas daquelas analisadas
nas regiões não compreendidas pela radiação solar (ANA, 2011).
Figura 12: Transparência nos quatro pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Condutividade Elétrica
A Portaria MS n°2.914 de 12/12/2011 e a Resolução do CONAMA 357/2005 não
apresentam VMP para avaliar condutividade elétrica, tendo em vista que este parâmetro está
relacionado diretamente com a quantidade de íons dissolvidos na água. Observou-se com os dados
coletados que dentre os quatro pontos distintos do rio Itapecuru o ponto um foi o que obteve
pequena elevação da condutividade elétrica, porém observou-se que os quatro pontos mantiveram
certa similaridade (Figura 13).

Condutividade Elétrica
(us/cm)

Figura 13: Condutividade Elétrica nos quatros pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Oxigênio dissolvido (OD)
O oxigênio dissolvido apresenta uma relação considerável com os demais parâmetros
condicionantes como a atmosfera, atividade fotossintética, pressão, salinidade e temperatura.
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Todavia, um fator importante de oxigênio em rios é a fotossíntese de organismos que se dar por
meio da conversão de energia e gás carbônico (CO2(g)) em glicose e oxigênio puro. Portanto, com
base nos levantamentos coletados, pode-se observar que os quatros pontos distintos do rio Itapecuru
mostraram similaridade (Figura 14).
Figura 14: Oxigênio dissolvido nos quatros pontos distintos do rio Itapecuru em Codó-MA.
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Fonte: Elaborada pelos autores.

CONCLUSÃO
Com base nas análises físico-químicas realizadas obtiveram-se resultados satisfatórios para
os seguintes parâmetros: temperatura, pH, alcalinidade total, gás carbônico, cálcio, magnésio,
dureza total, cloreto, profundidade, transparência, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido,
estando dentro dos Valores Máximos Permitidos (VMP). Contudo, observou-se a reprovação em
aspectos (turvo) e turbidez (valor médio: 46,47 uT) estando acima do VMP. As amostras de água
coletadas no rio Itapecuru para os quatro pontos distintos, apresentaram-se insatisfatórias quanto
aos limites estabelecidos pela Portaria MS n° 2.914 de 12/12/2011 e a Resolução CONAMA n°
357/2005.
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RESUMO
A importância dos recursos naturais para a vida no planeta, fez com que questões relacionadas aos
problemas acerca da contaminação e da escassez de recursos hídricos tenha ganhado ênfase com o
passar dos anos. Destarte, desenvolver mecanismos para minimizar as alterações tornou-se algo
fundamental para qualquer gestor público. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a
gestão dos recursos hídricos na cidade de Lagoa Seca-PB mediante do indicador de sustentabilidade
Pressão-Estado-Impacto- Resposta (PEIR). Para esta pesquisa foram realizadas entrevistas com os
atores institucionais que são representantes dos órgãos públicos responsáveis pela gestão dos
recursos hídricos da cidade, e com um grupo focal formado por moradores da cidade de setores
diversos. Após a análise das dimensões do indicador, foi perceptível que os recursos hídricos
disponibilizados na cidade, seja subterrâneo ou superficial, têm sofrido diversos impactos, visto que
as pressões antrópicas têm alterado sua qualidade e quantidade distribuída. Perante os impactos
identificados várias são as respostas apresentadas pelos órgãos e pelo grupo focal que poderiam
reduzir esses impactos, entretanto, ao se analisar as situações de tais ações como favoráveis ou
desfavoráveis foi perceptível uma grande disparidade entre as respostas dos grupos, o que
demonstra uma lacuna entre a implantação das políticas públicas e a execução das mesmas. Dessa
forma este trabalho evidencia a importância da atuação da gestão municipal não apenas como
criador de políticas públicas, mas como influenciador na participação da comunidade para a
elaboração de ações pertinentes à necessidade do coletivo social.
Palavras chaves: Indicadores de sustentabilidade, Recursos hídricos, Lagoa Seca.
ABSTRACT
The importance of natural resources to life on the planet has made issues related to problems of
contamination and scarcity of water resources have gained emphasis over the years. Thus,
developing mechanisms to minimize change has become critical to any public manager. In this
context, the objective is to analyze the management of water resources in the city of Lagoa Seca-PB
using the Sustainability Pressure-State-Impact-Response (PEIR) sustainability indicator. For this
research were conducted interviews with the institutional actors who are representatives of the
public bodies responsible for water resources management of the city, and with a focus group
formed by residents of the city of diverse sectors. After analyzing the dimensions of the indicator, it
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was noticeable that the water resources available in the city, whether underground or superficial,
have suffered several impacts, since anthropic pressures have altered their quality and quantity
distributed. In view of the identified impacts, several responses are presented by the agencies and
the focus group that could reduce these impacts, however, when analyzing the situations of such
actions as favorable or unfavorable, a large disparity between the responses of the groups was
perceptible, which demonstrates a gap between the implementation of public policies and their
implementation. In this way, this work highlights the importance of municipal management not
only as a creator of public policies, but as an influencer in community participation to elaborate
actions pertinent to the needs of the social collective.
Keywords: Sustainability Indicators, Water Resources, Lagoa Seca
INTRODUÇÃO
Diante da atual escassez de água em toda a região do Nordeste, muitas são as cidades que
têm sofrido em seu abastecimento, problemas com a água e sua poluição tem sido um dos um dos
temas mais considerados na gestão ambiental dos municípios, visto que acabam por comprometer a
vida dos seres vivos que dependem desse recurso, ressaltando a importância da gestão pública de
desenvolver modelos de gestão que assegure a preservação ambiental (PEREIRA et al., 2011).
Dessa forma, cabe aos gestores municipais a responsabilidade de desenvolver estratégias
que garantam o abastecimento de água para a população. Entretanto, para se alcançar esse objetivo
faz-se necessário desenvolver respostas assertivas que sejam efetivamente sustentáveis, para isso
existem indicadores que podem auxiliar na estruturação de políticas públicas, como por exemplo, o
indicador de sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR).
Mediante o PEIR é possível identificar com clareza as pressões que as atividades humanas
exercem sobre o meio ambiente, como estas alteram o seu estado dos recursos naturais, os impactos
causados e as respostas ou ações desenvolvidas perante as alterações ambientais. Nesse sentido, este
trabalho objetiva analisar a gestão dos recursos hídricos na cidade de Lagoa Seca-PB, mediante o
uso do sistema de indicadores Pressão-Estado-Impacto- Resposta (PEIR).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa, conduzida num formato de estudo de caso realizado no município de LagoaSeca-PB, se caracteriza como descritiva, pois descreve um determinado fenômeno em sua totalidade
ou a relação com suas variáveis, e de caráter exploratório, que busca desenvolver conceitos ou
modificá-los formulando assim problemas que venham a ser estudados posteriormente (GIL, 2008).
Foi escolhido para a pesquisa o uso do sistema de indicadores PEIR, sendo formado por
quatro dimensões centrais, sendo elas: Pressão (P), Estado (E), Impacto (I) e Resposta (R). Para
identificar os indicadores de cada dimensão foram coletados dados por meio de entrevistas
semiestruturadas com atores institucionais representantes dos Órgãos Públicos, aqui chamados de
OP, responsáveis pela gestão dos recursos hídricos do município, sendo esses, o secretário e
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coordenador de Proteção e Defesa Civil e os representantes da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Lagoa-Seca-PB.
Em seguida, buscou-se através de um Grupo Focal, aqui tratados como GF, formado pelos
moradores da cidade, respostas complementares à primeira etapa da pesquisa. O GF tem o intuito de
causar estímulos que levem os participantes a responderem às colocações dos outros participantes,
construindo um conhecimento com qualidade superior às entrevistas, já que este método
proporciona uma influência social nas respostas (BAUER; GASKELL, 2017).
Para determinação dos entrevistados foi adotada uma amostragem não probabilística por
acessibilidade considerando a disponibilidade dos entrevistados, neste tipo de amostragem o
pesquisador julga os indivíduos representativos para o universo, esta abordagem aplica-se em
pesquisas que têm uma maior flexibilidade relacionada à precisão (GIL, 2008).
Os indicadores identificados foram analisados e classificados como favoráveis ou desfavoráveis,
baseando-se nos critérios de ausência e presença dos indicadores como mostra o Quadro 01. Esses
indicadores foram categorizados em quatro dimensões, sendo essas: “Pressão” indicadores relacionados
às pressões ocasionadas pela ação do homem. “ Estado” indicadores relacionados às questões
qualitativas e quantitativas do objeto analisado. “Impacto” indicadores que retratem os impactos
causados. “Resposta” ações desenvolvidas pelos responsáveis direcionadas a minimizar os impactos.
Quadro 01. Critérios de avaliação dos indicadores identificados.
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

CRITÉRIOS
PRESENÇA

AUSÊNCIA

Desfavorável

Favorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Empresas de lava jato

Desfavorável

Favorável

Uso da bacia hidrográfica

Desfavorável

Favorável

Uso de água subterrânea

Favorável

Desfavorável

Recursos hídricos disponíveis para consumo humano

Favorável

Desfavorável

Qualidade da água do poço para consumo humano
Quantidade de água do poço para consumo humano
Sistema de captação da água bruta

Favorável
Favorável
Favorável

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Oferta de água potável para o abastecimento
Monitoramento da qualidade de água subterrânea para
consumo humano
Área utilizada para disposição dos resíduos

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Condições na disposição final dos resíduos sólidos

Favorável

Desfavorável

Aumento da população local em períodos de alta
estação
Cobertura de abastecimento de água
Saneamento básico
Dimensão
Agricultura - produção de hortaliças
Pressão
Aumento na produção de resíduos domiciliares

Sistema de tratamento de água bruta
Dimensão
Sistema de distribuição de água
Estado
Sistema de tratamento de esgotos domésticos
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Controle de resíduos sólidos domiciliares
Tipo de coleta adequado

Favorável
Favorável

Desfavorável
Desfavorável

Regularidade da coleta
Lançamento de efluentes difusos nos recursos
hídricos
Desperdício de água

Favorável

Desfavorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Potencial hídrico disponível

Favorável

Desfavorável

Quantidade da água do poço para consumo humano

Favorável

Desfavorável

Oferta da água

Favorável

Desfavorável

Qualidade da água para consumo humano
Dimensão
Impacto Saúde pública
Qualidade da água do poço para consumo humano
Quantidade dos recursos hídricos disponíveis para
consumo humano
Qualidade dos recursos hídricos disponíveis

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Biodiversidade
Ampliação da infraestrutura para abastecimento de
água potável
Gestão da capacidade de carga do abastecimento
Infraestrutura de esgotamento sanitário
Implantação de um sistema de gerenciamento de
recursos hídricos
Controle da utilização dos recursos hídricos
Adoção de instrumentos de gestão da água e
ambiental
Licenciamento ambiental

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável
Favorável

Desfavorável
Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Coleta seletiva

Favorável

Desfavorável

Disponibilidade de aterro sanitário

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Favorável

Desfavorável

Planejamento e gestão municipal

Favorável

Desfavorável

Funcionamento do órgão ambiental

Favorável

Desfavorável

Envolvimento de atores sociais

Favorável

Desfavorável

Articulação com outras instituições

Favorável

Desfavorável

Fortalecimento do comitê de bacias

Favorável

Desfavorável

Envolvimento do órgão ambiental

Favorável

Desfavorável

Quantidade de reuniões

Favorável

Desfavorável

Monitoramento e fiscalização da qualidade da água
Monitoramento e fiscalização da água subterrânea

Favorável
Favorável

Desfavorável
Desfavorável

Participação comunitária e envolvimento
Dimensão Estrutura física para a disposição final de resíduos
Resposta sólidos
Disponibilidade de tecnologia e equipamento para
tratamento e disposição de resíduos sólidos
Educação ambiental

Fonte: Pesquisa (2018)

De forma sucinta, mediante a pesquisa foi possível identificar 55 indicadores de
sustentabilidade para o modelo PEIR direcionados aos recursos hídricos da cidade de Lagoa SecaPB, sendo eles: sete (07) indicadores de Pressão; dezesseis (16) indicadores de Estado; dez (10)
indicadores de Impacto e vinte e dois (22) indicadores de Respostas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Indicadores de Pressão
São os indicadores que apresentam as ações humanas exercendo pressões sobre o meio
ambiente como sendo atividades geradoras do problema, como a quantidade e a qualidade dos
recursos naturais. No Quadro 02 são identificados os indicadores de pressão elencados pelo grupo
focal e órgãos públicos.
Quadro 2. Indicadores de sustentabilidade de pressão.
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PRESSÃO
Aumento da população local em períodos de alta estação

Pressão

Cobertura de abastecimento de água
Saneamento básico
Agricultura - produção de hortaliças
Aumento na produção de resíduos domiciliares
Empresas de lava jato
Uso da bacia hidrográfica

RESPOSTAS
ÓRGÃOS
GRUPO FOCAL
PÚBLICOS (OP)
(GF)
Favorável

Favorável

Favorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável

Fonte: Pesquisa (2018)

Foi perceptível uma concordância entre os grupos entrevistados em relação ao indicador de
aumento da população em alta estação que, segundo Andrade (2011), se refere ao aumento da
quantidade da população no período de alta temporada turística, no qual manteve-se favorável. Isso
ocorreu devido à cidade não apresentar tal característica, o que influencia positivamente na questão
dos recursos hídricos, onde não há o aumento da pressão neste quesito consequentemente o
consumo não sofre tantas alterações.
Outra concordância entre os OP e o GF foram questões relativas a agricultura e a quantidade
de empresas de lava jatos que por sua vez estão muito presentes na cidade, contribuindo por uma
situação desfavorável, já que são atividades que utilizam muito dos recursos hídricos. Porém, houve
uma discordância no indicador de cobertura de abastecimento de água. Em que a prefeitura dispõe
água para a população local, porém nem toda população tem acesso, tendo até que, parte da
população, ter que se disponibilizar a comprar o recurso.
Indicadores de Estado
Os indicadores de estado referem-se ao que resulta da pressão antes posta. Considerando a
situação de desenvolvimento sustentável de Lagoa Seca-PB, esses indicadores possibilitaram uma
análise de como se encontra a cidade e seu biossistema, a partir das pressões recebidas no seu
sistema natural. Para Andrade (2011), a quantidade e a qualidade dos recursos naturais e do meio
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ambiente correspondem à dimensão de estado, evidenciando as transformações no ambiente devido
ao processo de evolução.
Quadro 03. Indicadores de sustentabilidade de estado.
INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE PEIR

Estado

Uso de água subterrânea
Recursos hídricos disponíveis para consumo humano
Qualidade da água do poço para consumo humano
Quantidade de água do poço para consumo humano
Sistema de captação da água bruta
Sistema de tratamento de água bruta
Sistema de distribuição de água
Sistema de tratamento de esgotos domésticos
Oferta de água potável para o abastecimento
Monitoramento da qualidade de água subterrânea para
consumo humano
Área utilizada para disposição dos resíduos
Condições na disposição final dos resíduos sólidos
Controle de resíduos sólidos domiciliares
Tipo de coleta
Regularidade da coleta
Lançamento de efluentes difusos nos recursos hídricos

RESPOSTAS
ÓRGÃOS
PÚBLICOS
GRUPO FOCAL
(OP)
(GF)

Favorável
Desfavorável
Favorável
Desfavorável
Favorável
Favorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável

Favorável
Desfavorável
Favorável
Desfavorável
Favorável
Favorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável

Favorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Favorável
Desfavorável

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Favorável
Desfavorável

Fonte: Pesquisa (2018)

Dentre tais indicadores foram considerados como favoráveis nas vertentes, dos OP e GF, o
uso de água subterrânea; qualidade da água do poço para consumo humano; sistema de captação da
água bruta; monitoramento da qualidade de água subterrânea para consumo humano e a
regularidade da coleta.
Porém, é preciso dar ênfase nas questões ditas como desfavoráveis como os recursos
hídricos disponíveis para consumo humano; quantidade de água do poço para consumo humano;
sistema de distribuição de água; sistema de tratamento de esgotos doméstico; oferta de água potável
para o abastecimento; área utilizada para disposição dos resíduos; condições na disposição final dos
resíduos sólidos; controle de resíduos sólidos domiciliares; tipo de coleta; lançamento de efluentes
difusos nos recursos hídricos. Nesta perspectiva, é importante ressaltar que um indicador
classificado como desfavorável não implica na sua não existência, mas sim em um indicador
deficiente e que embora esteja presente, não foi capaz de alcançar seus objetivos em conformidade
com os OP ou GF.
É importante ressaltar que como se vê nos indicadores de estado, a existência da utilização
da água subterrânea como sendo favorável e também sua qualidade, tem-se em contrapartida a
quantidade de água dos poços para consumo humano como desfavorável, o que implica dizer que,
embora se disponha de tal recurso e este tenha uma qualidade satisfatória, no ponto de vista dos
respondentes, se encontra em estado de escassez, pois não há suficiente para atender a demanda
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existente. Esta questão se completa ao identificarmos como desfavorável também, os recursos
hídricos disponíveis para consumo humano e oferta de água potável para o abastecimento. Este
cenário hoje é o estado real de muitos países que sofrem com a escassez de água, para Marengo
(2008), a economia dos recursos hídricos é um objetivo certo e não deve ser considerado distante,
pois as atitudes de exploração, degradação e poluição da água chegaram a uma situação crítica que
deve ser revertida o quanto antes.
No que se refere à área utilizada para disposição dos resíduos, essa foi classificada como
desfavorável e consequentemente também as condições na disposição final dos resíduos sólidos,
pelo fato da cidade não dispor de um local ideal para disposição desses resíduos e em sua maioria
serem levados a cidades vizinhas que possuem uma infraestrutura menos precária. A cidade
também não dispõe de uma infraestrutura adequada para os efluentes difusos que acabam sendo
lançados nos recursos hídricos, sendo assim classificados também como desfavoráveis.
Indicadores de Impacto
Indicam as consequências que são geradas a partir das ações humanas, bem como o quanto
elas afetam e alteram o meio ambiente, evidenciando o estado em que se encontra a comunidade.
Tais impactos são apresentados de acordo com os indicadores do quadro abaixo.
Quadro 04. Indicadores de sustentabilidade de impacto.
INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE IMPACTO

Impacto

Desperdício de água
Potencial hídrico disponível
Quantidade da água do poço para consumo humano
Oferta da água
Qualidade da água para consumo humano
Saúde pública
Qualidade da água do poço para consumo humano
Quantidade dos recursos hídricos disponíveis para
consumo humano
Qualidade dos recursos hídricos disponíveis
Biodiversidade

RESPOSTAS
ÓRGÃOS PÚBLICOS
GRUPO FOCAL
(OP)
(GF)

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Favorável
Favorável
Desfavorável
Desfavorável

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável

Favorável
Favorável
Desfavorável

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável

Fonte: Pesquisa (2018)

A partir da análise dos impactos elencados evidencia-se a situação desfavorável dos
indicadores, em sua maioria por parte dos OP e em sua totalidade pelo GF. Entre os indicadores
tem-se a saúde pública que se encontra comprometida, possivelmente devido à precariedade do
saneamento básico, a qualidade da água disponibilizada na cidade, entre outros, considerados dessa
forma pelo GF. Segundo a Resolução do Conama nº 1/86, em seu art. 1º, previsto na Constituição
de 1986, os impactos causados na saúde, segurança e bem-estar entre outros, são consequências de
alterações das propriedades química, física e biológicas do meio ambiente.
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Além disso, a quantidade da água para consumo humano sofreu impactos, apresentando-se
de forma desfavorável tanto pelo grupo focal como pelos órgãos competentes. Exigindo ações que
busquem mitigar os impactos assim como reparar essa alteração. Corroborando, Telles e Marques
(2015), afirmam que a crise hídrica não é algo recente nessas regiões do Nordeste e nem nas regiões
do Sudeste do Brasil, que são caracterizadas pela seca e falta do recurso.
Por outro lado, os OP consideraram que os impactos na oferta de água e na disponibilidade
de recursos hídricos para consumo humano, permanecem em situação favorável. Dessa forma
infere-se que fora considerado em relação a esse indicador a atual situação de oferta, onde a
Prefeitura Municipal da cidade tem disponibilizado, por exemplo, água potável em um determinado
local no centro da cidade que abastece as demandas locais que se dispõem a ir buscar. Já o GF
considerou as regiões que ainda não são atendidas além daqueles que não tem condições de ir
buscar o recurso disponibilizado. Dessa forma, nota-se a necessidade de políticas públicas que
atendam não só a demanda urbana, mas também as comunidades que estão mais distantes.
Apesar dos OP afirmarem que a oferta e a disponibilidade de água para consumo humano
mantem-se em situação favorável, em contrapartida os mesmos reconheceram que o potencial
hídrico disponível para a população e a biodiversidade tem sido afetado pelas pressões causadas
pelas ações do homem.
Indicadores de Resposta
Diante das informações coletadas, várias foram as respostas elencadas tanto pelo GF quanto
pelos órgãos públicos OP responsáveis. Sendo elas representadas pelo Quadro 05, no qual cada
indicador foi avaliado conforme sua situação de disponibilidade e efetividade na sociedade.
Quadro 05. Indicadores de sustentabilidade de Resposta.

Resposta

RESPOSTAS
ÓRGÃOS
INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE PEIR
PÚBLICOS
GRUPO
(OP)
FOCAL (GF)
Ampliação da infraestrutura para abastecimento de água potável
Favorável
Desfavorável
Gestão da capacidade de carga do abastecimento
Favorável
Desfavorável
Infraestrutura de esgotamento sanitário
Desfavorável Desfavorável
Implantação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos
Favorável
Favorável
Controle da utilização dos recursos hídricos
Favorável
Desfavorável
Adoção de instrumentos de gestão da água e ambiental
Favorável
Desfavorável
Licenciamento ambiental
Desfavorável Desfavorável
Coleta seletiva
Desfavorável Desfavorável
Disponibilidade de aterro sanitário
Desfavorável Desfavorável
Participação comunitária e envolvimento
Desfavorável Desfavorável
Estrutura física para a disposição final de resíduos sólidos
Desfavorável Desfavorável
Disponibilidade de tecnologia e equipamento para tratamento e
disposição de resíduos sólidos
Desfavorável Desfavorável
Educação ambiental
Favorável
Desfavorável
Planejamento e gestão municipal
Favorável
Desfavorável
Funcionamento do órgão ambiental
Desfavorável Desfavorável
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Envolvimento de atores sociais
Articulação com outras instituições
Fortalecimento do comitê de bacias
Envolvimento do órgão ambiental
Quantidade de reuniões
Monitoramento e fiscalização da qualidade da água
Monitoramento e fiscalização da água subterrânea

Favorável
Favorável
Favorável
Desfavorável
Favorável
Favorável
Favorável
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Fonte: Pesquisa (2018)

Após a análise foi possível verificar que em sua maioria houve discordância entre as
respostas dos grupos entrevistados. O GF considerou quase em sua totalidade situação desfavorável
das ações necessárias para minimizar os impactos gerados pelas pressões antrópicas. Possivelmente,
este alto grau de discordância foi identificado devido à dificuldade de acesso as informações das
ações por parte dos órgãos, sendo consideradas ausentes pelo GF.
Dentre os indicadores que apresentaram discordância, estão: Ampliação da infraestrutura
para o abastecimento de água potável; Gestão da capacidade de carga do abastecimento; Controle
da utilização dos recursos hídricos. Adoção de instrumentos de gestão da água e ambiental;
Educação Ambiental; Planejamento e Gestão Ambiental; Envolvimento de atores sociais;
Articulação com outras instituições; Fortalecimento do Comitê de Bacias; Quantidade de reuniões;
Monitoramento e fiscalização da qualidade da água e Monitoramento e fiscalização da água
subterrânea.
Infere-se a partir desse grau de discordância que grande parte das políticas públicas
desenvolvidas pela Prefeitura Municipal da cidade possivelmente não estão sendo implantadas de
forma efetiva, ou, não estão sendo transparentes para a população da cidade. Além disso, pode-se
inferir que a elaboração dessas políticas públicas não está sendo participativas, visto que o
envolvimento do órgão municipal e a participação comunitária tem se apresentado de forma
desfavorável.
Dessa forma, presume-se que a população não tem se envolvido na criação de ações para
atender à necessidade coletiva, o que por sua vez seria fundamental. Visto que as políticas públicas
precisam produzir efeitos na população através de medidas que alterem sua situação atual. Vale
salientar que, essa participação é um direito garantido mediante a Lei 12.527, apoiada no inciso
XXXIII do art.5° da CF/88, exigindo dos órgãos públicos transparência e publicidade de
informações, sejam para interesse particular ou público, com exceção às que são submetidas a
sigilo.
O único indicador que fora apresentado como favorável por ambos os grupos, foi o de
implantação de um sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. Nesse indicador, foi
considerado o funcionamento de um sistema de gerenciamento criador de políticas públicas
relacionados aos recursos hídricos locais, que se direcionem aos impactos causados à saúde pública,
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à contaminação do solo, à qualidade e a quantidade dos recursos para a produção e o consumo.
Infere-se que, esse resultado ocorreu devido ao fato da atual gestão da cidade estar investindo em
medidas mitigadoras, como por exemplo, a distribuição de água potável no centro da cidade e a
perfuração de poços em comunidades que anteriormente não tinha acesso a esse recurso.
É interessante a posição dos OP, ao se referirem aos indicadores de resposta, pois a
classificação feita por eles se iguala em 10 indicadores, com a classificação do Grupo focal. Os dois
concordam que 40% das ações apresentavam-se desfavoráveis, neste caso os OP, reconhecem a
necessidade de mudanças nas suas ações, para atender de forma efetiva as necessidades da
população. Diante disto, nota-se a falta de infraestrutura de esgotamento sanitário e investimentos
direcionados ao tratamento e disposição final dos recursos hídricos da cidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve por objetivo analisar a gestão dos recursos hídricos da cidade de Lagoa
Seca-PB, por meio do indicador de sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto- Resposta (PEIR). A
partir da aplicação desse indicador com o Grupo Focal e com os Órgãos Públicos responsáveis pela
gestão de água do município, foi perceptível que várias são as ações desenvolvidas na cidade, sendo
a maioria apresentada pelos órgãos em situação favorável atendendo às necessidades dos moradores
que sofrem com o abastecimento ou com a qualidade dos recursos hídricos disponíveis para manejo
e consumo.
A partir das respostas do grupo focal foi perceptível uma grande discordância em relação as
dimensões pesquisadas do indicador. Destacando-se os indicadores de respostas, no qual são
identificadas as ações por parte do poder público assim como a participação da sociedade. Do total
de vinte e dois indicadores de resposta apenas um foi apresentado pelo grupo focal como favorável,
todos os outros foram considerados em situação desfavorável, ou seja, tais ações ainda não estão
sendo consideradas eficazes para a população.
Vale salientar, que parte das informações apresentadas pelos órgãos públicos foram bastante
próximas da realidade apresentada pelo grupo focal. Dessa forma, percebe-se que os órgãos têm
conhecimento da possível ineficácia de muitas de suas ações necessitando de uma remodelagem nas
existentes ou criação de novas políticas públicas que atendam a realidade local. Além disso, deve
ser considerado que a participação da comunidade, como indicador de sustentabilidade, foi
caracterizada como desfavorável por ambos os grupos. Nesse sentido entende-se que a população
tem se apresentado de forma passiva no desenvolvimento de políticas públicas para o município, o
que por sua vez dificulta a identificação real da demanda existente no município.
Partindo dessa análise, entende-se que esse trabalho contribui para a implementação de
políticas públicas que correspondam a realidade local em relação à gestão dos recursos hídricos,
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entre elas evidencia-se o monitoramento e controle desses recursos assim como a necessidade de
ações para o seu tratamento e disposição final, sendo este um dos fatores mais salientados pelo
grupo focal, além disso é evidenciado a importância da gestão municipal com influenciadora e
incentivadora da participação da população.
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RESUMO
Uma importante parcela da água potável existente no planeta está armazenada em compartimentos
subterrâneos do ciclo hidrológico. O comportamento e os processos que envolvem a água
subterrânea são consequências de uma série de variáveis que, para seu conhecimento, necessitam de
medições de campo e monitoramento. Os processos hidrológicos são contínuos temporal e
espacialmente e, por este motivo, requerem séries temporais geradas por programas de
monitoramento para modelagem de dados relacionados a eles, como a dinâmica do lençol freático,
por exemplo. Neste contexto, o presente trabalho visa discutir o tema relativo as interações entre a
água subterrânea e superficial, em uma abordagem integrada do ciclo hidrológico, e evidenciar sua
aplicação na gestão dos recursos hídricos. O procedimento metodológico adotado consistiu em uma
pesquisa bibliográfica em diversos documentos pertinentes ao assunto através de portais de busca.
Verificou-se que instituições de gestão de recursos hídricos priorizam as águas superficiais, porém,
o cenário de demanda de estudos referente às águas subterrâneas e suas interações com as águas
superficiais é de crescimento, concomitante ao aumento da utilização deste recurso. Porém, essa
temática ainda tem desafios a serem superados e questões a serem exploradas, principalmente no
que diz respeito a aplicação de metodologias em diferentes localidades, com variados tipos de uso
da terra. A relação entre a pluviometria e o nível freático foi mais comumente observada,
diferentemente da relação entre a fluviometria e este fator quantitativo da água subterrânea. Dentro
deste contexto, ressalta-se a necessidade de que as águas subterrâneas sejam utilizadas de forma
estratégica, forma esta, amparada em estudos que proporcionem o entendimento das dinâmicas que
envolvem este componente do ciclo hidrológico, evitando ou minimizando os impactos decorrentes
da utilização ou poluição, trabalhando para manutenção das variadas funções ecológicas.
Palavras-chave: Ciclo Hidrológico; Águas Subterrâneas; Águas Superficiais; Interação; Abordagem
Integrada.
ABSTRACT
An important part of the world's potable water is stored underground in the hydrological cycle. The
behavior and processes that involve groundwater are consequences of a series of variables that, to
their knowledge, require field measurements and monitoring. The hydrological processes are
continuous temporally and spatially and, therefore, require time series generated by monitoring
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programs to model data related to them, such as the dynamics of the water table, for example. In
this context, the present study aims to discuss the topic of interactions between groundwater and
surface water, in an integrated approach to the hydrological cycle, and to show its application in the
management of water resources. The methodological procedure adopted consisted in a
bibliographical research in several documents pertinent to the subject through search portals. It was
verified that water resources management institutions prioritize surface water, but the scenario of
demand for studies concerning groundwater and its interactions with surface water is growing,
concomitant with the increased use of this resource. However, this theme still has challenges to be
overcome and issues to be explored, especially regarding the application of methodologies in
different locations, with different types of land use. The relationship between rainfall and
groundwater level was more commonly observed, unlike the relationship between fluviometry and
this quantitative groundwater factor. Within this context, it is important to emphasize the need for
groundwater to be used in a strategic way, supported by studies that provide an understanding of the
dynamics involved in this component of the hydrological cycle, avoiding or minimizing impacts
resulting from use or pollution, working to maintain the various ecological functions.
Keywords: Hydrological Cycle; Groundwater; Surface Water; Interaction; Integrated approach.

INTRODUÇÃO
A água é o recurso natural mais abundante no planeta e sua disponibilidade encontra-se em
locais e em quantidades diferentes. Sua importância deve-se a seu caráter insubstituível e sua
essencialidade para existência da vida humana (DONADIO; GALBIATTI; DE PAULA, 2005).
Os diversos fins para os quais este recurso é exigido (abastecimento humano e animal,
agricultura e indústria) demandam gerenciamento e planejamento, fato que requer a execução de
estudos. Assim, para que seja alcançado o desenvolvimento sustentável de determinada região, fazse necessário o monitoramento e entendimento das dinâmicas que envolvem os recursos hídricos
(COELHO, 2011).
Isto se deve a característica restrita da disponibilidade da água para utilização pelo homem,
já que 0,3 % do total de recursos de água doce está disponível e pode ser utilizado. Este percentual
encontra-se em lagos, rios e armazenamento subterrâneo (TUNDISI, 2003).

Uma importante

parcela da água potável existente no planeta está armazenada nos lençóis freáticos. Eles recebem
água proveniente de precipitação, que infiltra e percola. A disponibilização na superfície ocorre
através de nascentes ou pela perfuração de poços (ROSÁRIO, 2013).
A bacia hidrográfica e seu recorte com a finalidade de gestão de recursos hídricos, ou seja,
como unidade de planejamento, ganhou destaque na Conferência Internacional de Água e Meio
Ambiente (ICWE) em Dublin, Irlanda, no ano de 1992 (SANTOS, 2018). Constitui-se em uma
ferramenta capaz de subsidiar um diagnóstico dos aspectos físicos, sociais, econômicos e culturais,
que, por consequência, caracterizam a forma de uso dos recursos hídricos na bacia (COSTA, 2009).
A bacia pode ser definida como “uma área delimitada por divisores topográficos e drenada
por um curso de água e seus afluentes, que conduzem as águas superficiais para uma seção fluvial
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1949

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
de saída, denominada exutório.” (RODRIGUES; MENDIONDO, 2013, p. 48). Os divisores
topográficos, ou divisores de água, formam-se pela junção entre os pontos mais elevados do terreno
e separam o recolhimento da precipitação de bacias vizinhas.
Tem-se que “As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias
hidrográficas influenciam o seu comportamento hidrológico. Essas alterações produzem os mais
variados impactos sobre o meio ambiente e a disponibilidade dos recursos hídricos.” (TUCCI;
CLARKE, 1997, p. 135). Ou seja, as modificações alteram a quantidade, a distribuição e a
qualidade dos recursos hídricos, e os efeitos causados por estas alterações modificam o
funcionamento dos ecossistemas e podem comprometer a disponibilidade de recursos naturais
fundamentais para atividades humanas, ameaçando a sobrevivência de todas as formas de vida na
Terra.
Portanto, diante deste cenário e devido a criação da lei federal de número 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) (BRASIL, 1997), observou-se o
aumento dos investimentos na área de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Para
alcançar estes objetivos, longas séries de dados hidroclimatológicos são necessárias para subsidiar
as tomadas de decisões relacionadas ao tema. É neste quesito onde se encontra uma dificuldade:
estes dados são inexistentes ou incompletos.
O comportamento e os processos que envolvem a água subterrânea são consequências de
uma série de variáveis que, para seu conhecimento, necessitam de medições de campo e
monitoramento. As influências das variáveis climáticas, uso e ocupação da terra e a influência dos
recursos hídricos superficiais são essenciais para entendimento da resposta deste elemento.
Em vista dos componentes do ciclo hidrológico, as águas superficiais e subterrâneas
constituem um único recurso e não componentes isolados. Devem, portanto, ser gerenciadas de
modo integrado, uma vez que se inter-relacionam no ciclo do qual fazem parte. O planejamento e
gestão devem basear-se nos princípios básicos desta relação, conforme fundamentado na PNRH,
que faz menção ao caráter integrativo do ciclo hidrológico e considera a unidade deste como
fundamento jurídico-institucional de sua concepção. Entretanto, observa-se uma abordagem
raramente interdependente dos recursos hídricos no Brasil na prática do gerenciamento destes
(SILVA, 2007).
Os processos hidrológicos são contínuos temporal e espacialmente e, por este motivo,
requerem séries temporais geradas por programas de monitoramento para modelagem de dados
relacionados a eles, como a dinâmica do lençol freático, por exemplo. Informações sobre condições
hidrogeológicas locais podem ser reveladas a partir dos dados gerados e a análise do sistema

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1950

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
integrado (VON ASMUTH, 2012). Estas séries podem fornecem informações sobre o
comportamento anterior, atual e futuro de fenômenos.
Dados relativos à qualidade e a quantidade do manancial, por exemplo, além de outras
informações sobre a dinâmica de um lençol freático, podem ser obtidos por meio de medições de
níveis freáticos e podem constituir dados importantes para projetos destinados a proteção ambiental
e desenvolvimento sustentável (OAS/GEF, 2001).
Neste contexto, o presente trabalho visa discutir o tema relativo as interações entre a água
subterrânea e superficial, em uma abordagem integrada do ciclo hidrológico, e evidenciar sua
aplicação na gestão dos recursos hídricos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A conceituação, pesquisa de fundamentos, as aplicações e situação atual da temática foram
realizadas através de referencial teórico. Foram consultados diversos estudos, como documentos
técnicos e governamentais, trabalhos publicados em eventos, artigos de revistas (em língua
portuguesa, espanhola e inglesa), dissertações, teses, capítulos de livros e as obras completas, bem
como legislações pertinentes ao assunto no contexto brasileiro.
O levantamento do referencial teórico e a investigação de conceitos, fundamentos e
aplicações foram realizados no portal eletrônico periódicos da Fundação Universidade Regional de
Blumenau (FURB) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
na Scientific Electronic Library Online (SciELO), no Google Acadêmico, na Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações da FURB (BDTD FURB) e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD
Brasileira), através de palavras-chave relacionadas ao tema de referência.
De forma a fornecer o “estado da arte”, isto é, modo atual de como o tema vem sendo
discutido por outros autores, foram utilizados artigos, dissertações e teses com o ano de 2013 como
ano de corte.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conhecimento de base
Face à conjuntura de alteração do uso e ocupação da terra no tempo e a modificação dos
espaços naturais, observa-se a necessidade de expansão do conhecimento e da compreensão de
fenômenos naturais, dentre eles, referentes aos recursos hídricos, sua disponibilidade em quantidade
e qualidade adequadas.
Principalmente em locais críticos, sujeitos às baixas reservas hídricas, deslizamento de terra
e inundações, dentre outros aspectos, conhecimentos que suportem as tomadas de decisões e
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colaborem para uma gestão mais eficaz são fundamentais, já que permitem a avaliação de riscos e
proposição de medidas preventivas, mitigadoras ou de recuperação.
A mudança climática é uma ameaça notável e relevante para a humanidade e tem forte
impacto no ciclo hidrológico. Este controla a circulação de água e a energia dos oceanos e da
atmosfera, e alterações afetam, portanto, atividades humanas como a agricultura, a produção
industrial, dentre outras (FISCH; SANTOS; SILVA, 2017). Deste modo, o clima e o ciclo
hidrológico estão intimamente relacionados, sendo difícil definir as fronteiras entre eles. Isto é, o
clima depende de variáveis relevantes do ciclo hidrológico, tais como a umidade ambiente e a
precipitação (AUSTRIA; GÓMEZ, 2012). A mudança climática e seus efeitos constituem um tema
de estudo importante, uma vez que estimação das implicações no ciclo hidrológico permite a
adoção de uma abordagem preventiva nos assuntos que abordam este assunto (MONTALVO;
FRANCÉS, 2017).
Os sistemas aquíferos são dinâmicos e se ajustam continuamente de acordo com as
mudanças no clima, a exploração, as mudanças nas vazões dos rios e no uso da terra. As medidas do
nível de água em poços de observação são a fonte principal da informação sobre os agentes
hidrogeológicos que agem nos aquíferos e como estes afetam a recarga, o armazenamento, e a
descarga do aquífero. “O monitoramento sistemático dos níveis de água fornece dados essenciais
para a avaliação das mudanças neste importante recurso, para o desenvolvimento de modelos, para
prever tendências, projetar, executar, e monitorar a eficácia da gerência dos aquíferos e programas
de proteção.” (BARRETO; WENDLAND; GOMES, 2007, p. 2)
Com isso, faz-se necessário o monitoramento de variáveis hidroclimatológicas para
obtenção de séries de dados, quali-quantitativos, que possibilitarão diagnosticar os estados passados
e atuais do lençol freático, e prever cenários futuros. Consequentemente, auxiliarão a tomada de
decisões para o adequado gerenciamento dos mananciais, tendo em vista as modificações causadas
por efeitos naturais e/ou antrópicos, fornecendo medidas para gerir tanto o uso da água como, o uso
da terra, de forma sustentável.
Vale destacar que o tipo de uso da terra e os diversos usos da água podem exercer influência
no que diz respeito aos mecanismos de contribuição nos corpos hídricos superficiais, pode-se,
especialmente, citar a precipitação direta, o escoamento superficial e o escoamento subsuperficial.
Os fluxos da água subterrânea de uma região tendem a ser criados pela topografia que,
dependendo de suas características, pode classificá-los em sistemas de fluxo local, intermediário ou
regional (Figura 1). Vale enfatizar que os sistemas de fluxos locais são mais sensíveis aos
movimentos da água e apresentam zonas de recarga e descarga bastante próximas (SILVA, 2007).
Isto faz com que pequenas alterações antrópicas na bacia apresentam seus efeitos de forma mais
expressiva.
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Figura 1 – Sistemas de fluxo de água subterrânea.

Fonte: Adaptado de Austrália (2006).

Por outro lado, têm-se as unidades geológicas, que são dependentes da litologia, estratigrafia
e estrutura pedológica. Estes fatores podem conferir diferentes permeabilidades a elas, o que pode
afetar as infiltrações e exfiltrações. Quanto maior a permeabilidade do solo, maior é intercâmbio
entre as águas superficiais e subterrâneas (MESQUITA; MORAES, 2004).
A variação do clima está relacionada com a taxa de recarga e descarga na bacia. Cenários de
baixa precipitação tendem a gerar fluxos superficiais, em grande parte, com a contribuição
subterrânea. Em uma situação oposta, o aumento dos níveis superficiais de água pode elevar a
infiltração para o aquífero.
Assim sendo, um balanço hídrico do reservatório subterrâneo pode ser expresso pela
Equação 1:
RI + RSW + Gin - (CR + QGW + Gout) = ΔS

(Equação 1)

Onde: RI é a recarga por infiltração (percolação), RSW é a recarga por contribuição de corpos
superficiais, Gin é a entrada de água subterrânea, CR é a ascensão capilar, QGW é a descarga
subterrânea nos corpos superficiais, Gout é a saída de água subterrânea e ΔS é a variação no
armazenamento. (SILVA, 2007). Na Figura 2 é apresentado um esquema gráfico para o balanço
hídrico e apresenta ainda algumas variáveis: ET é a evapotranspiração, P é a precipitação, Q SW é a
descarga superficial e Q é a vazão.
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Figura 2 – Balanço hídrico em um aquífero.

Fonte: Adaptado de Dingman (2002).

A recarga do aquífero aumenta com o aumento da taxa de precipitação. A taxa de
evapotranspiração, por sua vez, influenciada por tipos e densidades de padrões de vegetação, reduz
a quantidade de água para infiltração e rebaixa o nível o nível d’água (HEALY, 2010).
Para estudar a contribuição de um aquífero para um rio e o fenômeno contrário, é importante
o conhecimento do tipo de conexão hidráulica entre os dois componentes. Esta conexão ocorre,
principalmente, devido a dois fatores: as formações geológicas permeáveis em relação ao leito do
rio; e a situação dos níveis do rio e dos níveis piezométricos na zona do aquífero contígua ao rio
(RIBEIRO; MENDES, 2010).
O fluxo deste processo de troca depende da condutividade hidráulica da formação, enquanto
que o sentido deste depende da altura hidráulica. Em aquíferos livres, a carga hidráulica do nível
freático é igual a altitude do nível da água (SNYDER, 2008). A precipitação, portanto, pode
fomentar mudanças no sentido do fluxo, devido a alteração da altura hidráulica (MARTELLI,
2012).
Os rios podem apresentar três condições com os sistemas de fluxo subterrâneo: efluente, em
que o reservatório subterrâneo contribui para o corpo d’água superficial; influente, na qual o corpo
superficial contribui para o fluxo subsuperficial; ambas as condições, de acordo com a sazonalidade
ou posição no seu curso (LARKIN; SHARP, 1992). Para a primeira condição, o nível freático nas
proximidades do rio deve apresentar maior altura que a lâmina d’agua do canal. Em contrapartida,
para que se configure a condição influente a altura do nível freático deve ser menor que a altura da
lâmina d’água na calha.
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Outra distinção de condições feita é a que classifica a relação entre os rios e as águas
subterrâneas levando em consideração, também, a conexão entre eles (Figura 3). Os sistemas são
denominados, então, como: hidraulicamente conectado em condição influente (1), hidraulicamente
conectado em condição efluente (2) e o hidraulicamente desconectado (3 e 4). Nas duas primeiras
denominações, o nível subterrâneo intercepta o nível do canal. Em contrapartida, na última
condição mencionada, é faceada uma camada não-saturada entre o nível subterrâneo e o nível
superficial (SOPHOCLEOUS, 2002).
Figura 3 – Relações entre as superfícies líquidas e o nível de água subterrâneo.

Fonte: Adaptado de Sophocleous (2002).

Neste contexto, constatou-se que o movimento da água entre o sistema superficial e
subterrâneo é constante e que os diversos usos podem impactar negativamente a quantidade e
qualidade deste recurso. Uma alternativa para análise desta interação, fundamental para a gestão dos
recursos hídricos, consiste na reunião e estudo de uma série de dados hidroclimatológicos para
possíveis inferências sobre os processos (IVKOVIC, 2006).
Aplicabilidade da temática e estado da arte
O artigo 1º da lei federal número 9.433 estabelece a bacia hidrográfica como unidade de
implementação da PNRH e atuação do SNGRH (BRASIL, 1997). Complementarmente, a Lei da
Política Agrícola, estabelece no seu artigo 20° que “As bacias hidrográficas constituem-se em
unidades básicas de planejamento do uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais.”
(BRASIL, 1991). Por sua vez, a resolução de número 22 do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH), de 24 de maio de 2002, no seu artigo de número 4, menciona que os Planos de
Recursos Hídricos, devem ser elaborados por bacia hidrográfica e devem contemplar
monitoramento dos recursos dos aquíferos, em quantidade e qualidade, com dados de nível d’água e
qualidade, densidade dos pontos de monitoramento e frequência de monitoramento dos parâmetros
(CNRH, 2002).
Corroborando a afirmação de Martelli (2012), verificou-se que instituições de gestão de
recursos hídricos priorizam as águas superficiais, porém, o cenário de demanda de estudos referente
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às águas subterrâneas é de crescimento, concomitante ao aumento da utilização deste recurso. Silva
(2007), Lautz, Kranes e Siegel (2009) e Yao et al. (2015) identificaram um crescente interesse,
especialmente, em estudos relacionados às interações entre as águas superficiais e subterrâneas.
A consideração de influência que um corpo hídrico exerce sobre o outro, numa perspectiva
integradora dentro do ciclo hidrológico, é de suma importância para o gerenciamento dos recursos
hídricos, considerando o equilíbrio entre interesses econômicos e ambientais. Isto deve-se ao fato de
estes componentes inter-relacionarem-se constantemente, principalmente, devido a fatores físicos
como a topografia, geologia e o clima (OLIVEIRA, 2012).
Soldera (2013) analisou uma bacia hidrográfica em área de afloramento do Sistema
Aquífero Guarani (SAG) e a resposta do sistema aquífero às culturas agrícolas locais e as variações
climatológicas sazonais. A metodologia baseou-se na criação de modelos de séries temporais que
buscaram diferentes respostas quanto a diferentes estresses no sistema hídrico. Os resultados
indicaram que foi possível modelar a relação dinâmica entre as diferentes variáveis (tipo de
vegetação, interação com a precipitação, consumo de água, práticas agrícolas, e propriedades locais
de uso da terra) e a variação dos níveis freáticos.
Oyarzún et al. (2014) avaliaram a conectividade entre as águas superficiais e subterrâneas na
bacia hidrográfica do rio Limarí, centro-norte do Chile, utilizando três abordagens: através de um
índice de conectividade, hidroquímica e geoquímica isotópica. Os resultados obtidos por cada uma
das metodologias foram mutuamente consistentes e indicam condições de alta conectividade. Foi
destacada a utilidade da abordagem multimétodo para a caracterização destas interações.
Guzmán et al. (2015) investigaram a interação entre os sistemas anteriormente citados na
planície aluvial de Tarqui, Equador, e compreender o papel da morfologia do vale aluvial na
resposta hidrológica e na conexão hidrológica entre encostas e os aquíferos. Para tal, foram feitas
medições de campo, modelagem de fluxo de água subterrânea e a aplicação da temperatura como
traçador de água subterrânea. Os resultados mostraram que as condições morfológicas podem
influenciar a interação entre as águas subterrâneas e superficiais.
No rio Beberibe, Pernambuco, Brasil, Albuquerque (2015) analisou a interação rio-aquífero
por meio da correlação da lâmina d'água, da precipitação do local e dos níveis piezométricos dos
poços de produção e dos poços de observação. De acordo com a autora, a partir dos resultados,
evidenciou-se a conexão hidráulica entre os poços rasos e o rio Beberibe, caracterizando interação
rio-aquífero.
Araújo (2016) avaliou os impactos exercidos pelo uso e ocupação da terra na qualidade da
água do lençol freático em área agrícola, no Distrito Federal, Brasil. Foi analisada, através de alguns
parâmetros, a qualidade da água de 38 poços piezométricos distribuídos pela área de estudo, a Bacia
Experimental do Alto Rio Jardim. Utilizou-se estatística descritiva para análise dos dados e, de
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forma geral, não foi possível identificar uma correlação evidente entre a qualidade da água do
lençol freático e os tipos de uso da terra. A presença de agricultura e pastagem foram características
que mais apareceram nas análises de influência sobre a qualidade da água nos poços, mas não
representaram necessariamente um problema, segundo a autora.
Santarosa (2016) identificou que a correlação espacial entre os fatores que envolvem a
interação entre as águas subterrâneas e superficiais pode ter caráter fundamental para suprir a lacuna
deixada pela baixa amostragem em poços de monitoramento, consequência de impedimentos
encontrados em campo ou questões operacionais. Isto facilitaria, por conseguinte, o mapeamento do
nível freático.
Apesar dos importantes avanços nas pesquisas referentes às interações entre as águas
superficiais e subterrâneas, essa temática ainda tem desafios a serem superados e questões a serem
exploradas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme observado, algumas pesquisas centralizaram seus esforços para o entendimento
do processo físico dessa interação. Cada metodologia tem suas singularidades e a relação entre a
água subterrânea e a água superficial varia no espaço e no tempo. As pesquisas sobre o tema foram
desenvolvidas, geralmente, em uma localizada específica e com um tipo de uso da terra. A relação
entre a pluviometria e o nível freático foi mais comumente observada, diferentemente da relação
entre a fluviometria e este fator quantitativo da água subterrânea.
Dentro deste contexto, ressalta-se a necessidade de que as águas subterrâneas sejam
utilizadas de forma estratégica, forma esta, amparada em estudos que proporcionem o entendimento
das dinâmicas que envolvem este componente do ciclo hidrológico, evitando ou minimizando os
impactos decorrentes da utilização ou poluição, trabalhando para manutenção das variadas funções
ecológicas. Destaca-se a imprescindibilidade do estabelecimento de relações entre dados
hidroclimatológicos e o nível freático, bem como a modelagem deste último para análise, a partir
das informações de campo, do sistema objeto de estudo.
Portanto, entender essas relações e as variáveis que influenciam este processo apresenta
grande potencial de desenvolvimento e constitui um conhecimento de grande importância para o
planejamento e a gestão de recursos hídricos.
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RESUMO
O trabalho objetivou avaliar a contaminação de águas subterrâneas por necrópoles no município de
Cabedelo/PB. Foram perfurados poços de monitoramento nos cemitérios e realizada a medição da
distância entre a superfície do lençol freático e o nível do solo e entre aquele e o fundo das covas no
período chuvoso. Amostras de água foram coletadas para análises químicas e microbiológicas. Os
cemitérios “Na Paz do Senhor” e “Nossa Senhora de Nazaré” possuem solo constituído basicamente
por areia e não possuem sistema de drenagem de águas pluviais, sendo que ao redor dos mesmos há
forte aglomeração humana. Em ambos, a profundidade das covas é em média 90 cm. A distância
entre a superfície do lençol freático e o fundo das covas variou de 53 a 95 cm no cemitério “Na Paz
do Senhor”. No cemitério “Nossa Senhora de Nazaré” a distância entre o lençol freático e o nível do
solo variou de 30 a 39 cm, e, nessas condições, as covas já se encontravam alagadas. Análises
químicas da água mostraram valores toleráveis. Entretanto, análises microbiológicas indicaram
contaminação por microrganismos, o que torna estas águas impróprias para consumo, havendo a
possibilidade de contaminação de águas de poços e/ou cisternas da vizinhança.
Palavras-chave: Cemitérios; contaminação; necrochorume; lençol freático; Cabedelo.
ABSTRACT
The study aimed to evaluate the contamination of groundwater by necropolises in the county of
Cabedelo/PB. Monitoring wells were drilled in cemeteries and made the measurement of the
distance between the surface of groundwater and the soil level and between that and the bottom of
the graves during the rainy season. Water samples were collected for chemical and microbiological
analysis. The cemeteries "In the Lord's Peace" and "Our Lady of Nazareth" have soil composed
basically of sandy and lack of drainage system for rainwater, and around them there is a large
human aglomeration. In both, the depth of the graves is on average 90 cm. The distance between the
surface of the groundwater and the bottom of the graves ranged 53-95 cm in the cemetery "In the
Lord's Peace”. At the cemetery "Our Lady of Nazareth" the distance between the surface of
groundwater and soil level ranged from 30 to 39 cm, and, in these conditions, the graves were
already flooded. Chemical analysis of the water showed tolerable values. However, microbiological
analysis showed contamination by microorganisms, which makes these unsuitable for use, with the
possibility of contamination of well water and/or tanks water of the neighborhood.
Keywords: Cemeteries; Contamination; Necrochorume; Groundwater; Cabedelo.
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1963

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
INTRODUÇÃO
As águas subterrâneas podem sofrer contaminações provenientes dos lançamentos de
efluentes líquidos industriais, domésticos, de origem agrícola e também de cemitérios. Silva et al.
(2006) informam que os cemitérios são semelhantes aos aterros controlados; no entanto, possuem
um diferencial por terem contaminantes provenientes da causa mortis, o que os tornam um aterro de
lixo hospitalar. Segundo Silva & Malagutti (2009), podemos quantificar, ainda, próteses e materiais
utilizados nas urnas, os quais contribuem para a poluição do meio ambiente, além de restos ou
resíduos de tratamentos químicos hospitalares.
Segundo Pacheco & Matos (2000), a localização e operação inadequadas de cemitérios em
meios urbanos podem provocar a contaminação de mananciais hídricos por microrganismos que
proliferam no processo de decomposição dos corpos, sendo uma ameaça à saúde das pessoas que
venham a se servir da água de aquífero contaminado por não terem, normalmente, serviço de
abastecimento de água. Essa contaminação é ocasionada quando o necrochorume, líquido oriundo
da decomposição dos corpos, alcança o lençol freático, levando tais microrganismos e compostos
químicos nocivos para a água de consumo humano. Assim, proliferam doenças por transmissão
hídrica, como as provocadas por bactérias do gênero Clostridium (tétano, gangrena gasosa, toxiinfecção alimentar), Mycobacterium (tuberculose), Salmonella typhi (febre tifóide), Salmonella
paratyphi (febre paratifóide), Shigella (disenteria bacilar), vírus da hepatite A, etc. (SILVA, 2000).
O necrochorume também contribui para o aumento nos teores de nitrato, nitrito e amônia na
água subterrânea, dentre outros elementos. O nitrato possui ação na síntese de nitrosaminas e
nitrosamidas no estômago humano, substâncias conhecidas como carcinogênicas (FEITOSA &
FILHO, 1997). No organismo humano o nitrato se converte em nitrito, que, quando presente na
água de consumo humano, tem um efeito mais rápido e pronunciado que o nitrato. Se o nitrito for
ingerido diretamente, também pode ocasionar metahemoglobinemia (SILVA & ARAUJO, 2003).
No Brasil, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – dispõe de importantes
resoluções que regem o licenciamento ambiental dos cemitérios. A Resolução nº 335 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios
(BRASIL, 2003). A Resolução CONAMA nº 368 (BRASIL, 2006) altera a Resolução anterior e
dispõe sobre pontos considerados equivocados ou ineficientes para o controle da contaminação.
A Resolução CONAMA 368/2006 estabelece que “o nível inferior das sepulturas deverá
estar a uma distância de pelo menos um metro e meio acima do mais alto nível do lençol freático,
medido no fim da estação das cheias”. Além disso, o perímetro e o interior do cemitério deverão ser
providos de um sistema de drenagem eficiente. O subsolo da área pretendida para destinada ao
cemitério deverá ser constituído por materiais com coeficientes de permeabilidade (K) entre 10
10

-7

-5

e

cm/s, os quais compreendem os siltes e argilas, na faixa compreendida entre o fundo das
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sepulturas e o nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias. Se o solo possuir
permeabilidade acima desta, será necessário que o nível inferior dos jazigos esteja dez metros acima
do nível do lençol freático.
A Resolução CONAMA nº 402 (BRASIL, 2008) dispõe que “os órgãos estaduais e
municipais de meio ambiente deverão estabelecer até dezembro de 2010 critérios para adequação
dos cemitérios existentes em abril de 2003”. Além disso, deverá ser elaborado plano de
encerramento das atividades, onde deverá constar do processo de licenciamento ambiental, nele
incluindo medidas de recuperação da área atingida e indenização de possíveis vítimas.
O município de Cabedelo/PB, com uma população total estimada de aproximadamente
53.000 (cinquenta e três mil) habitantes, possui, na região mais urbanizada da cidade, dois
cemitérios. Assim, realizou-se, em parceria com a prefeitura local, um trabalho visando averiguar se
tais cemitérios estão de acordo com as resoluções do CONAMA e avaliar o grau de impacto que os
mesmos possam estar ocasionando à saúde pública.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi executado no período de janeiro de 2013 a agosto de 2014. Procedeu-se à
localização e caracterização dos cemitérios “Nossa Senhora de Nazaré” e “Na Paz do Senhor”, além
de seus entornos. Foram determinadas as dimensões da área ocupada pelos cemitérios, o número de
sepulturas e total de sepultamentos mensal/anual, o estado de conservação dos túmulos e sepulturas,
a caracterização climática (amplitudes térmicas anuais, regime de chuvas anual) e geográfica do
município de Cabedelo/PB.
A avaliação da distância do lençol freático em relação ao nível do solo e em relação ao
fundo das sepulturas foi possível através da perfuração de poços de monitoramento no interior dos
cemitérios. Foram perfurados três poços de monitoramento no interior do cemitério “Nossa Senhora
de Nazaré”, logo no início da estação chuvosa do ano de 2013, para coleta de amostras de água para
análises químicas e microbiológicas e para se avaliar a distância do lençol freático em relação ao
nível do solo e em relação ao fundo das covas. No cemitério “Na Paz do Senhor” foi perfurado
apenas um poço de monitoramento, uma vez que tal cemitério já contava com duas cisternas ativas.
As tabelas 1 e 2 informam a localização dos pontos de coleta de água (poços e cisternas) nas
respectivas necrópoles.
Tabela 1: Localização dos pontos de monitoramento no cemitério “Na Paz do Senhor”.

PONTO DE COLETA
(PONTO A)1ª cisterna
(PONTO B) 2ª cisterna
ISBN: 978-85-68066-83-6

LOCALIZAÇÃO
Latitude
Longitude
sul: 06°58’58,1”
oeste: 34°49’48,0”
sul: 06°59’00,6”
oeste: 034°49’48,8”
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(PONTO C) poço de monitoramento

sul: 06°58’59”

oeste: 034°49’49,6”

Fonte: Elaborado pelos Autores.
Tabela 2 : Localização dos poços de monitoramento no cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”.

PONTO DE COLETA

LOCALIZAÇÃO
Latitude
Longitude
oeste: 34°50’10,1”
(PONTO A) Poço de monitoramento sul: 07°01’11,8”
Nº1
oeste: 34°50’10,4”
(PONTO B) Poço de monitoramento sul: 07°01’10,1”
Nº2
oeste: 34°50’09,7”
(PONTO C) Poço de monitoramento sul: 07°01’10,7”
Nº3
Fonte: Elaborado pelos Autores.

Estes poços foram perfurados com trado manual e atingiram 2,5 metros de profundidade. O
diâmetro dos tubos utilizados (PVC) foi de 10 cm. No fundo de cada poço foi colocado brita a fim
de servir de filtro. Antes de cada coleta, a água foi esgotada utilizando um frasco de 400 mL por 10
vezes. As medidas da distância entre a superfície do lençol freático e a superfície do solo e entre
aquela e o fundo das covas foram realizadas ao final do período chuvoso (Julho-Agosto de 2013)
utilizando-se uma trena de 5 metros.
As coletas de água para análises químicas e microbiológicas foram realizadas ao final da
estação chuvosa, sendo utilizados instrumentos próprios para a coleta. Foram coletadas amostras de
água do poço de monitoramento e da cisterna (PONTO B), ambos localizados no cemitério “Na Paz
do Senhor”. A cisterna (PONTO A) foi descartada devido ao fato de se encontrar aberta, sem
nenhum tipo de vedação. No cemitério “Nossa Senhora de Nazaré” foram coletadas amostras de
água dos poços nº2 (PONTO B) e nº3 (PONTO C). O poço nº1 (PONTO A) foi descartado devido
ao fato de se encontrar imerso nas águas da chuva, o que impossibilitou o acesso ao local.
Os parâmetros químicos analisados foram teores de amônia, nitrato, nitrito, nitrogênio total e
fósforo total. Os parâmetros microbiológicos foram: coliformes totais, coliformes termotolerantes,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e bactérias heterotróficas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização das áreas de estudo
No município de Cabedelo/PB, o mês de janeiro inicia o período chuvoso, sendo os meses
de abril, maio e junho os mais chuvosos (cerca de 60% do volume anual). A média de pluviosidade
anual situa-se em torno de 1800 mm. De modo geral, os solos são profundos, arenosos, ácidos e de
baixa fertilidade natural.
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Os dois cemitérios, “Na Paz do Senhor” e “Nossa Senhora de Nazaré”, localizam-se em área
de alta densidade populacional. Muitas residências encontram-se contíguas aos muros dos
cemitérios. O terreno é inadequado ao estabelecimento de necrópoles por ser extremamente
arenoso. Conforme relatado por Uçisik & Rushbrook (1998), solos ricos em areia e pedregulho são
muito porosos e permeáveis, facilitando a passagem do necrochorume. A tabela 3 informa os dados
obtidos para cada necrópole estudada. Observa-se que o cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”
apresentou baixo número de sepultamentos, de acordo com informações obtidas.
Tabela 3 – Características gerais do cemitério “Na Paz do Senhor” e “Nossa Senhora de Nazaré”.
Cemitério
Dados Obtidos
Na Paz do Senhor
Nossa Senhora de Nazaré
latitude sul 06°58’58,3”,
latitude sul 07°01’11,4”,
Localização
longitude oeste 34°46’48,0”
longitude oeste 34°50’09,3”
1737
401 m2
Total sepulturas
28-32
1
Sepultamentos/mês
400
6
Sepultamentos/ano
inexistente
inexistente
Mapeamento de sepulturas
inexistente
inexistente
Sistema de drenagem de águas
pluviais
0,90 m
0,90 m
Profundidade média das covas
Fonte: Elaborado pelos Autores.

A figura 1 informa a localização dos cemitérios e os pontos de monitoramento. As
localizações de cada ponto de monitoramento estão ilustradas nas tabelas 1 e 2.
Figura 1- Localização do cemitério “Nossa Senhora de Nazaré” (A) e “Na Paz do Senhor” (B). Os pontos
marcados representam os pontos de monitoramento.

Fonte: Google Earth, 2011 (adaptado pelos autores).

Ao final da estação chuvosa, 90% da área do cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”.
encontrava-se totalmente alagada. Esta situação não foi observada no cemitério “Na Paz do
Senhor”. Observou-se, de forma geral, um mau estado de conservação de túmulos e sepulturas em
ISBN: 978-85-68066-83-6
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ambos os cemitérios. Os cemitérios localizam-se em solo bastante arenoso, o que confere aos
mesmos uma alta permeabilidade. Essa observação contraria a resolução 368 do CONAMA. A
faixa de permeabilidade determinada pelo CONAMA (K entre 10 -5 e 10 -7 cm/s) compreende siltes
e argilas. No caso de solos arenosos, a exemplo das áreas de estudo, o coeficiente de
permeabilidade (K) situa-se entre 10-3 a 10-5 cm/s (CRUZ, 1996), o que torna o local impróprio para
abrigar uma necrópole.
Solos arenosos não possuem capacidade de reter água ou contaminante em seus interstícios.
Este solo é considerado pobre biologicamente, o que compromete a decomposição rápida do
cadáver por microrganismos aeróbicos (WHO, 1998). Carneiro (2008) informa que, como a
densidade do necrochorume é superior a da água, este se infiltra com facilidade num solo arenoso.
Dessa forma, o lençol freático pode ser atingido pelo contaminante.
As medições da distância do lençol freático em relação ao fundo das covas (tabelas 3 e 4)
demonstram que ambos os cemitérios apresentam-se discordantes quanto à resolução 368 do
CONAMA, que rege que o nível inferior das sepulturas deverá estar a uma distância de pelo menos
um metro e meio acima do mais alto nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias.
Tabela 3: Distância entre o lençol freático e o nível do solo e entre aquele e o fundo das covas medida nos
três pontos de amostragem (poços/cisternas) localizados no cemitério “Na Paz do Senhor”.

Ponto de coleta
Ponto A (cisterna 1)
Ponto B (cisterna 2)
Ponto C (poço de
monitoramento)

Distância do lençol freático
em relação ao nível do solo
1,75 m
1,95 m
1,53 m

Distância do fundo da cova em
relação ao nível do lençol freático
0,85 m
1,05 m
0,63 m

Fonte: Elaborado pelos Autores.

De acordo com a tabela 4, verificou-se que a menor distância entre o lençol freático e o nível
do solo, no cemitério “Na Paz do Senhor”, foi de 1,53 m (Ponto C). Considerando-se que a
profundidade das covas é de 0,90 m, conclui-se que o fundo das sepulturas localizadas próximas do
ponto C (poço de monitoramento perfurado) estaria a uma distância de 0,63 m do nível do lençol
freático. O ponto B (cisterna 2) mostrou uma maior distância entre o nível do lençol freático e o
nível do solo, ou seja, 1,95 m, levando à conclusão que, mesmo nesse ponto, o fundo das sepulturas
próximas ao mesmo estaria a uma distância de cerca de 1,05 m.
Tabela 4: Distância entre o lençol freático e o nível do solo e entre aquele e o fundo das covas medida nos
três pontos de amostragem (poços) localizados no cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”.

Ponto de coleta

Ponto A (poço de
ISBN: 978-85-68066-83-6

Distância do lençol freático em
relação ao nível do solo
0,30 m

Distância do fundo da cova em
relação ao nível do lençol
freático
- 0,60 m
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monitoramento 1)
Ponto B (poço de
monitoramento 2
Ponto C (poço de
monitoramento 3)

0,39 m

- 0,51 m

0,36 m

- 0,54 m

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Pela tabela 4, observa-se que a distância entre o lençol freático e o nível do solo foi de 0,30
m (ponto A). Nesta situação, as covas situadas próximas a este ponto estariam quase totalmente
mergulhadas na água, considerando-se a profundidade das covas da ordem de 0,90 m. O valor
negativo obtido para este ponto (-0,60 m) indica que a água ultrapassou o fundo das covas (figura
3). Mesma situação pode ser considerada para os pontos B e C. Nessas condições, pode-se
considerar o potencial risco de contaminação do lençol freático pelo necrochorume.
Figura 3 - Cova aberta e alagada no cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”. Cabedelo/PB, 2013.

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Análises químicas e microbiológicas da água oriunda de poços/ cisternas dos cemitérios
As tabelas 5 e 6 ilustram os resultados obtidos para as análises microbiológicas nos
cemitérios “Na Paz do Senhor” "Nossa Senhora de Nazaré".
Tabela 5 - Padrão bacteriológico de amostras de água oriunda do poço de monitoramento e cisterna situados
no cemitério “Na Paz do Senhor”.

Parâmetros
Coliformes
totais
Coliformes
termotolerantes
Escherichia coli
Pseudomonas
aeruginosa
Bactérias

resultados
Poço C
Cisterna B
33
79

unidade

VMP

Método

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

7

17

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

Ausência
Presença

5
Presença

NMP/100 ml
---

Ausência
Ausência

Tubos múltiplos
Presença/ausência

550

569

UFC/ml

500

Contagem em
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placa (pour plate)

heterotróficas

NMP/100 mL: número mais provável, UFC/mL: unidade formadora de colônia por mililitro, VMP: valor
máximo permitido.
Fonte: Elaborado pelos Autores.
Tabela 6 - Padrão bacteriológico de amostras de água oriunda dos poços de monitoramento B e C situados no
cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”.

Parâmetros
Coliformes
totais
Coliformes
termotolerantes
Escherichia coli
Pseudomonas
aeruginosa
Bactérias
heterotróficas

resultados
Poço B
Poço C
500
350

unidade

VMP

Método

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

220

220

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

30
Presença

11
Presença

NMP/100 ml
---

Ausência
Ausência

Tubos múltiplos
Presença/ausência

948

956

UFC/ml

500

Contagem em
placa (pour plate)

NMP/100 mL: número mais provável, UFC/mL: unidade formadora de colônia por mililitro, VMP: valor
máximo permitido.
Fonte: Elaborado pelos Autores.

Os resultados obtidos indicam a contaminação da água subterrânea por bactérias. Entretanto,
não se pode afirmar que esse resultado se deve exclusivamente à fonte contaminante considerada,
devido à possível influência de outras fontes poluentes. Conforme mencionado anteriormente, em
Cabedelo/PB é observada uma forte aglomeração de moradias ao redor dos cemitérios. Além disso,
o sistema de esgotamento sanitário de fossas nestas áreas é ainda deficiente. Um fato que merece
destaque é a ocorrência de extravasamento destes durante os períodos mais chuvosos.
Segundo Espíndula (2004), bactérias do grupo coliforme são utilizadas para se avaliar a
qualidade da água para consumo humano, sendo que a Portaria 2914/ 2011 do Ministério da Saúde
recomenda a sua ausência. A tabela 5 mostra a presença de bactérias do grupo coliformes nas
amostras de água tanto do poço de monitoramento quanto da cisterna no cemitério “Na Paz do
Senhor”, sendo que esses valores são bem maiores para os poços de monitoramento do cemitério
“Nossa Senhora de Nazaré” (tabela 6), indicando maior contaminação neste cemitério. As bactérias
do grupo coliformes são representadas por bactérias dos gêneros Escherichia (coliformes fecais ou
termotolerantes), Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella (coliformes totais) e são bons indicadores
de contaminação humana ou animal, sendo que as enterobactérias são conhecidas por serem
colonizadoras de cadáveres humanos (ÜÇISIK & RUSHBROOK, 1998), sendo indicadores de
necrochorume.
Espíndula (2004) informa que a ocorrência de bactérias heterotróficas em altas
concentrações na água está relacionada à presença de matéria orgânica. Tanto as amostras de água
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do poço quanto da cisterna do cemitério "Na Paz do Senhor" mostram valores acima do valor
máximo permitido (VMP), indicando contaminação da água.
As bactérias do gênero Pseudomonas são bactérias proteolíticas. Segundo Soares & Maia
(1999), a espécie Pseudomonas aeruginosa é considerada oportunista e agente de infecções
hospitalares. Essa bactéria é tida como inibidora do crescimento in vitro dos coliformes (CETESB,
1996). É provável que os valores encontrados para o grupo coliforme possam ser superiores, uma
vez que a foi confirmada a presença de Pseudomonas aeruginosa em todas as amostras de ambos os
cemitérios.
A tabela 7 ilustra os resultados de análises químicas obtidos para os cemitérios “Na Paz do
Senhor” e "Nossa Senhora de Nazaré".
Tabela 7 - Padrão químico de amostras de água de pontos situados no cemitério "Na Paz do Senhor” e
“Nossa Senhora de Nazaré”.
Parâmetros
Resultados
Resultados
VMP
Método
Portaria
"Na Paz do Senhor”.
"Nossa Senhora de
2914/11
Nazaré".
(MS)
Poço C
Cisterna B
Poço B
Poço C
0,1 mg/L
0,1 mg/L
0,1 mg/L
0,1 mg/L
10 mg/L
Método
Nitrato(NO3-)
espectrofotométrico
(LD 0,1 mg/L)
0,1 mg/L
0,1 mg/L
0,112 mg/L
0,1 mg/L
1 mg/L
Método
Nitrito(NO2 )
espectrofotométrico
(LD 0,1 mg/L)
7,592
7,193 mg/L 1,582 mg/L 1,461 mg/L
10 mg/L
Método
Nitrogênio
mg/L
espectrofotométrico
total
(LD 0,004 mg/L)
0,16 mg/L
0,09 mg/L
0,20 mg/L
0,4 mg/L
1,5 mg/L
Método
Amônia
espectrofotométrico
(NH3)
(LD 0,1 mg/L)
2,59
mg/L
3,26
mg/L
0,103
mg/L
0,181
mg/L
n/d
Método
Fósforo total
espectrofotométrico
(LD 0,03 mg/L)
VMP: valor máximo permitido
n/d: valor não determinado
Fonte: Elaborado pelos Autores.

De acordo com os resultados das análises químicas realizadas (tabela 7), a água oriunda
tanto dos poços de monitoramento quanto da cisterna presentes no cemitério “Na Paz do Senhor” e
“Nossa Senhora de Nazaré” está de acordo com os padrões de potabilidade no que se refere aos
parâmetros físico-químicos encontrados na Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL,
2011). O nitrato, nitrito e amônia apresentaram níveis baixos nas amostras de água obtidas de todos
os pontos de coleta em ambos os cemitérios. Os valores de fósforo total e de nitrogênio total
mantiveram-se baixos nas amostras oriundas do cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”. Entretanto,
observa-se teores bem mais elevados de nitrogênio total e fósforo total nas amostras de água
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 1971

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
oriundas dos pontos de coleta do cemitério “Na Paz do Senhor”. Considerando-se que este
cemitério recebe um número bem mais elevado de sepultamentos que o cemitério “Nossa Senhora
de Nazaré” e considerando-se também que os pontos amostrados encontram-se dentro do cemitério,
faz-se necessário um controle contínuo da qualidade destas águas, a fim de confirmar se a presença
de nitrogênio e fósforo são indicativos de contaminação do lençol freático.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado das análises microbiológicas das amostras de água coletadas em ambos
cemitérios indicam que o lençol freático abaixo destes apresentam contaminação por
microrganismos patogênicos, o que torna a água subterrânea local imprópria para consumo humano,
havendo, ainda, a possibilidade de contaminação de águas de poços/cisternas da vizinhança. Os
resultados das análises químicas realizadas indicam que a água subterrânea encontra-se de acordo
com os padrões de potabilidade no que se refere aos parâmetros químicos. Entretanto, a presença de
nitrogênio total e fósforo total em maiores concentrações nas amostras oriundas do cemitério “Na
Paz do Senhor” deixa evidente a necessidade de maior monitoramento da qualidade destas águas. É
necessário adequar as necrópoles estudadas às resoluções do CONAMA, restringir o uso do solo,
promover um sistema de drenagem adequado tanto no interior quanto fora dos cemitérios. É
evidente, também, a necessidade de monitoramento contínuo da qualidade da água de poços
artesianos e cisternas das residências localizadas no entorno dos cemitérios por parte das
autoridades municipais, assim como impedir que novos poços e cisternas sejam perfurados nas
proximidades dos cemitérios.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi regionalizar vazões máximas da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu,
bacia de grande importância para o estado da Bahia, tendo suas águas utilizadas em atividades
econômicas, industriais e agrícolas e para o consumo humano. A determinação de vazões máximas,
é imprescindível no estudo de enchentes, sendo utilizadas principalmente em dimensionamentos de
obras hidráulicas. A regionalização é uma técnica utilizada na espacialização de dados a partir de
equações de regressão, quando as informações hidrológicas são inexistentes ou insuficientes para o
conhecimento de regimes de vazões de um rio. Para este estudo utilizou-se imagens SRTM, e com o
auxílio do software ArcGis 10.6, obteve-se o modelo digital de elevação hidrograficamente
condicionado e as diferentes características morfométricas utilizadas no ajuste das equações de
regressão. Com base nos resultados obtidos, constatou-se que a região em estudo possui duas áreas
hidrologicamente homogêneas (Região I e II) e as variáveis que melhor explicam o comportamento
das vazões na bacia são: área, comprimento total da rede de drenagem e perímetro. O modelo de
regressão do tipo potencial foi mais satisfatório, sendo utilizado nas equações de regionalização.
Palavras-chave: Estudo de cheias, Hidrologia, Geoprocessamento, Recursos Hídricos
ABSTRACT
The objective of this work was to regionalize maximum flows of the watershed of the Paraguaçu
river, a basin of great importance for the state of Bahia, its waters used in economic, industrial and
agricultural activities and for human consumption. The determination of maximum flows is
essential in the study of floods, and is used mainly in hydraulic works. Regionalization is a
technique used in the spatialization of data from regression equations, when hydrological
information is nonexistent or insufficient for the knowledge of flow regimes. For this study SRTM
images were used, and with the aid of ArcGis 10.6 software, the digital hydrographically
conditioned elevation model was obtained and the different morphometric characteristics used to
adjust the regression equations. Based on the results obtained, it was verified that the region under
study has two hydrologically homogeneous areas (Region I and II) and the variables that best
explain the flow behavior in the basin are: area, total drainage network length and perimeter. The
regression model of the potential type was more satisfactory, being used in the regionalization
equations.
Keywords: Floods, Hydrology, Geoprocessing, Water Resources
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INTRODUÇÃO
Bacias hidrográficas são definidas como área de captação natural da água de precipitação
que faz convergir o escoamento para único ponto de saída. (TUCCI, 2002). Todas as áreas urbanas,
industriais, agrícolas ou de preservação fazem parte de alguma bacia hidrográfica.
A bacia hidrográfica do rio Paraguaçu é de grande importância para o estado da Bahia, tendo
suas águas utilizadas tanto em atividades econômicas como industrial e agrícola quanto para o
consumo humano. Em sua área vivem aproximadamente 1.720.367 pessoas (SANTO, 2016), além
disso, contribui para o abastecimento de cerca de 60% da demanda de Salvador, a capital do estado
da Bahia (SILVA, 2012).
As vazões máximas podem ser definidas como a probabilidade de determinado evento
ocorrer ao menos uma vez em um intervalo de tempo pré-estabelecido ou seja o valor associado a
um risco de ser igualado ou superado caracterizado pelo período de retorno. A determinação de
vazões máximas, é imprescindível no estudo de enchentes, sendo determinante para o controle de
inundações e também nos custos e na segurança dos projetos de engenharia (TUCCI, 2002).
Principalmente em dimensionamentos de obras hidráulicas, tais como vertedores, canais, sistemas
de drenagem, dragagem dos cursos d’água, bueiros e galerias pluviais (BAENA, 2002).
Entretanto, as informações hidrológicas muitas vezes não estão disponíveis em quantidade e
qualidade suficientes, sendo necessária a espacialização de dados. No Brasil, uma das técnicas mais
utilizadas na espacialização de dados de vazões, é a regionalização de vazões, onde a partir de
informações existentes estima-se valores de variáveis hidrológicas em locais sem medição ou com
dados insuficientes (BAENA,2004; KOEFENDER, 2015; TUCCI, 2002).
A partir disso, o presente trabalho teve por objetivo realizar a regionalização de vazões
máximas para o Rio Paraguaçu e seus afluentes, a partir de variáveis morfométricas da bacia
hidrográfica.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Características da Bacia
A bacia hidrográfica do rio Paraguaçu (ottobacia 754) está situada no centro leste do estado
da Bahia, entre os paralelos 11º17’ e 13º36’ S e entre os meridianos 38º50’ e 42º01’ W (Figura 1). É
considerada uma das mais importantes bacias da Bahia, chegando a ocupar 12% do território total
do estado, incluindo em sua área 86 municípios que são responsáveis por cerca de 20% da
arrecadação estadual (UFBA/GRH, 2004).
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Figura 1: Localização e Modelo Digital de Elevação da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu.

É característica da bacia a grande variedade geo-ambiental e fisiográfica, estando inclusas
em sua área, as altas regiões da Chapada Diamantina, os domínios de clima semiárido do médio
Paraguaçu e os trechos de clima úmido nos arredores da Baía de Todos os Santos. Sendo presentes
diversas tipologias vegetais que vão desde a Caatinga, que domina a maior parte do centro-leste da
bacia, até os remanescentes de Mata Atlântica, que ocupam as zonas de climas mais úmidos
(SILVA, 2012).
Obtenção de dados
A regionalização de vazões para a bacia hidrográfica do rio Paraguaçu foi feita a partir de
análises de características morfométricas da bacia. Para este estudo, foi considerada a área da bacia
hidrográfica do rio Paraguaçu, à montante da Barragem Pedra do Cavalo, onde os estudos
hidrológicos são mais relevantes. Essas características foram obtidas utilizando dados topográficos
e técnicas de geoprocessamento.
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Para informações morfométricas da bacia foram utilizados imagens Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) com resolução espacial de 90 X 90 m (MIRANDA, 2005). As cartas
utilizadas foram: SD-24-VA; SC-24-YC; SD-24-VC; SC-24-YD; SD-24-XA; SD-24-VD; SD-24XC. Essas imagens foram processadas utilizando as ferramentas disponíveis no software ArcGIS
10.6, obtendo o modelo digital de elevação hidrograficamente condicionado (MDEHC).
Para a realização do estudo, utilizou-se dados fluviométricos disponíveis no portal de
informações de hidrologia (HidroWeb) da Agência Nacional de Águas (ANA). Visando à
identificação de estações fluviométricas com pelo menos 30 anos de monitoramento, foi montado
um diagrama de disponibilidade de dados. De posse do diagrama e do mapa de localização das
estações fluviométricas foi possível identificar as estações a serem utilizadas na regionalização.
Foram selecionados, para o presente estudo, nove estações fluviométricas (Figura 1) com dados
consistidos compreendidos entre 1973 e 2005.
Com base no MDEHC obtido, foi feita a delimitação das áreas de drenagem de cada estação.
De posse das áreas de drenagem foram obtidas as diferentes características físicas usadas no estudo
de regionalização.
Regionalização
O método de regionalização de vazões tradicional, descrito pela ELETROBRÁS (1985),
consiste em identificar regiões hidrologicamente homogêneas e ajustar equações de regressão entre
as diferentes variáveis a serem regionalizadas e as características físicas e climáticas das bacias de
drenagem para cada região homogênea. Neste trabalho optou-se por regionalizar as vazões máximas
para os períodos de retorno de 20, 50, 100 e 500 anos, por serem as de maior utilização em
dimensionamento de obras hidráulicas.
Após a determinação das variáveis e seleção das séries históricas a serem estudadas, testouse cinco modelos de distribuição de probabilidade: Gumbel; Pearson tipo 3; Log-Pearson tipo 3;
Log-Normal tipo 2 e Log-Normal tipo 3. Com o auxílio do software SisCAH 1.0 (SOUZA et al.,
2009), foi escolhido o melhor método a partir do menor valor na amplitude do intervalo de
confiança.
Regiões com o mesmo comportamento hidrológico dentro da área de estudo, podem ser
identificadas por análises físicas, climáticas ou estatísticas (CARVALHO, 2017). No estudo, levouse em conta o MDEHC da bacia (Figura 1) além disso, a presença do reservatório de Bandeira de
Mello, para a divisão das áreas hidrologicamente homogêneas.
Com auxílio do SisCoRv (Sistema Computacional para Regionalização de Vazões), testouse o ajuste dos modelos de regressão: linear, potencial, exponencial, logarítmico para identificação
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daqueles com melhores ajustes, foram considerados coeficiente de determinação ajustado (R²a),
erro padrão fatorial (σF) e erro percentual (ER%).
R2a=

[

(1.1)

]

σF=

(1.2)

ER%=

x 100

(1.3)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores de área de drenagem, perímetro e comprimento total da área de drenagem das
estações fluviométricas utilizadas na regionalização estão descritas na Tabela 1.Tais variáveis
físicas foram utilizadas pois apresentaram melhores resultados nos ajustes dos modelos de
regionalização.
Tabela 1: Características morfométricas correspondentes às estações utilizadas para a regionalização
da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu

Código da Estação

Área (km2)

Perímetro (km)

Lt (km)

51140000

6177,61

541,31

1479,72

51190000

9662,71

661,49

2429,68

51230000

2128,94

247,37

568,43

51240000

16501,19

872,73

4197,54

51280000

22787,16

1158,90

5899,29

51330000

32009,48

1296,98

8301,32

51350000

37855,74

1435,21

9853,94

51430000

5034,96

580,36

1247,20

51460000

11551,13

956,74

2987,81

Lt = Comprimento total dos cursos d’água.
A separação das regiões hidrologicamente homogêneas (Figura 2), foi feita após a análise do
comportamento das vazões das estações 51240000 e 51280000. Com a presença da Barragem
Bandeira de Mello, as vazões da estação 51240000 a montante da barragem é maior que as vazões
da estação 51280000 a jusante da barragem, comportamento que em livre curso d’água não
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aconteceria. Os modelos de probabilidade que melhor descreveram o comportamento das vazões
das estações em estudo foram: Gumbel e Log - Normal tipo 3.
Figura 2: Regiões hidrologicamente homogêneas e estações utilizadas na regionalização da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraguaçu.

Tabela 2: Modelos ajustados para a regionalização de vazões máximas com período de retorno de 20, 50, 100
e 500 anos (Qmax20, Qmax50, Qmax100, Qmax500, respectivamente), da bacia hidrográfica do rio
Paraguaçu

Região I

Região II

3,5239

Qmax20

527,0078*A

Qmax50

642,1463*A

Qmax100

558,7954*A

3,6923

Qmax500

3,6110

-4,9414

*P

-5,1762

*P

-5,0140

*P

3,5259

-4,8822

-34

28,8214

-34

29,1171

-23

16,5797

-26

20,2307

1,2483*10 *A

1,8156*10 *A
9,2302*10 *A

660,9396*A
*P
4,8980*10 *A
A = Área; P = Perímetro; Lt = Comprimento total dos cursos d’água.

*P

9,7768

9,5984

*P

*P

7,4115

*P

*Lt

*Lt

-31,4248

-31,6383

18,4547

*Lt-

8,0739

*Lt

-22,3151

Para as vazões máximas de 20, 50, 100 e 500 anos o modelo de regressão que apresentou
melhor resultado foi o potencial sendo utilizadas as variáveis área e perímetro na região I e área,
perímetro e comprimento total dos cursos d’água na região II. Os resultados obtidos foram
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satisfatórios, o R2a e o σF variaram entre 0,93 a 1,0 e 0,009 a 0,14, respectivamente, enquanto que a
média dos valores de ER% variaram entre 0,13 a 11,96.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. O método tradicional descrito pela ELETROBRÁS é eficaz para estimar vazões máximas do
Rio Paraguaçu e seus afluentes.
2. A Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu possui duas áreas hidrologicamente homogêneas.
3. As variáveis que melhor explicam o comportamento das vazões máximas na bacia são:
área, comprimento total da rede de drenagem e perímetro. De todos os modelos testados
neste trabalho para vazões máximas o que apresentou melhor resultado foi o tipo potencial.
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RESUMO
As intervenções humanas no meio ambiente consistem em mudanças na paisagem, na escala tempoespaço. As alterações são decorrentes do modo como os grupos sociais usam os recursos naturais e
se organizam no espaço de forma a assegurar sua sobrevivência. O objetivo deste estudo é analisar
as mudanças na paisagem do alto curso do rio Pagão, no município de Umbaúba - Sergipe,
resultantes do uso e ocupação das terras. Os estudos foram desenvolvidos apoiados nos princípios
holístico-sistêmicos. O desenho metodológico incluiu pesquisa bibliográfica e dos materiais
cartográficos, trabalhos de campo e elaboração do mapa de uso e ocupação do solo. Os resultados
obtidos permitem constatar que as terras do município de Umbaúba são drenadas pela rede
hidrográfica do rio Pagão. Elas são utilizadas basicamente para as atividades agropecuárias –
pecuária extensiva, citricultura (laranja) e cultivos de subsistência. O manejo do solo nas pequenas
propriedades produtivas é feito com técnicas simples, inclusive, com o uso de queimadas para a
limpeza do terreno. Nas propriedades citrícolas utilizam-se técnicas modernas e mecanização. Os
tipos de uso e ocupação das terras produzem alterações na dinâmica do sistema ambiental que
domina a área de estudo. Os agentes produtores do espaço são os pequenos agricultores, pecuaristas
e citricultores.
Palavras-Chave: Uso das terras, Paisagem; Rio Pagão, Umbaúba.
RESUMEN
Las intervenciones humanas en el medio ambiente son crecientes y consisten en cambios en la
paisaje, em la escala tiempo-espacio. Los cambios en el paisaje se derivan del modo en que los
grupos sociales utilizan los recursos naturales y se organizan en el espacio para garantizar su
supervivencia. El objetivo de este estudio es analizar la producción del espacio en el alto curso del
río Pagão, município de Umbaúba - Sergipe, con base en las relaciones entre los componentes
naturales y sociales, contribuyendo a la planificación ambiental. Los estudios fueron desarrollados
apoyados en los principios holístico-sistémicos. El diseño metodológico incluyó investigación
bibliográfica y de los materiales cartográficos, trabajos de campo para análisis del paisaje y
elaboración del mapa de uso y ocupación del suelo. Los resultados obtenidos permiten constatar que
las tierras del municipio de Umbaúba son drenadas por la red hidrográfica del río Pagão. Se utilizan
básicamente para las actividades agropecuarias - pecuaria extensiva, citricultura (naranja) y cultivos
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de subsistencia. El manejo del suelo en las pequeñas propiedades productivas se hace con técnicas
simples, incluso, con el uso de quemas para la limpieza del terreno. En las propiedades cíclicas se
utilizan técnicas modernas y mecanización. Los tipos de uso y ocupación de las tierras produzen en
cambios en la dinámica del sistema ambiental que domina el área de estudio. Los agentes
productores del espacio son los pequeños agricultores, ganaderos y cítricos.
Palabras-Clave: Uso de las tierras, Paisaje; Rio Pagão; Umbaúba.

INTRODUÇÃO
As mudanças na paisagem resultam de alterações proporcionadas pelas atividades humanas
em determinado espaço. Os grupos sociais modificam o meio ambiente constantemente, a partir do
uso dos recursos naturais. Desde que se tem registro, o homem atua de maneira a alcançar o seu
bem estar. A paisagem é o reflexo da ação humana, é a confirmação visual das alterações realizadas
no decorrer do tempo.
Mediante observação, é possível identificar na paisagem vestígios de fenômenos passados e
a partir dessa análise entender como se deu a espacialização humana, resultado de uma
multiplicidade de elementos que interagem entre si. Essa dinâmica caracteriza a paisagem enquanto
um sistema onde prevalece à interdependência. Desse modo, entende-se que, qualquer mudança
realizada na paisagem, resulta na alteração de sua dinâmica. Há, sobretudo, um funcionamento
organizado. Os elementos que a conformam se comportam de modo a proporcionar a continuidade
desse sistema, sendo a adaptabilidade destes uma condição que garante a resiliência da paisagem.
Uma variação em um componente do sistema pode impactá-lo de várias formas. Significa
dizer que a retirada de vegetação de uma determinada área para dar lugar a atividades da
agropecuária, por exemplo, pode ser um evento pouco significante, que não altere de forma
aparente o sistema, porém pode acarretar em um desequilíbrio capaz de modificá-lo de modo
irrecuperável. Com a retirada da formação vegetal original o solo fica exposto, suscetível aos
processos erosivos a partir do escoamento superficial concentrado de origem pluvial. Nas áreas de
pastagem para o desenvolvimento da atividade pecuária o solo tende a ficar compactado em
decorrência do pisoteio animal, dificultando a infiltração e favorecendo o escoamento superficial,
que por sua vez pode possibilitar o surgimento de feições erosivas e movimentos de massa lentos ou
rápidos. Portanto o que a princípio se apresenta como um processo pontual pode se expandir de
forma sistemática.
As transformações na paisagem decorrem do modo de uso e ocupação das terras, ou seja,
das atividades desenvolvidas pelo homem no espaço. Todavia, a possibilidade de modificação
mediante o uso pode comprometer inclusive o desenvolvimento futuro das atividades humanas.
É pertinente, portanto, discussões a respeito da alteração da paisagem ocasionada por
intervenções humanas no espaço. Desse modo, o objetivo deste estudo é analisar as mudanças na
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paisagem do alto curso do rio Pagão, no município de Umbaúba - Sergipe, resultantes do uso e
ocupação das terras.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada para esse estudo baseou-se na análise integrada da paisagem,
seguindo os pressupostos sistêmicos. Como procedimentos foram realizados: pesquisa bibliográfica
com seleção da literatura relacionada às temáticas do estudo, pesquisa do acervo documental
visando o resgate do processo histórico da dinâmica de ocupação da área; pesquisa e interpretação
de materiais cartográficos: folhas topográficas de Buquim (SC.24-Z-C-III) e de Estância (SC.24-ZT-I) da Superintendência Para o Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (1974), imagens de
satélite e mapas temáticos do Projeto RADAMBRASIL, v. 30 (BRASIL, 1983).
Foram realizados trabalhos de campo para observar os tipos de uso e ocupação das terras, as
características da paisagem e aspectos de evidentes mudanças, assim como efetuar registros
fotográficos dos componentes ambientais. Na elaboração do mapa de Uso e Ocupação das Terras
utilizou-se imagem de satélite que abrange a área, obtida do Google Satellite com resolução
espacial de 0,50m através do software Global Mapper 18. Todos os procedimentos seguintes foram
realizados no QGIS versão 2.18 por ser um software de uso livre. Para a confecção do mapa foram
utilizadas as ferramentas polígonos, linhas e mesclagem das camadas vetoriais disponíveis na
interpretação de imagens e dados digitais.
A delimitação do alto curso do rio Pagão foi definida a partir das feições altimetricamente
mais elevadas, que se constituem os interflúvios do rio principal e de seus tributários. Para obter
informações sobre as características topográficas da área foi utilizado o software QGIS com
projeção das curvas de níveis sobre a imagem de satélite, ano 2015. A área de estudo possui
aproximadamente 54 km².
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O município de Umbaúba está localizado no extremo sul do Estado de Sergipe, limitando-se
a oeste com Itabaianinha, a sul com Cristinápolis, a norte com Santa Luzia do Itanhy e a leste com
Indiaroba. A área municipal ocupa 124,1km2 e a sede encontra-se a uma altitude de
aproximadamente 50 metros (BOMFIM; COSTA; BENVENUTI, 2002).
O município está inserido em duas bacias hidrográficas a do rio Real e a do rio Piauí. Os
principais afluentes são os rios Itamirim, que integra a rede hidrográfica do rio Real, e os rios
Guararema e Pagão que compõem a bacia do rio Piauí (BOMFIM; COSTA; BENVENUTI, 2002).
Nas folhas topográficas de Buquim e de Estância publicadas pela SUDENE respectivamente em
1973 e 1974, o rio Pagão recebe essa denominação até o trecho próximo à Fazenda Santa Cruz, no
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município de Santa Luzia do Itanhy. A partir desse ponto, ele passa a ser identificado como rio
Guararema.
A área de estudo encontra-se situada principalmente no município de Umbaúba, e porções
menores estão nos municípios de Indiaroba e Santa Luzia. Assim, as análises desenvolvidas nos
trabalhos de campo abrangeram também essas áreas, em virtude do método adotado a análise em
base sistêmica.
Uso e ocupação das terras no Alto Curso do rio Pagão
O mapa de Uso e Ocupação do Solo (FIGURA 1) representa a distribuição das atividades
produtivas na área do alto curso do rio Pagão. Os tipos de usos predominantes são a citricultura e a
pecuária extensiva. As pastagens são destinadas à criação animal, principalmente, de bovinos.
Vale destacar que a imagem de satélite que serviu de base para a confecção do mapa de Uso
e Ocupação do Solo foi do ano 2015. Desse modo, é possível que existam mudanças em relação às
extensões das áreas ocupadas por cada uma das atividades produtivas. No entanto, nos trabalhos de
campo constatou-se cenário semelhante àquele apresentado na imagem de satélite utilizada.
Figura 1 – Mapa de uso e ocupação do solo. Alto Curso do rio Pagão - Umbaúba, Santa Luzia do Itanhy e
Indiaroba – SE.

Autor: Raimunda Joysse Pereira dos Reis Nascimento, 2018.
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O processo inicial de ocupação das terras do município de Umbaúba deu-se com a pecuária,
atividade que se mantém nos dias atuais. Observa-se que as áreas do alto curso do rio Pagão
pertencentes aos municípios de Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba apresentam mesmos tipos de uso,
ou seja, pecuária e citricultura.
No alto curso do rio Pagão, o segmento noroeste-sudeste apresenta maior extensão ocupada
pela pecuária extensiva destinada principalmente ao corte, que abastece o mercado interno e
regional (FIGURA 1). Estas áreas situam-se a partir da proximidade da sede municipal de Umbaúba
em direção ao vale do rio principal. Nas fazendas as criações são basicamente de bovinos, suínos,
equinos, galináceos e caprinos ainda que em menor proporção.
Constata-se na área o predomínio da pastagem plantada, que serve para alimentação do
gado. As espécies de capim identificadas foram: Marianinha (Streptosolen jamesonii), Sempre
verde (Panicum maximum), Braquiária (Brachiaria decumbens) e Capim de ração ou elefante
(Pennisetum Purpureum), que são encontradas cobrindo os solos, principalmente, nas vertentes das
morfologias tabulares e colinas.
Nas terras destinadas à pecuária, dependendo do gradiente de declividade do terreno, é
frequente o desenvolvimento de processos morfogenéticos. Tais processos são decorrentes do
pisoteio do gado e do manejo inadequado do solo. Assim, verificam-se perda de solo e surgimento
de feições erosivas como terracetes, sulcos e ravinas. Os problemas ambientais relacionados com a
pecuária podem ser identificados em várias áreas no alto curso do rio Pagão.
O aparecimento de terracetes nas vertentes é consequência do constante pisoteio do gado.
Essas morfologias estão relacionadas com as trilhas preferenciais do caminhar do gado bovino, que
degrada a grama, e deixa o solo exposto. Esse solo tende a ficar compactado em razão da pressão
continuada da pisada animal. A precipitação pluviométrica é importante fator condicionante para o
surgimento dessas feições erosivas no solo. O solo compactado tem sua capacidade de infiltração
reduzida, portanto, tende a saturar rapidamente, a depender da duração e do volume de chuva
precipitada. Uma vez saturado, inicia-se o escoamento em lençol sobre a superfície do solo. A ação
da gravidade associada à declividade do terreno favorece ao escoamento superficial concentrado, e
em consequência são formados sulcos e ravinas ou ocorrem movimentos de massa, devido a
fragilização do sistema.
A pecuária extensiva praticada na área de estudo tem propiciado a alteração constante da
paisagem. A vegetação nativa tem sido reduzida em detrimento das pastagens, com o propósito de
uso das terras para a criação animal, resultado do modo de organização econômica local e regional.
Uma alternativa possível para minorar os problemas evidenciados e proporcionar a reestruturação
do sistema ambiental é o reflorestamento com espécies nativas associado ao manejo adequado do
solo.
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Embora a pecuária seja predominante no segmento noroeste-sudeste e norte da área
(FIGURA 1), a criação de bovinos e equinos, costuma ser encontrada também nas pequenas
propriedades rurais em outros setores, em razão desses animais participarem na realização das
tarefas e/ou da subsistência familiar. Na área de estudo verifica-se a existência de granjas onde a
criação de aves destina-se tanto para o abate quanto para a produção de ovos.
No alto curso do rio Pagão a agricultura é predominante nos setores centro-sul e leste, tendo
como lavoura principal a citricultura. Nos dias atuais, a área de estudo reflete as mesmas
características da produção dos municípios do entorno.
Nas pequenas propriedades rurais o plantio da laranja ocorre consorciado com cultivos de
subsistência – abóbora, batata, inhame, milho, amendoim, feijão dentre outros, que fazem parte dos
hábitos alimentares das famílias locais. No que concerne ao manejo do solo, verifica-se o uso de
técnicas e equipamentos simples como o arado para o revolvimento da terra e a prática da queimada
na limpeza do terreno, que acarretam prejuízos para o solo. Os agricultores que adotam essa prática
acreditam ser a mais adequada para melhorar as condições do solo antes do plantio.
A supressão da vegetação original para a implantação das lavouras altera a dinâmica dos
processos morfogenéticos. Na lavoura permanente o solo se mantém parcialmente exposto em razão
do espaçamento existente entre as unidades plantadas, enquanto nas culturas de ciclo curto o solo
fica exposto a maior parte do tempo, em virtude do plantio e da colheita serem próximos.
Os processos erosivos são desencadeados principalmente pelo impacto da precipitação
pluviométrica sobre o solo exposto, onde o efeito splash por salpicamento desagrega as partículas,
produz o selamento dos poros reduzindo a infiltração e favorecendo o escoamento superficial. Esse
escoamento apresenta características variadas a partir da topografia e da composição textural do
solo, resultando no aparecimento de feições como sulcos e ravinas.
O uso de agroquímicos para adubação e controle de pragas altera a composição química do
solo. No período chuvoso, o processo de infiltração pode levar à contaminação das águas
subterrâneas e o incremento do escoamento superficial das águas pluviais, na medida em que chega
aos canais fluviais, pode comprometer a qualidade da água. Essas condições de uso das terras e
manejo do solo são potencialmente causadoras de problemas ambientais.
A produção do espaço na área de estudo está relacionada ao modo de uso e ocupação das
terras por parte dos agentes produtores do espaço – citricultores, pecuaristas, agricultores familiares
e proprietários de indústria ceramista. As atividades produtivas revelam a organização espacial no
alto curso do rio Pagão.
Na paisagem é possível identificar setores com remanescentes de mata secundária,
representando a capacidade de resiliência do sistema ambiental. Essas matas encontram-se
fragmentadas em diversos pontos da área da bacia do alto curso do rio Pagão.
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CONCLUSÕES
A metodologia e o referencial teórico que embasaram o presente estudo possibilitaram
alcançar o objetivo, ou seja, analisar as mudanças na paisagem do alto curso do rio Pagão, no
município de Umbaúba - Sergipe, resultantes do uso e ocupação das terras.
Na atualidade, embora a citricultura seja predominante, outros cultivos tem se destacado na
área de estudo, como o maracujá, cuja produção quase totalmente destina-se à comercialização. A
banana e a mandioca estão presentes em quase todas as propriedades rurais. A mandioca é utilizada
para a produção artesanal de farinha e outros derivados, tanto para o consumo familiar quanto para
a venda nas feiras livres. Os cultivos de subsistência geralmente estão consorciados com a
citricultura nas pequenas propriedades rurais.
Os agentes sociais produtores do espaço no alto curso do rio Pagão são os
fazendeiros/pecuaristas, os citricultores, os pequenos agricultores e os proprietários de indústrias
ceramistas, que através das atividades desenvolvidas modificam a paisagem. De acordo com a
análise realizada, há uma tendência na área de estudo, para a manutenção desses tipos de uso.
As características do relevo e os tipos de uso em interação com os demais componentes
ambientais propiciam o desenvolvimento de processos morfodinâmicos – escoamento superficial
concentrado, ravinamento e movimentos de massa. Há, portanto, a alteração constante da paisagem
em virtude do uso das terras do alto curso do rio Pagão.
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RESUMO
A Cidade da Criança, localizada no bairro Tirol, em Natal-RN, é um parque público de áreas
verdes, que dispõe de diversas programações voltadas para o público infantil. Por possuir
certificação ambiental e por ser responsável pelo divertimento e segurança das crianças e dos
demais usuários, é necessário que todas as áreas do parque estejam bem preservadas e conservadas,
incluindo a lagoa Manoel Felipe cujo uso envolve a interação dos visitantes com água, por meio de
atividades como pedalinhos, entre outras. Todavia, a atual situação da lagoa vem sendo degradante
e consequentemente nocivo à saúde dos usuários, devido ao acesso às águas do entorno, nas quais
são despejados resíduos contaminantes e tóxicos, provenientes da interferência humana, por parte
da população do entorno do parque. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo
analisar e quantificar o corpo hídrico da lagoa e propor aperfeiçoamento do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) no Parque, visando a melhoria da qualidade da água da lagoa.
Palavras-chave: Cidade da Criança; lagoa de Manoel Felipe; qualidade hídrica.
ABSTRACT
The Cidade da Criança, located in the Tirol neighborhood of Natal-RN, is a public park of green
areas, it has several programs aimed at the children’s audience. Due to having environmental
certification and because it is responsible for the fun and safety of children and other users, it is
necessary for all areas of the park to be well preserved and preserved, including the Manoel Felipe
lagoon, which use involves the interaction of visitors with the water, through activities such as
pedal boats and others. However, the current situation of the lagoon has been degrading and
consequently harmful to users' health, due to the access from the surrounding waters, in which
contaminating and toxic residues are emitted from the human interference, by the population of the
surroundings of the park. In this perspective, the present article has the objective of analyze and
quantify the water body of the lagoon and propose the improvement of the Environmental
Management System (EMS) in the Park, aiming to improve the water quality of the lagoon.
Keywords: City of the Child; pond of Manoel Felipe; water quality.
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INTRODUÇÃO
A lagoa Manoel Felipe, situada na zona leste da cidade de Natal, capital do Rio Grande do
Norte, localizada numa região de menor cota topográfica, está dentro de uma área com extensão de
25.000 m² no Parque da Cidade da Criança. Inaugurado em 1962, o parque originalmente consistia
de diversos equipamentos públicos (zoológicos com playground, pista para caminhada, passeio de
bicicletas, pedalinho, capela, concha acústica, escola de arte e biblioteca) no entorno da lagoa.
A Lagoa recebe águas superficiais pluviais, e também, despejo de resíduos urbanos e de
esgotamento residencial e/ou comerciais recebendo descarga líquida do entorno. Salienta-se que o
processo de expansão urbana provoca aumento de demanda pelos serviços de abastecimento de
água, levando à ocupação das áreas próximas aos mananciais além de sua capacidade de suporte e
também à adoção de modelos de uso do solo incompatíveis com a sua função de abastecimento
público (RIBEIRO, 2009). Com isso, a Lagoa recebe uma carga de poluentes difusas,
comprometendo sua capacidade de autodepuração.
A Lagoa Manoel Felipe, também, recebe uma grande quantidade de resíduos urbanos, que
vem através da tubulação de águas pluviais. Estes resíduos lançados na lagoa alteram a qualidade da
água, causando impactos ambientais negativos.
Uma das formas de se avaliar os impactos causados pela interferência humana em sistemas
aquáticos é a caracterização da qualidade da água, possibilitando seu manejo de forma correta e, até
mesmo, a sua remediação. O acompanhamento do estado dos recursos hídricos é de fundamental
importância, pois é pela poluição que são inseridas substâncias nocivas, tóxicas e/ou patogênicas
que modificam as características físicas, químicas e biológicas do meio ambiente aquático
(CORADI; FIA; PEREIRA-RAMIREZ, 2009).
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar e quantificar, de acordo com a resolução
CONAMA nº 274/2000, o corpo hídrico receptor dos poluentes que deságuam na Lagoa Manoel
Felipe e propor a implementação de melhoria do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em
conformidade com a norma da ABNT:NBR ISO 14001:2015 no Parque Público localizado na zona
leste do município de Natal-RN.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso e foi desenvolvido na Lagoa Manoel
Felipe na Cidade da Criança, situada na zona leste do município de Natal-RN. Foram realizadas
pesquisa bibliográficas, entrevistas com os responsáveis do parque, observações no local com
anotações em diário de campo, coletas de amostras de água no ano de 2018, em vários pontos para
identificar a qualidade da água de acordo com os parâmetros da resolução CONAMA nº 274/2000
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conforme o Artigo 2º e inciso § 4, considerando o valor máximo de 2500 coliformes fecais
(termotolerantes) por 100 mililitros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diagnóstico ambiental
O presente diagnóstico ambiental foi transcrito através das entrevistas ocorridas durante as
visitas realizadas à Cidade da Criança, nos dias 26 e 29 de julho de 2018, e com a busca de dados
aos órgãos responsáveis. O parque está localizado na Av. Rodrigues Alves, s/n - Tirol, Natal/ RN.
O diagnóstico ambiental apresenta a caracterização da qualidade ambiental atual da área de
abrangência do estudo, de modo a fornecer conhecimento suficiente para embasar a identificação e
a avaliação dos impactos nos meios físico.
De acordo com o Art. 6º da Resolução CONAMA nº. 001/86 podemos definir os meios
físico da seguinte forma:
Meio Físico: “o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a
topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes
marinhas, as correntes atmosféricas”. Deste modo, seguem os padrões encontrados mediante
observação direta no local e de acordo com o relato de um dos responsáveis pelo espaço.
Meio físico
O meio físico do espaço da Cidade da Criança, apresenta uma lagoa que se encontra
contaminada e imprópria para uso. Observou-se que há deságue de esgoto no local, além de
acúmulo de resíduos sólidos. O ar e o clima são agradáveis. O ar não apresenta indícios óbvios de
contaminação e o clima varia de acordo com as mudanças climáticas da cidade do Natal. O solo
apresenta baixo teor de matéria orgânica, seco e barrento. Este é um aspecto notório principalmente
diante da saúde da flora existente no local.
Análise da lagoa
A coleta foi realizada na Lagoa Manoel Felipe da Cidade da Criança, localizada no bairro
de Tirol, na Av. Rodrigues Alves, à leste e Av. Prudente de Morais, à oeste (figura 01). A água da
lagoa apresenta características de eutrofização, presença de resíduos sólidos, assoreamento (bancos
de areia) e vegetação em suas margens.
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Figura 01 – Vista Panorâmica da Lagoa Manoel Felipe na década de 1960.

Autor: Jaeci E. Galvão (1962).

As coletas realizadas para as análises de Coliformes Termotolerantes, foram realizadas nos
dias 20/07 e 27/07 no ano de 2018.
O Laudo tem como objetivo apresentar os procedimentos técnicos e os resultados durante o
processo de análise das amostras do Ponto P1, P2 e P3, com vista à avaliação dos possíveis
impactos ambientais gerados na Lagoa da Cidade da Criança Manoel Felipe e obtidos através do
Certificado de Análise. De acordo com os resultados obtidos pelo Núcleo de Análises de Águas,
Alimentos e Efluentes – NAAE, foi evidenciado que os resultados das coletas realizadas
ultrapassaram os valores permitidos da resolução CONAMA 274/00 conforme o Artigo 2º e inciso
§ 4, sendo que o valor máximo é de 2500 coliformes fecais (termotolerantes) por 100 mililitros.
Os resultados apresentados neste laudo correspondem efetivamente ao diagnóstico ambiental
da lagoa. Todos os procedimentos técnicos preliminares necessários para a preparação das amostras
(identificação, limpeza e acondicionamento adequado) foram executados nas dependências do
laboratório Núcleo de Análises de Águas, Alimentos e Efluentes – NAAE do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), onde foi realizada a análise de
Coliforme Termotolerante.
As amostras de água foram coletadas superficialmente, entre 20 e 30 cm de profundidade,
foram acondicionadas em caixas isotérmicas (temperatura mantida entre 4º e 10ºC, segundo Neusa
(2011)) e encaminhadas ao Núcleo de Análises de Águas, Alimentos e Efluentes – NAAE – do
IFRN para processamento imediato.
Na tabela 01 estão distribuídos os resultados das 4 análises feitas ao longo de 2 semanas na
Lagoa da Cidade da Criança, relativos às determinações do número mais provável de Coliformes
Termotolerantes (gráfico 01) em 100mL de água e a determinação das unidades formadoras de
colônias das bactérias heterotróficas mesófilas por 100mL de água.
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Tabela 01 – Coliformes termotolerantes (CTT), Número mais provável (NMP)

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
Gráfico 01 – Valores de Coliformes Termotolerantes das amostras.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

De acordo com os resultados, referente a Coliformes Termotolerantes, relacionando-os com
os critérios de avaliação da Resolução CONAMA nº 274 do ano de 2000, a água analisada da lagoa
da Cidade da Criança é considerada imprópria para balneabilidade (recreação de contato primário)
pelos seguintes aspectos:
● Não atende aos critérios estabelecidos para as águas próprias;
● O valor obtido dos pontos de amostragens é superior a 2500 coliformes fecais
(termotolerantes);
● Na localidade, há presença de resíduos sólidos e líquidos, inclusive esgotos sanitários
capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação.
Os resultados obtidos forneceram um quadro preocupante da qualidade ambiental da Lagoa
da Cidade da Criança. Os elevados índices de Coliformes Termotolerantes nas amostras de água
indicam, que no momento atual, este corpo d’água apresenta significativos níveis de contaminação,
tornando este ambiente impróprio para fins de recreação aquática, conforme a resolução do
CONAMA 274/00.
Existem diversos fatores que influem na balneabilidade, bem como, as chuvas
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principalmente. A presença de cursos de água direcionados diretamente a um determinado local
(provavelmente tendo recebido águas das galerias pluviais onde ocorre o lançamento de esgotos) é
mais um indicativo das más condições de balneabilidade.
De acordo com as precipitações ocorridas no período do mês de Junho de 2018 na cidade de
Natal-RN, observamos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, ocorrências de
chuvas intermitentes que poderá ocasionar alterações nas amostras coletadas.
É importante salientar que as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas,
que nesses episódios recebem uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos, carreados
através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem. Assim, há um aumento
considerável na densidade de bactérias na água da Lagoa da Cidade da Criança. As amostras
também podem ser alteradas de acordo com variáveis incontroláveis e muitas vezes são pontuais.
Para a avaliação dos Coliformes Termotolerantes utilizou-se a técnica do número mais provável
(NMP) também conhecido como método de tubos múltiplos, que a partir dela é possível determinar
o Número Mais Provável de bactérias do grupo coliforme em 100 ml de água (NMP/100 ml).
Entendendo a organização e seu contexto
Localizado no bairro de Tirol em Natal, o parque público é administrado pela Secretaria
Extraordinária de Cultura do RN/Fundação José Augusto e este é comumente conhecido como:
Cidade da Criança (figura 02). Foi fundada em 1962 e, após passar por reestruturação e
modernização, reaberto ao público em 2014.
Figura 02 – Mapa de Localização da Cidade da Criança

Fonte: Adaptado do Google Earth (2018).

O Parque é destinado ao entretenimento do público infantil. Possuindo diversas atrações, tais
como: Parque Infantil, pista para caminhada, a Lagoa de Manoel Felipe, pedalinhos, Igrejinha,
anfiteatro, Escola de Artes Newton Navarro, Biblioteca Infanto-juvenil Mirian Coeli, Museu
Taxidérmico, Casa de Vozinha, o espaço EMATER, entre outros. Destes equipamentos não se
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encontram em funcionamento a escola de artes, o anfiteatro (precisa de reformas), o espaço
EMATER, o espaço de exposições (atualmente abriga a orquestra sinfônica do Rio Grande do
Norte) e o museu taxidérmico. O local funciona de terça a sexta das 6 às 19h, e no fim de semana
das 8 às 19h.
A lagoa, localizada ao centro do parque é mais um atrativo ao público infantil, entretanto,
vêm sofrendo ações antrópicas da comunidade externa e interna ao parque com contribuição de
ligações clandestinas de esgotos nas diversas galerias de águas pluviais que deságuam na lagoa,
além dos diversos resíduos sólidos e sedimentos lixiviados pelos bueiros, assoreando a lagoa (figura
03). A mesma apresenta odores desagradáveis afetando a atividade fim do parque. Outro fator
importante é a ausência de folder e cartilha comunicativa aos usuários sobre as boas práticas de
utilização do parque, mostrando a necessidade de redução na geração de resíduos, consumo de água
e energia, realização de coleta seletiva, entre outros.
Figura 03 – Galerias de entradas e saídas

Fonte: Acervo dos autores (2018).
A Fundação possui 15 (quinze) servidores destinados a Cidade da Criança, sendo destes
servidores 13 (treze) públicos efetivos e 2 (dois) cargos comissionados e/ou cedidos de outros
órgãos. Estes funcionários se dividem, durante a semana, em 2 (dois) turnos e em plantões durante
os fins de semana. Além disso, não há cargos e ou responsabilidades definidas por funções
específicas que assegurem a Gestão Ambiental do parque.
Atualmente o parque possui coletores adequado para coleta seletiva, porém, não há o
gerenciamento correto destes resíduos. A coleta e transporte desses resíduos dar-se através de
parceria informal.
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Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental
A administradora da Cidade da Criança é responsável por promover e disseminar o
desenvolvimento sociocultural compromete-se a implementar, manter e melhorar um sistema de
gestão ambiental para assegurar conformidade em seus serviços nos limites geográficos do parque.
O escopo do Sistema de Gestão Ambiental da Cidade da Criança compreende os
estabelecimentos e equipamentos encontrados dentro dos limites do parque, sendo estes: pista de
cooper, áreas verdes, 5 quiosques e carrinhos de lanche, Estação de Embarque Felipe Romão, Lagoa
Manoel Felipe, Parque infantil, Biblioteca Infanto-juvenil Miriam Coeli, Monumentos, Casa de
Vozinha, Corredor Cultural Zé de China, Escola de Artes Newton Navarro, Anfiteatro Lenício
Queiroga, Exposições e Capela.
Situações como o lançamento de efluentes na Lagoa Manoel Felipe extrapolam a
competência da organização e, portanto, não são contemplados pelo SGA. No entanto a equipe
responsável pela limpeza do parque realiza a remoção dos resíduos dispostos na lagoa que também
são provenientes da drenagem das áreas externas.
Política ambiental
A administração do parque compromete-se a: trabalhar para melhoria contínua do
desempenho ambiental do desenvolvimento de suas atividades.
Reduzir o consumo de recursos naturais;
● Garantir atendimento às legislações, regulamentações, normas e demais requisitos
aplicáveis;
● Prevenir a poluição do meio ambiente minimizando os impactos ambientais significativos,
priorizando a redução de efluentes, geração de resíduos, consumo de água e energia através
de práticas socioambientais responsáveis;
● Avaliar e atualizar os objetivos e metas ambientais buscando a melhoria contínua;
● Ter transparência nas informações sobre proteção ambiental;
● Oferecer ao público em geral informações e serviços orientados para proteção do meio
ambiente;
Melhorias sugeridas
Observa-se a necessidade da realização de ações de saneamento ambiental nas áreas entorno
do corpo hídrico a fim de eliminar as entradas clandestinas de esgotos localizadas ao entorno da
lagoa, que se constituem em um dos principais fatores degradantes desse ecossistema. Outra medida
recomendada seria a prática de campanhas de educação ambiental junto aos moradores da região,
para que eles não só acabem com o despejo de contaminantes, como também as possíveis ligações
clandestinas.
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Cursos de água contaminados por esgotos domésticos, ao atingirem as águas em cursos,
podem expor as pessoas a bactérias, vírus e protozoários. Águas balneárias que estejam fora de
padrões de sanidade apresentam a possibilidade de contrair diversas doenças e até a morte. Estes
microrganismos são responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica.
Balneabilidade é a capacidade que um local tem de possibilitar o banho e atividades esportivas em
suas águas, ou seja, é a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário. A
balneabilidade é determinada a partir da quantidade de bactérias do grupo coliforme presentes na
água. É feita análise que quantifica os coliformes totais e fecais. A avaliação da balneabilidade
utiliza critérios objetivos, baseados em indicadores microbiológicos que são monitorados.
Os valores desses indicadores são comparados aos padrões preestabelecidos, para que se
possa identificar a qualidade das águas se está favorável ou não para a sua recreação. O programa
de balneabilidade está estruturado para atender às especificações das Resoluções 20/1986 e
274/2000 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que definem os critérios para a
classificação de águas destinadas à recreação. A sua classificação encontra-se no item lll - Classe 2
- águas destinadas:
A.
B.
C.
D.
E.

Ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;
À proteção das comunidades aquáticas;
À recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho);
À irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;
À criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.
Para obtenção das amostras de água para análise foram obedecidos os seguintes critérios de

coleta (CONAMA 20/1986)
A. Definição de pontos na área de contato primário;
B. Quatro coletas mínimas entre 6 e 7 dias;
C. Isóbatas de 1m;
D. Uso de frascos de polietileno autoclaváveis;
E. Amostras mínimas de 100 ml.
Procedimentos e ações necessárias para melhoria da qualidade da lagoa Manoel Felipe
● Realizar ação de educação ambiental na comunidade adjacente ao parque;
● Realizar fiscalização para identificação e tamponamento das ligações clandestinas de esgoto;
● Concluir o projeto SANEAR RN.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Conclui-se, portanto, que, para a melhoria do meio físico local, a princípio e de modo mais
urgente, é indispensável realizar o tratamento da lagoa, que é uma das atrações ou se não a mais
importante atração do local, estabelecendo metas mitigadoras com o intuito de reduzir a poluição
hídrica da lagoa e adotar as medidas de melhorias dos Aspectos e Impactos Ambientais
identificados, assegurando, assim, melhores condições para o desenvolvimento das atividades
realizadas com as crianças e os demais visitantes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sistemas de gerenciamento ambiental Requisitos

para

orientação

de

uso.

Disponível

em:

<http://www.abnt.org.br/publicacoes2/category/146-abnt-nbr-iso14001?download=396:introducao-a-abnt-nbr-isso-10014-2015, Acessado em 01 de ago. 2018.
CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. 2017. Natal, Rio Grande do
Norte, 2017. Disponível em: <http://www.caern.rn.gov.br/>, Acessado em 02 de ago. 2018.
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n.20/1986. Disponível
em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res2086.html>, Acessado em 02 de ago.
2018.
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 274/2000 - "Revisa
os critérios de Balneabilidade em Águas Brasileiras" - Data da legislação: 29/11/2000 Publicação DOU nº 018, de 08/01/2001, págs. 70-71.
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n.20/1986. Disponível
em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>, Acessado em 02 de ago.
2018.
CORADI, P.C.; FIA, R.; PEREIRA- RAMIREZ, O. Avaliação da qualidade da água superficial
dos cursos de água do município de Pelotas-RS. Ambi-Água, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 46-56, 2009.
Disponível em: . Acesso em: 02 ago. 2018.
COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte. 2017. Natal, Rio Grande do Norte,
2017. Disponível em: <http://servicos.cosern.com.br/Pages/Default.aspx>, Acessado em 05 de
ago. 2018.
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN.

Disponível em:

http://187.61.173.26/monitoramento/2017/graficos/d8101.html, Acessado em 01 de ago. 2018.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 2000

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
FUNDAÇÃO

JOSÉ

AUGUSTO

-

FJA.

Missão.

Cultura,

2016.

Disponível

em:

<http://www.cultura.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=3523&ACT=&PAGE=0&
PARM=&LBL=A+secretaria#sthash.t0fdwBmw.dpuf>, Acessado em 30 de jul. 2018.
FUNDAÇÃO

JOSÉ

AUGUSTO

-

FJA.

Missão.

Cultura,

2016.

Disponível

em:

<http://www.cultura.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=5584&ACT=&PAGE=0&
PARM=&LBL=Cidade+da+Crian%E7a#sthash.D568ahx7.dpuf>, Acessado em 30 de jul. 2018.
Instituto

Nacional

de

Meteorologia

-

INMET.

Disponível

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/page&page=desvioChuvaAnual,

em:
Acessado

em 01 de ago. 2018.
KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Passivo ambiental. Passivo Ambiental, 2003.
NATAL. Complementar Municipal nº 55, Código de Obras e Edificações do Município de Natal
Art. 33. Lei Complementar, nº 055, 27 de Janeiro de 2004. Disponível.

em:

<http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/lei_complementar_n_055.pdf>. Acessado em 29 de
jul. 2018.
PORTAL DO GOVERNO DO RN. Cidade é da Criança. SECULT/ASSECOM, 2014. Disponível
em:
<http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=43107&ACT=null&PAGE=null&
PARM=null&LBL=NOT%C3%8DCIA>, Acessado em 01 de jul. 2018.
RIBEIRO, Christian Ricardo. Avaliação da sustentabilidade hídrica do município de Juiz de
Fora/MG: um subsídio à gestão sustentável dos recursos hídricos em âmbito municipal.
Monografia (Especialização em Análise Ambiental) – Universidade Federal de Juiz de Fora,
2009.

In:

Revista

Mercator

–

v.

10,

n.

21,

2011.

Disponível

em:

http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/view/467. Acesso em: 03 de maio de
2018.
RIBEIRO, Neusa. Manual de Orientação para Coleta de Água e Amostras Ambientais. Laboratório
Central

de

Saúde

Pública

–

LACEN/SC.

2011.

Disponível

em:

<http://lacen.saude.sc.gov.br/arquivos/MOCAAA.pdf>, Acessado em 01 de ago. 2018.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 2001

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE FILTRO DE MALHA NA REMOÇÃO DE E. Coli E V.
Cholerae EM ÁGUA DE POÇO SUBTERRÂNEO EM ÁREA URBANA DE
FORTALEZA-CE, BRASIL

Rubson Mateus Matos CARVALHO
Mestrando do Programa de Pós-Graduação97 da UNILAB
rubsonmateus@yahoo.com.br
Anderson Tavares VIEIRA
Mestrando do Programa de Pós-Graduação98 da UNILAB
anderson1tv@hotmail.com
Jéssica Frota COSTA
Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Pesca da UFC
jessica_fc20@hotmail.com
Oscarina Viana de SOUSA
Professora pesquisadora da UFC
oscarinavs@ufc.br

RESUMO
Diversas doenças podem ser transmitidas por meio do consumo de água contaminada, como as
disenterias, frequentes principalmente onde se tem um baixo acesso a rede de saneamento básico. A
presente pesquisa pode ser dividida em três etapas. Para a primeira etapa foi coletado de um poço
profundo urbano cinco litros de água, após filtragem, a água bruta e a filtrada foram submetidas à
colimetria. A segunda etapa consistiu submeter o filtro a uma alta densidade de E. coli e V. cholerae
para testar sua capacidade em remover esses patógenos. A escolha dessas estirpes se deu seguindo o
critério de patogenicidade e motilidade (apenas Víbrio). A terceira etapa consistiu em realizar a
Contagem Padrão em Placa com auxilio de swab no interior do filtro. O teste de colimetria para
água bruta demonstrou presença de E. coli, mas não para a água filtrada. Para água dopada o filtro
também apresentou desempenho positivo na eliminação de E. coli e V. cholerae da água. Os
resultados encontrados para remoção de E. coli foram similares ao descrito por outros autores e
respeitam a Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011.
Palavras-chave: colimetria, potabilidade, patógenos,
ABSTRACT
Several diseases can be transmitted through the use of contaminated water, such as dysenteries,
which are frequent, especially where low sanitation access is available. The present research can be
divided into three stages. For the first stage, five liters of water were collected from an urban deep
well, after filtration, the raw water and the filtered water were submitted to colorimetry. The second
step consisted in subjecting the filter to a high density of E. coli and V. cholerae to test its ability to
remove these pathogens. The selection of these strains followed the criterion of pathogenicity and
motility (Vibrio only). The third step consisted of performing the Standard Counting on Plate with
swab aid inside the filter. The colimetry test for crude water showed the presence of E. coli, but not
for the filtered water. For doped water the filter also showed positive performance in the elimination
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of E. coli and V. cholerae from the water. The results found for the removal of E. coli were similar
to those described by other authors and respect the Ordinance of the Ministry of Health 2914/2011.
Keywords: colimetry, potability, pathogens.

INTRODUÇÃO
Entre as principais características da água como recurso se destacam a sua finitude e
vulnerabilidade, tais peculiaridades representam um desafio para as futuras gerações no que se
refere à disponibilidade da água para consumo e produção de alimentos, em especial nas regiões
onde se tem uma rede de saneamento básico deficiente (PHILIPPI, 2005; FRANCO, 2007) Segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS) o número de pessoas ao redor do globo que não possuíam
acesso a água potável em 2011 aumentou em relação ao ano de 2013, passando de 768 milhões para
783 milhões, respectivamente, em todo o mundo (UNICEF, 2013).
Em 2015, 83,3% dos municípios do Brasil contavam com água encanada e 50,3% com rede
de esgoto. No Nordeste os números são ainda piores, apenas 73,4% tem abastecimento de água e
24,7% tem coleta de esgoto (BRASIL, 2017). A ausência de abastecimento e rede coletora de
esgoto, alta densidade populacional com circulação intensa de pessoas, contribui para as doenças de
veiculação hídrica (NAVARRO, 2002).
Entre as principais doenças de veiculação hídrica estão as diarréicas, como febre tifóide,
cólera, salmonelose, shigelose, poliomielite, hepatite A, verminoses, amebíase e giardíase são
responsáveis por vários surtos epidêmicos relacionadas à água para consumo humano (FAÇANHA
& PINHEIRO, 2005).
Vinte e cinco por cento (25%) das infecções entéricas podem ser atribuídas a alguns agentes
bacterianos, sendo a E. coli uma delas. A presença dessa enterobactéria na água é um poderoso
indicador de contaminação fecal, revelando condições sanitárias inadequadas (FRANCO &
LANDGRAF, 2006). Outro exemplo de contaminação de veiculação hídrica é a cólera, sendo uma
doença infecciosa aguda, provocada pela bactéria Víbrio cholerae. É adquirida pelo contato com
utensílios contaminados, pela água, fezes, fluido intestinal, bem como por alimentos. A doença
provoca vômito e diarréia intensa (TEXEIRA et al., 1998; MENDEZ et al., 2000).
Nesse sentido em áreas urbanizadas com baixo percentual de esgotamento sanitário, a
utilização de águas subterrâneas pode ser um risco à saúde, uma vez que falta de saneamento
representa um risco direto à potabilidade dessas águas seja pela infiltração por fossas sépticas ou
pelo o vazamento de redes de esgoto (COSTA et al., 2013).
Em Fortaleza a cobertura de abastecimento de água é de 98,64%. Sobre o esgotamento
sanitário, a CAGECE ainda informa que o índice de cobertura 57,10%, (CEARÁ, 2017). Apesar da
alta cobertura de abastecimento de água na cidade, segundo Bezerra et al., (2018) os poços são
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potenciais fontes alternativas de abastecimento público perante os longos períodos de estiagem
vividos no Estado do Ceará. Segundo Lima et al., (2015) as águas subterrâneas se encontram mais
contaminadas em regiões urbanas, devido ao grande volume de efluentes domésticos não tratados e
a disposição de resíduos sólidos em aterros comuns.
Diante do exposto, tem-se buscado alternativas capazes de eliminar ou reduzir a carga
microbiana das fontes hídricas. Os filtros de malha tem sido apontado como uma importante
alternativa, devido a sua facilidade de manutenção e bom custo-benefício para o tratamento de água.
O filtro de malha ou filtro de fibra oca apresenta-se como uma opção viável aos filtros cerâmicos
uma vez que são mais compactos, mais duráveis, mais resistentes e mais fáceis de operar.
Levantamento local realizado pela ONG PBEC (Projeto do Bem-Estar Comunitário)
mostrou que a comunidade Tancredo Neves em Fortaleza não dispõe de esgotamento sanitário e
cerca de 30 famílias, ainda utilizam de poços manuais (cacimbas) para acesso a água potável.
Segundo a Portaria MS Nº 2914/2011 que dispõe sobre procedimentos de controle e de
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, a água para
consumo é definida como: água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e
à higiene pessoal, independentemente da sua origem.
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência do filtro de malha de
0,1μm de espaçamento da marca Sawyer PointONE™, no que se refere à remoção de E. coli e V.
cholerae e comparar com a legislação que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em parceria com a ONG PBEC (Projeto do Bem-Estar
Comunitário) situada na Comunidade Tancredo Neves, bairro Jardim das Oliveiras em Fortaleza
(CE). O intuito foi analisar a eficácia do filtro Sawyer PointONE™ na remoção de patógenos. Uma
vez que o Kit de Filtragem (filtro + balde) seriam distribuídos para famílias da comunidade que
utilizavam água de poço para o consumo (figura 1).

Figura 1. Composição do filtro (balde mangueira e filtro de malha) e modo de filtragem.
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Fonte: autores

O filtro de malha é composto por um balde, onde a água a ser filtrada fica retida, ligado ao
balde tem-se uma mangueira conectada a um filtro de malha oca porosa de 0,1μm por onde a água
deve passar forçada apenas pela gravidade (LINDQUIST et al., 2014).
A amostra foi coletada em um poço urbano na comunidade supracitada, Lat: 3°47'6.88"S e
Long: 38°30'23.75"O (Figura 2). Sendo as análises realizadas no Laboratório de Microbiologia
Ambiental e do Pescado (Lamap) do Instituto de Ciências do Mar (Labomar).
Figura 2. Localização do poço de coleta da amostra, Jardim das Oliveiras, Fortaleza (CE).

Fonte: Google Earth (2017).
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A pesquisa pode ser dividida em três etapas: (1) Análise da água bruta e filtrada oriunda de
poço profundo; (2) Análise da água dopada em alta densidade após filtragem; (3) Avaliação da
carga residual bacteriana no interior do filtro.
Para a primeira etapa, foram coletados cinco (5) litros de água de um poço profundo
localizado em área urbana do município de Fortaleza (CE). Para análise da densidade de E. coli na
água bruta e na água após filtragem foi realizada a técnica dos tubos múltiplos.
A segunda etapa consistiu em induzir uma alta densidade bacteriana conhecida de E. coli
(ATCC 25922) e V. cholerae (IOC 18582). As cepas indicadoras foram inoculadas em tubos
inclinados contendo meio Trypticase Soya Ágar (TSA) por 24 horas a 35°C em estufa
bacteriológica a fim de se promover o crescimento das cepas. Passado esse período as estirpes
foram ajustadas a escala de McFarland (0,08-0,1nm) e adicionadas ao filtro na proporção
1mL:1000mL de solução salina 0,85%. Depois de homogeneizado, foi realizada a filtragem e a
coleta da amostra em garrafa tipo âmbar estéril. Para Escherichia coli foi feito o teste dos tubos
múltiplos, já para Víbrio cholerae foi aplicado o método de Contagem Padrão em Placas (CPP) pela
técnica do spread plate em meio específico Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBS)
(Figura 3).
Figura 3. Esquema do teste de água dopada com E. coli e V. cholerae.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A terceira etapa consistiu em verificar a ocorrência da formação de biofilme no interior do
filtro após 48h. O método usado foi o de CPP, onde um swab estéril umedecido em solução salina
0,85% foi passado no interior do balde, na mangueira de acesso ao filtro, na entrada para o filtro e
na porção de saída do filtro. Logo em seguida por meio da técnica do spread plate, o swab foi
passado na placa contendo meio TSA. As placas foram inoculadas em estufa bacteriológica por 48h
a 35°C.
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RESULTADO E DISCUSSÃO
Da primeira etapa tivemos a indicação pelo teste de colimetria da presença de E. coli na
amostra bruta, em contrapartida na água filtrada não houve indicação da presença do patógeno,
nem mesmo pelo teste presuntivo. A amostra bruta apresentou densidade de 70NMP/100mL, já a
amostra filtrada, inferior a 1,8NMP/100mL. Por tanto o filtro atende aos requisitos da Portaria MS
Nº 2914/2011 que determina ausência total de E. coli na água para consumo.
Da água dopada (segunda etapa), não houve presença de nenhum dos organismos
indicadores, o que reforça o potencial removedor do filtro ao reter, inclusive, uma bactéria móvel
como o V. cholerae.
Da terceira etapa, não foi possível observar formação de biofilme pelo método de CPP, já
que para este teste não houve crescimento bacteriano nas placas. O que pode ser resultado da
facilidade de higienização do filtro.
Os resultados para Escherichia coli são similares aos encontrados por Faria et al., (2013)
com filtro de barro, onde após filtragem verificou-se ausência desse patógeno na água. Em trabalhos
com filtros lentos e filtração em múltiplas etapas, também foi possível observar qualidade
satisfatória da água para consumo atendendo a legislação pertinente (BRITO, et al., 2005;
CAMPLESI; PEREZ; SIQUEIRA, 2010).
CONSCIDERAÇÕES FINAIS
O filtro é capaz de remover de forma eficiente E. coli e V. cholerae, respeitando os padrões
de potabilidade estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011 que determina
ausência de E. coli em 100mL de água.
Os resultados para remoção de E. coli foi similar ao encontrado por outros autores usando
sistemas de remoção de patógenos diferentes.
Embora o filtro de malha estudado tenha apresentado eficiência para a remoção desses
patógenos, não é possível afirmar sua capacidade removedora de compostos químicos da água,
como agrotóxicos, hormônios, entre outros.
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RESUMO
Entre os fatores da degradação do meio ambiente está a desordenada expansão da população e o uso
insustentável dos recursos naturais. Essa degradação é iniciada com a retirada da cobertura da
vegetação natural e a ocupação do solo. As APPs (Áreas de Preservação Permanente), como
vegetação ciliar funcionam como filtros, e são consideradas importantes para a conservação e
manutenção dos recursos hídricos. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo realizar o analisar
os impactos ambientais e estudar a influência da vegetação ciliar nas águas no médio curso do rio
Ceará, localizado na região metropolitana de Fortaleza CE. Este estudo foi feito através da
comparação de trechos de rio com presença e com ausência de vegetação ciliar em diferentes
períodos do ano. Através do resultado de alguns parâmetros, foi possível verificar influência da
mata ciliar na qualidade da água, parâmetros como turbidez e coliformes, ferro, fósforo, nitrito,
nitrato, amônia, pH foram analisados. Existe a necessidade de intervenção nessa região para
melhorar as condições ambientais, uma vez que está com alto grau de degradação.
Palavras-chave: Vegetação ciliar, degradação, classificação das águas.
RESUMEN
Entre los factores de la degradación del medio ambiente está la desordenada expansión de la
población y el uso insostenible de los recursos naturales. Esta degradación se inicia con la retirada
de la cobertura de la vegetación natural y la ocupación del suelo. Las APPs (Áreas de Preservación
Permanente), como vegetación ciliar, funcionan como filtros, y se consideran importantes para la
conservación y el mantenimiento de los recursos hídricos. De esta forma, este trabajo tuvo como
objetivo realizar el análisis de los impactos ambientales y estudiar la influencia de la vegetación
ciliar en las aguas en el medio curso del río Ceará, localizado en la región metropolitana de
Fortaleza CE. Este estudio fue hecho a través de la comparación de fragmentos de río con presencia
y con ausencia de vegetación ciliar en diferentes períodos del año. A través del resultado de algunos
parámetros, fue posible verificar influencia de la mata ciliar en la calidad del agua, parámetros
como turbidez y coliformes, hierro, fósforo, nitrito, nitrato, amonio, pH fueron analizados. Existe la
necesidad de intervención en esta región para mejorar las condiciones ambientales, ya que está con
alto grado de degradación.
Palabras clave: vegetación ciliar, degradación, clasificación de las aguas.
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INTRODUÇÃO
Há muito tempo sabemos que as atividades humanas exercem uma influência significativa e
impactante no meio ambiente natural, a degradação antropogênica é provocada majoritariamente
por produtos utilizados na agricultura e na indústria e por outros resultantes de processos de
exploração ou transformação no exercício dessas atividades, gerando elementos e compostos
nocivos, nas formas gasosa, líquida e sólida. Entre essas atividades podemos destacar
desmatamento, mineração e agricultura, que lançam resíduos líquidos e sólidos nos rios. Por isso é
necessário medidas de gestão, que destaquem o nível de degradação do ambiente e as formas
sustentáveis para o uso dos recursos naturais.
A destruição da vegetação é um dos pontos críticos da degradação, sendo o desmatamento
um dos principais causadores dessa destruição, uma vez que as áreas desmatadas correspondem à
metade das matas nativas do mundo (RIBEIRO, SILVEIRA & SANTOS 2015). Afetando
diretamente a qualidade da água, Guedes et al., (2012) relataram que a utilização desses recursos
naturais para despejo das indústrias altera significativamente suas características, e o
monitoramento da qualidade da água é um dos principais instrumentos para a gestão de recursos,
pois possibilita verificar a dimensão do impacto, com o intuito de determinar estratégias para
minimizá-lo. Os trabalhos desenvolvidos por Mckergon et al., (2003) mostram que a vegetação
ciliar contribui para melhorar a qualidade da água, a remoção de sedimentos em suspensão de
diversas formas de nitrogênio, fósforo e potássio, retendo cerca de 80% do fosforo e 89% do
nitrogênio originário do escoamento superficial.
Os pesquisadores Francis, Ruiz & Rodriguez (2017) analisaram a influencia da paisagem na
qualidade da água e concluíram que uma área florestal que cobre pelo menos 47% da bacia
hidrográfica apresenta melhor qualidade da água e quando está abaixo desse limiar às condições
eutróficas e meso-eutróficas são mais freqüentes em riachos e rios.
A maior parte dos nutrientes liberados dos ecossistemas terrestres chega aos cursos d'água
através de seu transporte em solução no escoamento sub-superficial. Ao atravessar a zona ripária,
tais nutrientes podem ser eficazmente retidos por absorção pelo sistema radicular da mata ciliar,
conforme tem sido demonstrado em vários trabalhos. Um estudo realizado por Hoang; Van
Griensven & Mynett (2017) demonstra que áreas de vegetação ciliar têm um impacto significativo e
tem um papel importante na remoção de nitrogenio.
Dentre essas medidas, podemos atentar para análise ambiental que consiste na
observação dos aspectos físicos da paisagem e os aspectos sociais (BRASILEIRO et al., 2016).
Sendo assim, a utilização dessas abordagens é necessária no estudo de áreas de preservação
permanente (APP) devido sua importância na gestão de bacias hidrográficas, pois contribuem para a
estabilidade dos ciclos hidrológicos e biogeoquímicos (BECKER et al., 2013).
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A importância da manutenção de áreas naturais como Áreas de preservação permanentes
(APPs) principalmente em áreas rurais é essencial, uma vez que há a uma percepção inadequada de
que as áreas com vegetação nativa representam áreas não produtivas, que gera custo sem retorno ao
produtor (SILVA et al., 2011; RIBEIRO, SILVEIRA & SANTOS 2015).
Apesar de não ter todo seu curso perene este rio proporciona muitos benefícios às
comunidades ribeirinhas. Os povos dessa região vêm tentando sobreviver e conviver com a seca
tentando amenizar os seus efeitos com a utilização da água armazenada, seja nos lençóis freáticos
ou com a utilização de açudes. Mesmo com todas essas implicações, o canal do rio Ceará apresenta
elevada importância para a população por onde seu curso percorre. Nesse sentido , essa pesquisa
teve como objetivo demonstrar os principais impactos incluindo a classificação da água do rio.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A bacia do rio Ceará (fig.1), abrange 773,70 km², está localizada na porção norte do Estado
do Ceará, pertence ao conjunto de bacias da região metropolitana de Fortaleza - RMF. Engloba
40,2% do município de Caucaia, 28,7% de Maranguape, 68,3% de Maracanaú e 22,4% de
Fortaleza. A área de estudo compreende o médio curso do Rio Ceará, situada no setor oriental do
Município de Caucaia, abrange uma extensão territorial de 64,55 km², localizado na zona UTM
24S, especificamente entre as coordenadas norte 9572000 e 9584585,62 e Este 520664,8 e
537033,21, conforme se observa na Figura 02. O rio Ceará, percorre o Município de Caucaia em
sua maior extensão, dirigindo-se de sudoeste a nordeste, nasce em Maranguape e sua foz é a
noroeste de Fortaleza no oceano Atlântico (MEDEIROS, 2012; IBGE, 2015).
De acordo com IPECE (2012) o clima da área de estudo, apresenta característica tropical
quente semiárido brando, ocorrendo também o clima tropical quente subsumido e tropical quente
úmido. O período chuvoso ocorre nos meses de janeiro a maio, possuindo uma precipitação
pluviométrica média anual de 1.243,2 mm.
Realizou-se levantamento bibliográfico histórico da região por meio de arquivos e mapas,
visita a campo com realização de entrevista e observação do local, além de e analise de imagens de
satélite. As imagens foram obtidas pelo Instituto Nacional de Pesquisa (INPE), Instituo Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e órgão municipais. As imagens e material cartográfico foram
analisadas utilizando ambiente SIG, ArcGis 9.3®.escalas de 1:100.000.

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 2012

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
Figura 1. Mapa da Bacia Hidrográfica do rio Ceara

Os pontos foram georreferenciados com auxílio do Sistema de Posicionamento Global
(GPS), com datum SAD-69, de onde foram coletadas as informações de latitude e longitude em
UTM. As coletas para o monitoramento da água ocorreram em seis pontos, no período de seca e de
chuva entre 2014 e 2015. Para análise físico-química de água coletou-se (1 L para cada amostra) .
Foram quantificados os seguintes parâmetros de qualidade: pH, temperatura, coliformes totais e
termotolerantes, turbidez, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, fósforo total, série de sólidos. Os
procedimentos de coleta e análises seguiram os definidos pelo Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater. Os resultados foram comparados com os parâmetros da
Resolução 357/05 do CONAMA, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes.
As análises de coliformes termotolerantes procederam-se com base na metodologia da
Instrução Normativa nº 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pela
técnica do Número Mais Provável (NMP).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar o médio curso do rio Ceará percebeu que existe pouca vegetação ciliar ao longo
do rio grande parte da área de preservação permanente está desmatada sujeito ao processo erosivo
colocando a área (APP) em vulnerabilidade, pois esta vegetação tem papel importante na regulação
ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 2013

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
do fluxo de água, principalmente no controle do escoamento superficial. É importante salientar que
o desmatamento provoca desiquilíbrio como percebemos na área de estudo que apresentou várias
áreas com erosão do solo, materiais sendo carreados e assoreamento do canal do rio. Sobretudo no
período de cheias quando ocorre a intensificação da vazão e permite que os sedimentos sejam
levados.
O carreamento provocado pela erosão e deposito de sedimentos provocaram o surgimento de
muitos pontos de assoreamento no rio e a presença de muitos sedimentos formando no curso do
canal aglomerados de areia e lama. Existe também a influencia de construção de passagem
molhada, onde a obra não aparenta está adequada, agindo como barramento dos sedimentos a
montante, já a jusante água vai escavando com sua força provocando erosão da margem.
Figura 2 – Passagem molhada, abril 2016.

Fonte: Ventura, 2016

A mineração na região é outro fator em destaque e que provoca erosão, no período de seca
de baixa vazão. Moradores da região exploram o rio retirando areia de suas margens, muitos de
forma ilegal, mas justificam suas ações pela dificuldade financeira, sendo este recurso a única
maneira de sobrevivência. Além disso, existem algumas fabricas e olarias na região que estimulam
essa exploração, sobretudo de argila para produção de tijolos e telhas. Essas atividades de extração
são desenvolvidas também em território indígena (Figura 2), onde se encontra povo indígenas de
denominação Tapeba, que tem seu território demarcado em uma área de 4. 767 ha, localizado em
sua maior parte na bacia hidrográfica do rio Ceará, por ser um recurso de elevada demanda tem
impactado na vegetação das áreas de proteção permanente, apesar de esforços para diminuir a
exploração de argila, essa atividade sustenta boa parte dos moradores da aldeia Lameirão.
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Figura 2: Fotografia da área de exploração de argila, novembro de 2016.

Fonte: Ventura, 2016

O processo de ocupação na bacia do rio Ceará se dá de forma desordenada, principalmente
na área mais urbana, onde há maior influencia de deposito de resíduos sólidos nas margens do rio.
A presença de resíduos sólidos como: garrafas, sacolas plásticas, pneus e até eletrodomésticos está
em vários pontos do rio. Não é em toda a área de pesquisa, mas se destaca em algumas
comunidades como sobradinho e campo grande comunidades que ficam próximas ao “lixão”.
Figura 3: Lixo as margens do rio Ceará. Comunidade Campo Grande.

Fonte: Ventura, 2015.

A manutenção da vida em corpos hídricos depende fundamentalmente do equilíbrio
geoquímico e ecológico, uma vez que são bem sensíveis as mudanças do uso do solo (SILVA,
2010). As propriedades físico-químicas das águas do médio curso do rio Ceará, tiveram variações
devido à sazonalidade climática bem marcada da região e a existência de vegetação na área de
preservação permanente. A Resolução 357/05 do CONAMA (2005) estabelece os parâmetros
físicos, químicos e microbiológicos para a classificação de água. Essa resolução admite cinco
classes: especial, I, II, III e IV, sendo que a classe especial pode ser utilizada para consumo humano
apenas com desinfecção, enquanto que as classes I, II e III necessitam de tratamento simplificado,
convencional e avançado, respectivamente. Os rios classificados nas quatro classes também são
destinados à preservação dos ambientes aquáticos, à manutenção do equilíbrio natural das
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comunidades aquáticas, à irrigação, à recreação, à aquicultura, à pesca e para o consumo de
animais. Os rios de classe IV servem apenas para a navegação e harmonia paisagística.
Na região as principais áreas associadas à atividade extrativista são as constituídas pela
vegetação ciliar. Além de atividade extrativista e do cultivo, outras porções das áreas são também
aproveitadas pela pecuária, atividades que influencia na qualidade da água e sua classificação.
Figura-4: Localização de pontos de coleta de água

Portanto as análises da água para o rio Ceará, evidenciaram que a qualidade da água está de
acordo com a resolução do CONAMA em alguns pontos, porém as áreas com pouca vegetação
apresentam certas alterações.
Os dados da temperatura da água foram aferidas na superfície os pontos amostrados
apresentam temperatura mínima 25,8oC no ponto 1 com máxima de 30o C no ponto 3 esse valor
elevado foi observado durante o período de seca no mês de novembro e foi realizada no fim da
manhã com alta radiação solar. Nos outros pontos a aferição ocorreu no período da manhã e
apresentaram temperaturas menores em media 21 oC.
O pH pouco ácido ou alcalino pode ocasionar prejuízo ou beneficiar algumas espécie da
fauna ou da flora aquática o que pode desencadear um desequilíbrio, uma vez que algumas espécies
se adaptam ao meio. Quando o pH sofre mudanças bruscas ocorre morte de peixes. Porém as
variações de pH foram pequenas variando entre 6,8 e 7,5. Nesse sentido com relação ao pH o corpo
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d’agua encontrasse de acordo com os padrões estabelecidos pela resolução do CONAMA 357/05;
para água doce de classe 1 (tabela 2).
As águas do médio curso do rio Ceará apresentaram salinidade baixa sendo a menor
concentração de 0,03 (‰) (período chuvoso) no ponto 3 ponto no qual existe pouca vegetação ciliar
já no período de estiagem a salinidade chegou atingir 3,0 (‰) no ponto 2 e 3 onde há pouca
vegetação ciliar, de acordo com a CONAMA 357/05 para classe 1 de água doce deve ter valores
≤0,5.
Em condições de aerobiose a amônia é convertida a o Nitrito (NO2 -N) e posteriormente a
Nitrato (NO3-N) pelas bactérias nitrificantes, por isso é importante avaliar os valores de Nitrogênio
amoniacal ( mg N-NH3/L). Nos pontos 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 os valores de Nitrogênio amoniacal ( mg NNH3/L) foram menores de 0,05mg∕L, apenas o ponto 6 apresentou o valor maior com 0,1mg/L, o
padrão estabelecido pela resolução do CONAMA 357/05 é 0,4mg∕L para água de classe 1, com
base nos valores obtidos nessas análises é a água está de acordo com o uso ao qual ela se destina.
A forma mais oxidada dos compostos de nitrogênio é o nitrato (NO3-N) os valores dessa
forma de nitrogênio foi menor que 0,3mg/L em todos os pontos atendendo os padrões da resolução
do CONAMA 357/05. O Nitrito (NO2 -N) é a forma intermediária do nitrogênio, seja na oxidação
da amônia para nitrato ou na redução para nitrito. Os valores encontrados de nitrito ficaram entre
0,01mg/L a 0,07mg/L sendo o menor valor encontrado no ponto 5 durante o período de seca, neste
mesmo ponto o valor de nitrito chegou a 0,06mg/L no período chuvoso. O valor de nitrito de
0,07mg/L foi encontrado no ponto 2 esse ponto encontra-se sem vegetação na APP e esse valor foi
observado durante o período chuvoso esse valor é o limite para resolução do CONAMA 357/05
para águas de classe 1.
Quando a concentração de nutrientes aumenta, o florescimento de fitoplancto torna-se mais
denso resultando na eutrofização das águas, o que causa baixa concentração de oxigênio, um dos
responsáveis por essa eutrofização é a elevada concentração de fosforo (P). O lançamento de
detergentes superfosfatados e de matéria fecal nos efluentes domésticos, além da drenagem pluvial
de ambientes agrícolas e o lançamento de efluentes industriais podem ser citados como fonte de
concentrações aumentadas de PT na água (ANA, 2015), porém os valores encontrados durante os
dos períodos (seca e chuvoso) de fosforo total (PT) foram ≤0,01 mgP/L.
O cloreto é o ânion Cl- que se apresenta nas águas subterrâneas através de solos e rochas.
Diversos são os efluentes industriais que apresentam concentrações elevadas de cloretos, como a
indústria do petróleo, indústrias farmacêuticas, curtumes, etc. O cloreto provoca sabor “salgado” na
água, sendo o cloreto de sódio o mais restritivo por provocar sabor em concentrações da ordem de
250 mg/L, sendo este o limite determinado pela Resolução 357/05 do CONAMA para águas doces

ISBN: 978-85-68066-83-6

Página 2017

Terra - Mudanças Climáticas e Biodiversidade
de classe 1 e 2

O cloreto apresenta também influência nas características dos ecossistemas

aquáticos naturais, por provocar alterações na pressão osmótica em células de microrganismos.
Os valores do cloreto apresentaram-se dentro do limite estabelecido pela Resolução 357/05
do CONAMA para águas doces de classe 1 e 2 que é de 250 mg/L em todos os pontos analisados
durante o período chuvoso com valor mínimo de 70,5 mg/L e máximo de 103,3 mg/L. Duarante
período de seca os valores foram muito elevados, uma vez que, o rio estava em níveis muito baixos
sendo superiores aos determinados na resolução do CONAMA- 357/05 com o valor mínimo de 253,
4 mg/L e máximo de 8.987,8mg/L ( tabela 3).
A turbidez encontra-se na faixa de 21,6 UNF (valor mínimo) no ponto (com vegetação) 1
período chuvoso e máximo de 41,4 UNF no ponto 5 (com vegetação), valor um pouco maior que o
estabelecido pela Resolução 357/05 do CONAMA que é de 40 UNF. Os valores se elavam em
todos os pontos no período de seca, sendo maior valor 45,5 UNF no ponto 5. Este parâmetro indica
a chegada de sedimentos e de material suspenso em excesso na água e que podem ser explicados
pelo recebimento de partículas sólidas oriundos de processos erosivos observados ao longo das
margens.
A concentração de sólidos é um parâmetro importante, pois refere-se à quantidade de
matéria orgânica presente no curso d’água. Os sólidos são divididos em frações, segundo seu
tamanho (suspenso e dissolvido), características físicas (voláteis e fixos) e sedimentabilidade
(sedimentáveis e não sedimentáveis) (DONADIO et al.2005). Pode-se verificar que os sólidos dos
pontos 1 e 5 apresentaram valores menores sendo o p1 com 248,1 mg/L e o p5 144 mg/L durante o
período chuvoso podendo estar associado à

concentração da vegetação

que, já o ponto 3

apresentou o maior valor com 419,9 mg/L que pode ser consequência da presenta de solo exposto
que aumenta a erosão do mesmo.
O sulfato é o ânion SO4-2, um dos mais abundantes íons na natureza em águas superficiais, o
aumento deste elemento se dá através das descargas de esgotos domésticos, através da degradação
de proteínas e efluentes industriais como indústrias de celulose e papel, química, farmacêutica, etc.
A resolução do CONAMA 357/05 determina que o valor limite para presença de sulfato em águas
de classe 1 seja de ≤250,0mg/L. o menor valor encontrado foi no ponto 6 com valor de 13mg/L em
área com vegetação durante o período chuvoso e o maior valor foi 17,8mg/L no ponto 5 também
área com presença de vegetação arbórea e arbustiva. No período chuvoso o menor valor foi no
ponto 1 com o valor de 13mg/L em área também com vegetação, já o maior valor durante esse
período de seca em que o rio encontra-se com nível de água muito baixo foi 136mg/L no ponto 6 (
tabela 3). Com relação às análises microbiológicas de Coliformes totais e termotolerantes
(NMP/100mL) apenas o ponto 3 não se encontra de acordo com a resolução CONAMA 357/05 para
águas de classe I.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os impactos causados pelas atividades humanas têm grande influência negativa no médio
curso do rio Ceará, dentre eles observamos o desmatamento, erosão devido a exposição do solo e
alterações na qualidade da água. A ausência de medidas que diminuam os danos ao meio ambiente
é visível tanto pela falta de conservação das áreas de preservação permanente quanto pela
quantidade de resíduos sólidos despejados no corpo d’água, com efeitos nocivos à saúde da
população. As características físico-químicas das águas médio curso do rio Ceará se enquadram na
classe de água tipo I e tipo II nos pontos 1,5,6. Apesar dos pontos 2 ,3 e 4 apresentarem alguns
parâmetros compatíveis com essas classes a presença de resíduos sólidos o desclassifica. Durante o
período de seca nenhum dos pontos analisados estão de acordo com os padrões estabelecidos pela
resolução do CONAMA.
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RESUMO
Foi realizada avaliação da qualidade da água na bacia hidrográfica do Ribeirão das Antas –
Taubaté-SP, correlacionando-se às alterações e diferentes formas de intervenção, na perspectiva de
contribuir para a elaboração de estratégias e ações para a recuperação das áreas degradadas. O
diagnóstico preliminar foi feito por meio de revisão bibliográfica e realização de entrevistas com
moradores locais. A avaliação da qualidade da água foi feita por meio de análises bacteriológicas no
laboratório do Viveiro Florestal de Taubaté – IF – SMA/SP. Avaliou-se a presença de E. coli. em 5
pontos ao longo da bacia nos meses de outubro e dezembro de 2016 e maio de 2017. Os resultados
alcançados demonstram forte degradação ambiental na bacia hidrográfica. As análises
bacteriológicas indicam a contaminação do Ribeirão, pois os valores calculados para a maioria dos
pontos de análise estão muito acima dos limites aceitáveis de acordo com as normas técnicas
vigentes. Recomenda-se a implantação de projetos de restauração ecológica e atividades de
educação ambiental com o envolvimento da população local.
Palavras-chave: qualidade da água; bacia hidrográfica; recuperação ambiental; Vale do Paraíba.
ABSTRACT
A water quality assessment was carried out in the Ribeirão das Antas - Taubaté-SP water catchment
basin, correlating with the changes and different forms of intervention, in order to contribute to the
elaboration of strategies and actions for the recovery of degraded areas. The preliminary diagnosis
was made through a bibliographical review and interviews with local residents. The evaluation of
the water quality was done through bacteriological analyzes in the Laboratory of Florestal Forest of
Taubaté - IF - SMA / SP. The presence of E. coli was evaluated. in 5 points along the basin in
October and December 2016 and May 2017. The results show strong environmental degradation in
the river basin. The bacteriological analyzes indicate the contamination of Ribeirão, since the values
calculated for most points of analysis are well above the acceptable limits according to the current
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technical standards. It is recommended the implementation of ecological restoration projects and
environmental education activities with the involvement of the local population.
Keywords: water quality; hydrographic basin; environmental recovery; Valley of the Paraíba.

INTRODUÇÃO
No Brasil, o processo de urbanização e o desenvolvimento industrial e agrícola
historicamente têm causado degradação ambiental e interferências significativas na disponibilidade
e qualidade dos recursos hídricos.
De acordo com Merten & Minella (2002), o comprometimento da qualidade da água decorre
de poluição causada por diferentes fontes, tais como efluentes domésticos, efluentes industriais e
deflúvio superficial urbano e agrícola. Os autores enfatizam que os efluentes domésticos são
constituídos basicamente por contaminantes orgânicos, nutrientes e microorganismos, enquanto que
os poluentes resultantes do deflúvio superficial agrícola são constituídos de sedimentos, nutrientes,
agroquímicos e dejetos animais.
Merten & Minella (2002) explicam que a degradação dos mananciais, proveniente do
deflúvio superficial agrícola, ocorre, principalmente, devido ao aumento da atividade primária das
plantas e algas em decorrência do aporte de nitrogênio e fósforo proveniente das lavouras e da
produção animal em regime confinado. O crescimento excessivo de algas e plantas reduz a
disponibilidade de oxigênio dissolvido nas águas, afetando adversamente o ecossistema aquático e
causando, algumas vezes, mortalidade de peixes. Os autores salientam que o aumento dos níveis de
nutrientes na água pode comprometer também a sua utilização para abastecimento doméstico, sendo
fundamental considerar, também, a contribuição dos agroquímicos e dos metais pesados.
Conforme ressaltaram Reis et al. (2012), o Estado tem a responsabilidade de assegurar a
gestão adequada dos recursos hídricos, enquanto a população deve usar o recurso de forma
consciente.
Pesquisas recentes envolvendo a análise microbiológica de rios e reservatórios em diferentes
locais do Brasil verificaram a ocorrência de elevados níveis de contaminação com coliformes fecais
e totais (VASCONCELLOS et al., 2006; BATISTA; FUCKS, 2012; FAUSTINO et al., 2013;
BUZELLI; CUNHA-SANTINO, 2013; ZERWES et al., 2015; FILHO JR et al., 2014; SOUSA et
al, 2016).
O Vale do Paraíba conta com mais de três séculos de ocupação, acumulando em sua
paisagem as marcas resultantes das combinações dos diferentes ciclos econômicos (açúcar, café,
gado e eucalipto), ocorridos nos diversos momentos de sua história. A Bacia hidrográfica do Rio
Una, onde está localizada a microbacia do Ribeirão das Antas, está inserida neste contexto,
apresentado atualmente sérios problemas ambientais em função de ações antrópicas negativas.
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A necessidade de recuperação e preservação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Antas e
a falta de diretrizes que traduzam os estudos em ações junto à comunidade são as principais
justificativas para a realização desta pesquisa.
O enfoque na recuperação e/ou manutenção dos recursos naturais pode oferecer aos
municípios e às comunidades rurais significativa oportunidade de realização de partes de suas
aspirações, unindo de forma harmoniosa, as atividades produtivas e econômicas com ações de
recuperação ambiental.
Diante deste contexto, foi realizado um diagnóstico socioambiental da Bacia Hidrográfica
do Ribeirão das Antas, com ênfase na análise da qualidade dos recursos hídricos. O objetivo
principal é o de subsidiar estratégias e ações para a recuperação das áreas degradadas na área de
estudo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada na Microbacia Hidrográfica do Ribeirão das Antas está localizada
no município de Taubaté-SP, inserida na Bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Figuras 1),
localizada entre as Serras do Mar e da Mantiqueira.
Do ponto de vista histórico, merece destaque a predominância do desenvolvimento da
cultura do café na Região durante o século XIX e posteriormente a criação de gado, ocasionando
diversas modificações na sua paisagem, com a retirada da vegetação nativa, levando à degradação
dos solos e recursos hídricos.
Figura 1. Localização da Microbacia Ribeirão das Antas.

Fonte: Batista & Batista, 2009.

A vegetação da região é caracterizada, segundo Veloso, Rangel Filho e Lima (1991), como
Floresta Ombrófila Densa formação Montana (de 500 m a 1500 m de altitude), porém, devido ao
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cultivo do café em extensas áreas, criação de gado e substituição de trechos de floresta nativa pela
silvicultura com espécies exóticas, a vegetação encontra-se atualmente em forma de mosaico,
contrapondo florestas nativas, pastos e plantações de Eucalyptus.
A Microbacia do Ribeirão das Antas é constituída por fazendas e pequenos sítios rurais onde
a principal atividade econômica é a pecuária leiteira e a agricultura de subsistência.
Essas atividades antrópicas e a própria fragilidade dos solos, devido sua composição e
estrutura, vem favorecendo a ocorrência de escorregamentos, devido à falta de vegetação nativa, ao
pisoteio do gado e ao método impróprio de cultivos agrícolas. Essa pressão exercida sobre o solo
dificulta o processo de infiltração, contribuindo para o aumento do escoamento superficial das
águas das chuvas, o que leva à formação de sulcos e ravinas e assoreamentos do leito dos rios.
Inicialmente foram levantados os dados existentes sobre a área de estudo e realizadas
entrevistas com os moradores locais, visando levantar informações adicionais e identificar a visão
dos entrevistados sobre o tema.
A avaliação da qualidade da água na micro-bacia foi realizada por meio de análises
bacteriológicas, avaliando-se a presença de E. coli, conforme os padrões estabelecidos pela
CETESB (2007, 2012).
As amostras de água foram coletadas em frascos de vidros esterilizadas com capacidade de
200 ml, e acondicionadas em caixa térmica.
Foi analisada a presença da bactéria E.coli – (para o rio norma CETESB L.5230) por meio
da técnica de membrana filtrante - mTEc agar, incubado à 44,5°C ± 0,2°C por 24 horas, cujo
resultado será expresso em unidade formadora de colônias UFC/mf/100ml.
Foram coletadas amostras em 5 propriedades rurais da bacia hidrográfica do Ribeirão das
Antas, sendo uma na propriedade onde está localizada a nascente, outra na propriedade onde está
localizada a foz e três propriedades localizadas no percurso do ribeirão das antas (Figura 2). Em
cada propriedade foram coletadas e analisadas três amostras de água, sendo uma no ponto
escolhido, uma à montante e outra à jusante.
As coletas de amostras foram realizadas nos meses de outubro e dezembro de 2016 e maio
de 2017.
Figura 2 – Localização dos pontos de coleta no Ribeirão das Antas.
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Fonte: Organizado pelo autores / Julho de 2018.

Foi utilizado método direto para contagem de E.coli em amostras ambientais e amostras de
águas superficiais através da técnica de membrana filtrante. Consiste em filtrações de volumes
definidos em membranas que retém as bactérias, e após a filtração as membrana são colocadas em
placas de petri contendo o meio seletivo Agar mTEC modificado, incubado à 35ºC ± 0,5°C por 2
horas(opcional) para aclimatar as bactérias após este período incubá-las na temperatura de 44,5ºC ±
0,2ºC por mais 22 horas ± 2 horas. As colônias de E. coli que se desenvolvem no Agar mTEC
modificado apresentam a cor vermelha ou magenta após a incubação.
A amostragem, preservação das amostras e procedimentos de análise foram realizadas
conforme Normas CETESB (2007; 2012). Assim, as amostras tiveram volume mínimo de 200 mL,
sendo armazenadas em frasco preparado, refrigeradas a 4 ± 2°C e o prazo para ensaio foi de, no
máximo, 24h após a coleta.
Os limites aceitáveis para a contagem de colônias típicas de Escherichia coli em Agar mTEC
Modificado, se situam entre 20 a 80, sendo que a contagem total (colônias típicas e atípicas) deve
ser inferior a 200.
O calculo da densidade de Escherichia coli foi feito a partir da contagem de colônias
típicas em Agar mTEC Modificado em 100mL da amostra filtrada, através da aplicação da seguinte
fórmula: Escherichia coli/ 100mL = nº de colônias típicas x 100
Volume filtrado da amostra (mL)
A densidade de Escherichia coli determinada através da técnica de membrana filtrante é
expressa como: Unidades Formadoras de colonias de Escherichia coli por 100mL ou UFC de
Escherichia coli / 100 mL.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os resultados das análises efetuadas nos cinco pontos de coleta no Rio das
Antas, nos meses de outubro e dezembro de 2016 e abril de 2017.
Tabela 1 – Resultados as análises nos 5 pontos da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas.

Ponto/Mês
1º A
1º B
1º C
2º A
2º B
2º C

Outubro/2016
Diluição = 70 ml
Resultado = 41,42
Diluição = 70 ml
Resultado = 60
- de 10 colônias
Diluição = 1 ml
Resultado = 2 500
Diluição = 25 ml
Resultado = 232
+ de 100 colônias

4º A

Diluição = 25 ml
Resultado = 88
Diluição = 70 ml
Resultado = 51,42
Diluição = 70 ml
Resultado = 77,14
+ de 100 colônias

4º B

+ de 100 colônias

4º C

+ de 100 colônias

5º A

+ de 100 colônias

5º B

+ de 100 colônias

5º C

+ de 100 colônias

3º A
3º B
3º C

Dezembro/2016
- de 10 colônias

Abril/2017
- de 10 colônias

- de 10 colônias

Diluição = 70 ml
Resultado = 21,43
- de 10 colônias
- de 10 colônias
Diluição = 1 ml
Diluição = 5ml/1 ml
Resultado = 4 500
Resultado=1300/3800
Diluição = 1 ml
Diluição = 5mL/1mL
Resultado = 6 000
Resultado=880/1600
Diluição = 1 ml
Diluição= 5mL/1mL
Resultado = 4 300
Resultado=1360/1200
Diluição =25ml/70 ml Diluição = 5 mL/1mL
Resultado = 96 / 82,85 Resultado= 600/1600
Diluição = 70 ml
Diluição = 5mL/1mL
Resultado = 85,71
Resultado=220/1100
Diluição = 25 ml
Diluição = 5mL/1mL
Resultado = 80
Resultado= 720/1400
Diluição = 5 ml
Diluição = 5mL
Resultado = 520
Resultado = 1180
Diluição = 5 ml
Diluição = 5 mL
Resultado = 500
Resultado = 1360
Diluição = 5 ml
Diluição = 5 mL
Resultado = 580
Resultado = 1280
Diluição = 1 ml
Diluição = 1 mL
Resultado = 3 700
Resultado = 490
Diluição = 1 ml
Diluição = 1 mL
Resultado = 2 300
Resultado = 670
Diluição = 1 ml
Diluição = 1 mL
Resultado = 2 900
Resultado = 630

Verificou-se que a bactéria E.coli foi encontrada na maioria dos pontos analisados.
O ponto 1, localizado na nascente do Rio das Antas, apresentou as menores taxas de E.coli
(Figura 4). No mês de outubro, período de reduzido índice pluviométrico, o resultado foi de 41,42
UFC para o ponto 1A e 60 UFC para o ponto 1B (tabela 1). Em dezembro, estes mesmos pontos
não apresentaram quantidade de colônias suficientes para o cálculo.
Predomina neste setor pastagem com ocorrência de pequenos fragmentos isolados de mata
secundária.
Observou-se uma intervenção com estrutura de concreto próxima à área da nascente do
Ribeirão das Antas (Figura 3), possivelmente com objetivo de represamento de água, o que pode
representar risco de mudança na dinâmica do curso d´água.
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Figura 3 – Intervenção para represamento da água nas proximidades da nascente do Ribeirão das Antas.

Autoria: Humberto Gallo Junior. Outubro/2016.

No ponto 2, localizado dentro de uma propriedade com criação de gado, foram observadas
quantidades muito elevadas de E.coli., principalmente no mês de dezembro, período com maiores
quantidades de chuva (Figura 5). Nesta amostra, foram calculados 4.500 UFC para o ponto 2A,
6.000 UFC para o ponto 2B, e 4.300 UFC para o ponto 2C, em apenas 1 ml de diluição (tabela 1).
O ponto 3, localizado no médio curso do Rio das Antas, apresentou valores moderados e
estáveis para todos os locais de coleta (tabela 1).
Neste setor verifica-se a ocorrência de terraço fluvial e alguns pontos de erosão.
Os pontos 4 e 5 também apresentaram quantidades bastante significativas da bactéria nas
duas análises efetuadas (Figura 6). Estes dois pontos situam-se no baixo curso do Rio, onde se
encontra um maior número de residências de trabalhadores. O ponto 4 localiza-se nas proximidades
de uma antiga fazenda de criação de gado leiteiro, atualmente desativada e em

processo de

inventário em virtude do falecimento do proprietário. O ponto 5 localiza-se na área do Viveiro
Florestal de Taubaté, próximo à foz do Rio das Antas e nas proximidades da Rodovia Oswaldo
Cruz.
Na análise de outubro de 2016, verificou-se mais de 60 colônias para todos os locais de
coleta dos pontos 4 e 5, impossibilitando a contagem e demonstrando a expressiva quantidade de
UFC. No mês de dezembro, embora os números tenham sido bastante elevados, os valores foram
menores em relação a outubro, sendo possível uma maior precisão na contagem das colônias.
As análises efetuadas em abril também confirmam a presença da bactéria nos pontos de
amostragem, corroborando os dados anteriormente levantados.
Em julho de 2017 foram realizadas as coletas e todos os procedimentos para análise das
amostras de água. Porém, problemas de oscilação da temperatura na estufa não permitiram o
desenvolvimento das bactérias, inviabilizando as análises efetuadas neste período.
Os dados encontrados indicam a contaminação do Rio das Antas, uma vez que os valores
calculados para a maioria dos pontos de análise estão muito acima dos limites aceitáveis de acordo
com as Normas Técnicas da CETESB.
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Estes elevados valores estão relacionados ao uso da terra na região, com predominância de
atividades agropecuárias, com ênfase para criação de gado de corte, sem uma preocupação com a
manutenção da qualidade ambiental.
Observou-se nos trabalhos de campo que o gado permanece em contato direto com a água
do Rio. Verificou-se que em algumas residências visitadas, o esgoto é descartado diretamente no
curso d´água, sem nenhum tipo de tratamento.
Figura 4 - Placas da análise das amostras do ponto 1 em Maio/2017

. Autoria: Thaís B. Paula. Maio/2017.
Figura 5 - Placas da análise das amostras do ponto 2 em Dezembro/2016.

Autoria: Thaís B. Paula. Dezembro/2016.
Figura 6 - Placas da análise das amostras dos pontos 4 (esquerda) e 5 (direita) em Outubro/2016.
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Autoria: Thaís B. Paula. Novembro/2016.

Na maioria dos casos, os moradores possuem fossa negra para depósito do esgoto
doméstico, o que também pode resultar na contaminação do solo e lençol freático.
Nas entrevistas realizadas e observações de campo, constatou-se que a área não é atendida a
contento pelos serviços básicos de saneamento e coleta de lixo, evidenciando a ausência de atuação
do Poder Público. É importante observar que a área está no limite dos municípios de Taubaté e
Redenção da Serra. Segundo os moradores entrevistados, é difícil estabelecer o limite de atuação de
cada município.
Foram identificadas 49 residências no entorno imediato do Ribeirão das Antas, a partir de
sua nascente. Verificou-se que 13 residências estavam abandonadas.
Os trabalhos de campo realizados e questionários aplicados com os residentes permitiram
constar a existência de degradação ambiental ao longo da bacia hidrográfica, com substituição da
vegetação natural por pastagem em grande parte da área, além da identificação de poluição,
diversos focos erosão e assoreamento do curso d´água.
Os questionários aplicados indicam baixo nível de renda e escolaridade dos entrevistados,
além de permitir a constatação de deficiências dos serviços de saneamento básico. Verificou-se
também que grande parte dos residentes entrevistados capta água diretamente da nascente, poço ou
mina e que não há sistema de coleta de esgoto, sendo lançado diretamente no curso d´água ou
utilizadas fossas negras, o que tende a comprometer a quantidade e qualidade dos recursos hídricos.
Ainda segundo os entrevistados, não é efetuada coleta de lixo pelo poder público municipal,
havendo um ponto de coleta onde os resíduos devem ser depositados. É importante observar que 14
entrevistados relataram não ocorrer destinação do lixo e 4 efetuam a queima.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados alcançados nesta pesquisa demonstram forte degradação ambiental na bacia
hidrográfica do Ribeirão das Antas, o que reforça a necessidade de adoção de medidas para a
melhoria das condições ambientais da área.
As análises bacteriológicas efetuadas indicam a contaminação do Ribeirão, tendo em vista
que os valores calculados para a maioria dos pontos de análise estão muito acima dos limites
aceitáveis de acordo com as Normas Técnicas da CETESB.
Constatou-se que o processo de degradação ambiental está diretamente relacionado ao uso
da terra na região, com predominância de atividades agropecuárias, com ênfase para criação de
gado de corte e leiteiro, sem preocupação com a manutenção da qualidade ambiental.
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Verificou-se a necessidade de implantação de sistemas de saneamento básico nas
residências, o que contribuiria para a diminuição dos impactos das atividades antrópicas sobre os
recursos hídricos e o solo.
Recomenda-se que sejam e implantados projetos de restauração ecológica ao longo de toda a
bacia hidrográfica, com o envolvimento dos proprietários e moradores locais, priorizando-se as
áreas de preservação permanente.
Também é fundamental a realização de atividades de educação ambiental com a população
local, o que pode ser conduzido pela equipe do Viveiro Florestal de Taubaté, tendo em vista a
expertise da Unidade em ações educativas com escolas e comunidade do entorno.
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RESUMO
No Nordeste do Brasil a disponibilidade e usos de água na região particularmente na região
semiárida, continua a ser uma questão importante no que concerne ao debate sobre o processo de
desenvolvimento regional. Um fato que reduz drasticamente a disponibilidade de água na região
semiárida é a seca, e a mesma é entendida como uma condição física transitória caracterizada pela
escassez de água, associada a períodos longos de reduzida precipitação, com impactos negativos
significativos nos ecossistemas e atividades socioeconômicas. Dessa forma, o presente trabalho tem
como objetivo analisar os impactos da escassez de água e as transformações socioambientais
ocorridas a partir da chegada das chuvas ao Açude Epitácio Pessoa no município de Boqueirão –
PB. Como instrumentos de coleta de dados foram realizadas pesquisas bibliográficas, observação
sistemática, aplicação de formulários junto à população e registros fotográficos. Os resultados
apontam que a seca ocasionou impactos significativos nos três segmentos analisados, ou seja social,
ambiental e econômico. No setor econômico, resultou em uma significativa redução na produção de
grãos, aumento no custo da irrigação como também do turismo local. No setor social foram
relatados desgastes físicos e questões psicológicas, conflitos entre os usuários da água e aumento do
nível de pobreza no município. Já no setor ambiental os impactos foram ocasionados pela redução
da qualidade das águas e do ar. Com a chegada das chuvas, os relatos dos moradores apontam que a
qualidade da água melhorou, o racionamento de água foi encerrado, os agricultores puderam plantar
e irrigar a um baixo custo e a economia do município se dinamizou a escala regional. Para os
moradores município de Boqueirão, a água é considerada a maior riqueza, pelo fato de ter acordado
o município que antes estava adormecido e sem perspectiva de desenvolvimento local sustentável.
Palavras-Chave: Água; Seca; Recursos Hídricos; Sociedade; Economia.
ABSTRACT
In the Northeast of Brazil, the availability and use of water in the region, particularly in the semiarid region, remains an important issue regarding the debate on the regional development process.
One fact that drastically reduces the availability of water in the semi-arid region is drought, and it is
understood as a transitory physical condition characterized by water scarcity, associated with long
periods of reduced rainfall, with significant negative impacts on ecosystems and socioeconomic
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activities. Thus, the present work has the objective of analyzing impacts of water scarcity and the
socioenvironmental transformations that occurred as a result of the arrival of rains at the Epitácio
Pessoa Dam in the city of Boqueirão – PB. Data collection instruments included bibliographical
research, systematic observation, application of forms to the population and photographic records.
The results indicate that the drought caused significant impacts in the three segments analyzed,
namely social, environmental and economic. In the economic sector, it resulted in a significant
reduction in grain production, an increase in the cost of irrigation as well as in local tourism. In the
social sector, physical exhaustion and psychological issues, conflicts between water users and an
increase in the level of poverty in the municipality were reported. In the environmental sector, the
impacts were caused by the reduction of water and air quality. With the arrival of rains, residents
reports indicate that water quality has improved, water rationing has been closed, farmers have been
able to plant and irrigate at a low cost, and the municipality's economy has been dynamized on a
regional scale. For residents of the city of Boqueirão, water is considered the greatest wealth, due to
the fact that it has agreed to the municipality that was previously asleep and with no prospect of
sustainable local development.
Keywords: Water; Drought; Water Resources; Society; Economy.

INTRODUÇÃO
O Nordeste brasileiro, mesmo estando localizado na região tropical do Globo, a leste da
floresta tropical chuvosa da Amazônia e a oeste do oceano Atlântico Tropical, apresenta grandes
áreas com clima semiárido, decorrente dos valores relativamente baixos de precipitação que, em
algumas áreas são inferiores a 400 mm (PINHEIRO & FREIRE, 2012). A disponibilidade e usos da
água na região Nordeste do Brasil, particularmente na região semiárida, continua a ser uma questão
importante no que concerne ao seu desenvolvimento (SILVA et al, 2017).
Historicamente o semiárido brasileiro, assim como outras regiões do nosso planeta, passa
por períodos de estiagem, cujos impactos transcendem a escassez hídrica. Segundo Moreira (2016),
a seca é um fenômeno natural, de caráter complexo, que afeta diversas regiões do mundo, causando
impactos sociais, ambientais e econômicos. As secas, muitas vezes são caracterizadas pelo déficit
de precipitação pluvial, durante um período prolongado, causando impactos, nas ordens, ambiental,
social e econômica. Em uma perspectiva mundial a Organização Meteorológica Mundial (WMO,
1986) define seca como uma deficiência na precipitação das chuvas de uma região. Sendo
complementado pela definição das Nações Unidas de Combate à Desertificação e à Seca (UNCCD,
1994) como um fenômeno que ocorre naturalmente quando a precipitação foi significativamente
abaixo dos níveis normais registrados, provocando um sério desequilíbrio hídrico que afeta
negativamente o meio urbano e rural, gerando grande impactos econômicos, ambientais e sociais.
De uma forma geral a seca pode ser considerada/classificada como sendo de quatro tipos,
correspondendo a diferentes níveis do mesmo fenômeno natural (CUNHA, 2008): Seca
Meteorológica: resulta diretamente do déficit prolongado das condições de precipitação numa dada
região, ou seja, resulta da diminuição das condições de precipitação registadas nesse período face à
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precipitação média para o período; Seca Agrícola: ocorre quando o déficit de precipitação conduz a
uma redução significativa da disponibilidade de água no solo, provocando um estresse hídrico nas
plantas e consequente uma redução da biomassa e produção agrícola; Seca Hidrológica: ocorre
quando se verificam implicações no sistema hidrológico, nomeadamente na redução de água nos
talvegues, diminuição do caudal, seja subterrâneo ou superficial, com uma consequente redução da
água disponível; Seca Socioeconômica: ocorre quando as reservas de água disponível não são
suficientes para satisfazer as necessidades humanas. Sua ocorrência está relacionada quando a
procura pela água, é superior à sua oferta.
Além dos tipos de seca, Cunha (2008) também destaca os tipos de impactos: Econômicos:
verificam-se ao nível da agricultura, do abastecimento público de água, do turismo, da indústria, da
produção de energia e também ao nível dos transportes e navegação; Sociais: podem resultar em
implicações na saúde pública, redução de atividades recreativas, na segurança através de conflitos
de usuários ou na falta de emprego induzindo as populações à migração (êxodo para outras regiões).
Ambientais: prendem-se essencialmente com a redução da biodiversidade, redução da qualidade do
ar, a redução da água existente no subsolo, nomeadamente nos aquíferos, redução das zonas
húmidas, e maior concentração de poluentes na água
Silva et al (2017), objetivaram identificar os efeitos da escassez hídrica na economia do
perímetro irrigado de São Gonçalo no município de Sousa, Paraíba no período de 2012 a 2016.
Pinheiro & Freire (2012), procuraram diagnosticar a infraestrutura das propriedades e analisar, não
obstante as estiagens sucessivas a que são submetidos, a prática costumeira dos arranjos produtivos
desenvolvidos por agricultores e agricultoras familiares da comunidade do Mendes, situada no
município paraibano de Picuí. Farias (2016) identificou e analisou os períodos de secas na sub-bacia
hidrográfica do Rio Taperoá e os impactos sociais, econômicos e ambientais e ações de convivência
com a seca de 2012-2014 no município de Taperoá – PB. Já Farias et al (2017) analisaram as secas
e seus impactos no município de Boqueirão – PB, especialmente as ocorrências nos anos 19801982, 1998-2000 e 2012-2013. Mediante os estudos observados, foi percebido a falta de uma
análise dos impactos mais voltada a percepção direta dos próprios afetados pelas secas, e sua
importante visão do antes e depois da chegada das chuvas, englobando tanto a área agrícola, como
economia e também a comunidade local.
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar os impactos da seca e as
transformações ocorridas a partir da chegada das chuvas no Açude Epitácio Pessoa situado no
município de Boqueirão – PB.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área da pesquisa
O estudo foi realizado no município de Boqueirão – PB, localizado no Estado da Paraíba,
possuindo uma área de 374,523 Km2 e uma população estimada para o ano de 2017 de 17.842
habitantes (IBGE, 2018). Encontra-se entre as regiões do Médio e Alto Paraíba, nas coordenadas
07°28’54’’S e 36°08’06’’W e está inserida na Mesorregião da Borborema e na Microrregião do
Cariri Oriental, dentro do domínio do semiárido nordestino (SILVA, 2011). As precipitações estão
concentradas em apenas três meses do ano e com cerca de 500 e 700 mm (FRANCO, 2007). Este
município limita-se com os municípios de Campina Grande, Caturité, Barra de Santana, Riacho de
Santo Antônio, Barra de São Miguel e Cabaceiras como ser visualizado na Figura 2.
Figura 2 – Localização geográfica do município de Boqueirão – PB.

Fonte: Elaboração Autores, 2018.

A escolha do município se deu considerando centralizar uma das maiores barragens de
abastecimento de água da Paraíba, o Epitácio Pessoa. Conhecido popularmente por Açude de
Boqueirão, o açude foi construído pelo DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas), entre os anos de 1951 a 1956, e é um dos mais importantes do Nordeste, por abastecer mais
de 1 milhão de pessoas de 22 cidades da Paraíba, situadas na Mesorregião da Borborema, sendo a
maior delas Campina Grande. Este reservatório está situado em uma altitude de 420 m e está
inserida na Bacia do Rio Paraíba, na divisa entre o Alto Curso do Rio Paraíba e o seu Médio Curso.
A contribuição do fluxo para Boqueirão vem principalmente, das sub-bacias do Alto Paraíba e do
Taperoá (BRITO, 2008). No ano de sua inauguração, o açude possuía capacidade de 535.680.000
m3 de água, segundo dados do DNOCS, órgão responsável pelo monitoramento e manutenção do
açude, além de fiscalizar todo seu entorno. Sua capacidade diminuiu ao longo dos anos e,
atualmente, segundo levantamento da AESA, este reservatório atinge o seu máximo com
411.686.287 m3 de água.
Destacamos na Figura 3, o maior período de estiagem, iniciada em março de 2011, quando
ocorreu a última sangria do açude (com volume máximo de 108,19% de sua capacidade), e
finalizada em março de 2017 (com volume mínimo de 3,18% de sua capacidade). A partir de março
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de 2017 foi iniciada a recarga do volume de água no Açude Epitácio Pessoa, tendo sido a mesma
proveniente das águas oriundas da transposição do Rio São Francisco, em virtude da conclusão do
Eixo Leste. Com as águas da transposição, entre março de 2017 e janeiro de 2018 o volume do
Açude Epitácio Pessoa subiu de 3,45% para 10,26%. Apenas em fevereiro de 2018, com o início de
chuvas na Bacia do Rio Taperoá, é que o aporte de água no açude foi ampliado de forma
significativa, passando de 10,26% para 35,13% em março de 2018. Em virtude da interrupção das
águas da transposição para reparos nas barragens de Camalaú e Poções, assim como a interrupção
das águas de chuva, no início de maio de 2018, o volume do Açude Epitácio Pessoa voltou a cair,
estando atualmente com cerca de 32,85% da sua capacidade.
Figura 3 – Volume do Açude Epitácio Pessoa em Boqueirão – PB, de 2011 a 2018: período da última seca.

Fonte: (AESA, 2018).

População, amostra da pesquisa e instrumentos metodológicos
De acordo, com o IBGE (2018), a população estimada para o município de Boqueirão – PB
no ano de 2017 é de 17.842 habitantes. Assim, seguindo a metodologia de Bêrni (2002), foi
calculada a quantidade da amostragem da população de Boqueirão – PB através das Equações 1 e 2:
( )

(1)
(2)

onde e é a margem de erro admissível (10%); N é a população (17.842 habitantes) e n é o tamanho da
amostra.

Através das equações de Bêrni (2002), foi encontrado uma amostragem de
aproximadamente 99 habitantes do município de Boqueirão –PB.
Segundo Gil (2007) a pesquisa exploratória é aquela que tem a finalidade de ampliar o
conhecimento a respeito de um determinado fenômeno. Quanto aos instrumentos de coleta de dados
foi utilizado a observação sistemática, aplicação de formulários junto à população e registros
fotográficos. O formulário foi composto por perguntas abertas e fechadas, e para a aplicação do
mesmo foi feito um levantamento de campo através de visitas in loco, considerando as
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especificidades e a interrogação direta das pessoas cujas informações e comportamento desejava-se
conhecer.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perfil dos entrevistados
O perfil estatístico dos 99 moradores do município de Boqueirão é apresentado na Figura 4.
A partir dos dados apresentados sobre o perfil dos entrevistados, foi possível identificar que a
maioria dos entrevistados é natural do município de Boqueirão, e possuem o ensino médio
completo. Quanto ao setor que desenvolve suas atividades os agricultores e comerciantes obtiveram
uma porcentagem aproximadamente igual. Já o setor da comunidade apresentou uma maior
porcentagem de participantes. Esse motivo ocorreu pelo fato dessa categoria englobar, os servidores
públicos, estudantes, donas de casa, professores, e outros atores sociais. Quanto a faixa etária a
maior parte dos entrevistados possuem entre 28 a 36 anos de idade, estando os mesmos em fase de
contribuição ativa para o desenvolvimento da economia local.
Figura 4 – Identificação dos entrevistados.

Fonte: Elaboração Autores, 2018.

Efeitos da seca no setor da economia
Com relação aos efeitos da seca na economia local os entrevistados foram questionados
sobre quatro aspectos, relativos a redução na produção de grãos, da agropecuária, no aumento de
custos para irrigação e diminuição de atividades recreativas e do turismo, cujos resultados são
apresentados na Figura 5. De forma geral, pode-se verificar, a partir das respostas dos entrevistados,
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que a seca afetou extremamente a economia local, reduzindo a produção agrícola e agropecuária,
aumentando os custos para irrigação.
Outro setor afetado pela escassez da água foi a atividade turística, que tinha a água como
componente importante dessa atividade, com espaços recreativos e entretenimento como banho em
açudes e piscinas, no qual 94% da população afirmaram que essas atividades foram reduzidas. Em
um dos pontos turísticos mais visitados as margens do açude, em um estabelecimento que
disponibiliza atividades recreativas e alimentícias, podemos confirmar esse fato através do relato de
funcionários, a partir da visita in loco, que as atividades econômicas reduziram cerca de 85%
durante a última seca, chegando a momentos muito críticos para sobrevivência do estabelecimento.
Wilhite et al. (2014) afirmam que embora a agropecuária seja o setor mais afetado durante uma
seca, muitos outros setores são afetados, inclusive a recreação.
Figura 5 – Efeitos da seca na economia.

Fonte: Autoria própria, 2018.

Efeitos da seca no setor social
Na Figura 6 são apresentados os percentuais das respostas dos entrevistados com relação aos
efeitos da seca no setor social. Aqui destacamos a migração da população para outros centros
urbanos no Nordeste e em outras regiões do país, com vistas a conseguir oportunidades de
sobrevivência e absorção da força de trabalho. Observou-se ainda a ampliação da pobreza da
população, este fenômeno podendo ser explicado pela diminuição da produção agropecuária.
Figura 6 – Efeitos da seca no setor social.

Fonte: Elaboração Autores, 2018.
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Dos entrevistados, 59% afirmaram ter vivido ou conhecido um conflito entre usuários da
água uma vez que a disponibilidade da mesma é reduzida, por isso diversos atores agem de forma
praticamente irracional para manter as suas atividades. A Política Nacional dos Recursos Hídricos
regulamentada pela lei 9.433/97 preconiza que se deve contemplar os usos múltiplos da água em
uma bacia, mas em caso de escassez hídrica os usos para a ser restritos ao abastecimento humano e
a dessendentação animal. Keshavarz et al. (2013) em pesquisa realizada no Irã, observaram que um
grande número de famílias relatou um aumento nos conflitos entre membros da família, parentes e
vizinhos, como resultado da seca.
De acordo com os informantes 80% da população entrevistada afirmaram ter sofrido ou tem
conhecimento de casos de pessoas com problemas de saúde decorrente do baixo volume de água no
reservatório do município. Desta forma podemos identificar o grande impacto sofrido na saúde da
população devido à baixa indisponibilidade hídrica que resulta em inúmeras doenças principalmente
pelo o acumulo de água em recipientes não adequado contribuindo para o vírus das arboviroses. A
baixa disponibilidade hídrica coloca a saúde da população em colapso, uma vez que o consumo
desse recurso sem uma tratamento e de qualidade pode ocasionar diversas doenças, como por
exemplo amebíase, gastroenterite, hepatite A, dentre outras.
Neste sentido, é preciso que a população de mobilize para aderir e contribuir de modo que o
acesso à água potável seja viabilizado, de forma segura e sustentável, somar e combinar
conhecimentos, recursos e relacionamentos, que potencializem ações e investimentos para diminuir
o déficit de pessoas sem acesso à água potável.
Efeitos da seca no setor ambiental
Com relação aos efeitos da seca no setor ambiental, foram analisados a qualidade da água e
do ar, cujos resultados são apresentados na Figura 7.
Figura 7– Efeitos da seca no setor ambiental.

Fonte: Autoria própria, 2018.
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A redução da qualidade do ar decorrente da seca é provocada pela baixa umidade do ar, o
calor e a poeira, comuns no período de estiagem, aumentando assim a quantidade de partículas no
ar. Essa categoria ocasiona graves problemas a população, principalmente para portadores de
doenças respiratórias. De acordo com os dados da pesquisa 78% dos entrevistados afirmou que a
qualidade do ar no município de Boqueirão foi piorada com a seca no decorrer dos anos. Outro fato
provocado pela seca é a diminuição da qualidade das águas, isso porque os açudes não foram
reabastecidos totalmente, reduzindo-se a qualidade. Este fato está diretamente relacionado ao
aumento de problemas de saúde referente má qualidade da água.
Na maioria dos açudes, os limites de potabilidade para consumo humano e para outras
atividades descritos na portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde não era atendido, o que fazia com
que as pessoas utilizassem esse recurso sem questionar os padrões de qualidade, pois em situação de
colapso, era melhor ter água, ao invés de questionar a sua qualidade. Dos entrevistados 97%
afirmaram que a qualidade das águas do Açude de Boqueirão diminuiu drasticamente. Nasreen &
Hossain (2002), relatam que a escassez hídrica impacta diretamente a qualidade das águas.
Outro fato importante é que o Açude Epitácio Pessoa abastece não só a cidade de Boqueirão,
mais também outras cidades, como já foi citado anteriormente, assim os possíveis problemas de
saúde ocasionados pela baixa disponibilidade hídrica e a má qualidade da água podem ser
estendidos para um número ainda maior de pessoas.
Reconstrução do Cenário: a chegada das chuvas e das águas da Transposição do Rio São
Francisco
A recarga do Açude de Boqueirão foi retomada em março de 2017, com o início do
bombeamento das águas da Transposição do Rio São Francisco – TRSF, e ampliada no início de
2018, com o início de chuvas na Bacia do Rio Taperoá. As águas da transposição eram bastante
esperadas não só pelos moradores de Boqueirão, mais também por todos que recebem as águas
deste manancial. Segundo a AESA a transposição evitou um colapso no abastecimento de água para
mais de 1 milhão de pessoas, como também, colocou fim a um racionamento de água que já durava
mais de dois anos.
Desta forma foram analisados os efeitos da chegada da chuva juntamente com as águas da
TRSF, em que foram indagados pontos como a melhoria da qualidade da água, e no abastecimento,
como a chegada das águas afetaram a economia e agricultura e qual o nível de importância da TRSF
na visão da população, cujos resultados são apresentados na Figura 8. É importante destacar que a
análise foi feita a partir do olhar da população, pois são os principais atores afetados positivamente
ou negativamente, sendo o grande diferencial deste estudo.
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Figura 8 – Efeitos da chegada da chuva e das águas da Transposição do Rio São Francisco.

Fonte: Autoria própria, 2018.

Desta forma, é possível identificar os efeitos positivos da chegada das águas da chuva como
também da Transposição do São Francisco, com destaques para a melhoria da qualidade da água, do
abastecimento público e para o setor da agricultura. Esse fato ocorre devido a estes três fatores
estarem ligados diretamente com o aumento do volume das águas. Com o aumento da recarga
hídrica no manancial os sedimentos, bactérias, turbidez entre outras características que afetam a
qualidade da água são reduzidas, proporcionando uma maior aceitação por parte da população a
esse respeito. Ainda neste contexto, o aumento no volume hídrico do açude, ou seja, a sua saída de
situação de emergência, o abastecimento de água retornou não só para Boqueirão, mais para todos
os municípios que são abastecidos pelo mesmo. Isso significou o fim do racionamento que
perdurava mais de dois anos como já foi citado anteriormente.
Com a chega das águas aumentando o perímetro irrigado e da chuva para molhar a terra, o
agricultor renovou sua esperança e de imediato começou a plantar e aumentar suas criações de
animais, fato este retratado com uma porcentagem de 98% dos entrevistados que relataram que
houve uma melhoria na agricultura. O item que a avalia o reaquecimento no comércio e
movimentação da economia obteve porcentagem de 86%, abaixo dos itens anteriores, podendo ser
justificado por a economia ter uma recuperação mais lenda do que os outros itens avaliados e
também agravada pela crise nacional. A população precisa primeiro obter uma estabilidade
econômica para começar reaquecer o mercado. Mas mesmo com toda essa variabilidade econômica
a pesquisa representa uma boa expectativa para os comerciantes locais.
Outro item abordado pelo questionário é referente ao nível de importância da Transposição
do Rio São Francisco, dos 99 entrevistados 96 responderam que a TRSF é muito importante ou
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extremamente importante. Dado que expõe bem a expectativa e importância da transposição para os
nordestinos e em especial nesta análise a população do município de Boqueirão-PB.
Um Retrato Atual da Barragem Epitácio Pessoa
Após enfrentar o pior nível de água já registrado desde sua fundação, o Açude Epitácio
Pessoa atualmente encontra-se com cerca de 32,85% da sua capacidade, a maior carga hídrica
registrada pelo manancial desde sua última sangria em março de 2011. Na Figura 9 é retratada a
atual situação do açude, tendo assim renovado uma esperança que havia ficado para traz.
Figura 9 – Açude Epitácio Pessoa, Boqueirão – PB.

Fonte: Autoria própria, 2018.

O açude vem se recuperando de uma grande crise hídrica, fato significativo para vida das
pessoas que há um ano viviam a iminência de um colapso total de água. Durante a pesquisa de
campo e aplicação dos questionários foram relatados muitos depoimentos da alegria dos moradores
retratando a mudança de vida e a satisfação pela chegada das águas e situação atual do reservatório.
Em muitos momentos o termo água era substituído por “riqueza”, ao seja a água é tratada como
uma riqueza para esta população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A seca ocasionou no município de Boqueirão impactos os três setores analisados: no setor
econômico, foi gerado uma significativa redução na produção de grãos, aumento no custo para
irrigar e reduziu o turismo local; no setor social foi relatado que muitos moradores sofreram
problemas de saúde, também provocou conflitos entre os usuários da água e intensificou a pobreza
no município. Já o setor ambiental foi afetado pela redução da qualidade das águas e do ar, além de
ocasionar a perda da biodiversidade tanto da fauna como da flora. Com a chegada das chuvas e da
Transposição, foi relatado pelos moradores que a qualidade da água melhorou, o racionamento de
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água foi encerrado, os agricultores puderam plantar e irrigar a um baixo custo e a economia do
município cresceu. Para os moradores de Boqueirão, a água é considerada a maior riqueza, pelo fato
de ter acordado o município que antes estava adormecido e sem perspectiva de desenvolvimento.
Neste contexto, a identificação dos efeitos da seca em Boqueirão, se tornou importante para
compreendemos como foi a chegada das águas nessa região e como essa escassez hídrica afetou
negativamente os três setores avaliados (econômico, social e ambiental). Assim, concluímos que os
efeitos da seca ocasionaram diversos transtornos a população que praticamente não tinha como
desenvolver nenhuma atividade econômica, mas quando essa situação de escassez foi encerrada, um
novo ciclo se instaurou no município, proporcionando mais desenvolvimento nas áreas econômica,
social e ambiental.
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RESUMO
A área da construção civil embora seja um dos setores que mais explora os recursos naturais no seu
processo produtivo, também apresenta um dos maiores potenciais para aproveitamento de diversos
resíduos provenientes da indústria, através da incorporação desses resíduos como insumos de novos
materiais, possibilitando assim alternativas viáveis economicamente e sustentáveis. O estudo da
incorporação de resíduos da indústria como material a ser adicionado a massa de concreto é
fundamental no ramo da construção civil, pois além de incentivar a reutilização e o descarte correto
dos substratos, explora as várias possibilidades de integração entre segmentos e as cadeias
produtivas, sendo passível, através de ensaios, encontrar novas composições com desempenho
equiparável ou mesmo superior as dos concretos já existentes no mercado. Dentre os resíduos
gerados pela indústria, um dos mais significativos em volume e impacto ambiental produzido, é a
borracha proveniente do pneu inservível. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do
concreto incorporado com resíduos gerados na produção de pneus. Observou-se que a substituição
do agregado miúdo convencional por teores de 10% e 20% de resíduo de borracha de pneus
promoveu a redução da massa específica aparente. Os resultados obtidos permitem sua utilização
para finalidades diversas, tais como meio fios, calçadas, blocos de vedação e ciclovias. A utilização
deste resíduo no concreto também auxilia na diminuição do descarte inadequado, diminuindo o
impacto ao meio ambiente de um passivo extremamente nocivo e poluente.
Palavras-chave: reciclagem; resíduo; construção civil.
RESUMÉN
El área de la construcción civil, aunque es uno de los sectores que más explora los recursos
naturales en su proceso productivo, también presenta uno de los mayores potencial para el
aprovechamiento de diversos residuos provenientes de la industria, a través de la incorporación de
esos residuos como insumos de nuevos materiales, posibilitando así alternativas viables
económicamente y sostenibles. El estudio de la incorporación de residuos de la industria como
material a ser agregado a la masa de concreto es fundamental en el ramo de la construcción civil,
pues además de incentivar la reutilización y el descarte correcto de los sustratos, explora las varias
posibilidades de integración entre segmentos y las cadenas productivas , siendo susceptible, a través
de ensayos, encontrar nuevas composiciones con desempeño equiparable o incluso superior a las de
los concretos ya existentes en el mercado. Entre los residuos generados por la industria, uno de los
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más significativos en volumen e impacto ambiental producido, es el caucho proveniente del
neumático inservible. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el desempeño del concreto
incorporado con residuos generados en la producción de neumáticos. Se observó que la sustitución
del hogar convencional por contenidos de 10% y 20% de residuo de caucho de neumáticos
promovió la reducción de la masa específica aparente. Los resultados obtenidos permiten su
utilización para fines diversos, tales como medio hilos, calzadas, bloques de sellado y ciclovías. La
utilización de este residuo en el concreto también auxilia en la disminución del descarte inadecuado,
disminuyendo el impacto al medio ambiente de un pasivo extremadamente perjudicial y
contaminante.
Palabras clave: reciclaje; residuo; construcción civil.

INTRODUÇÃO
A sociedade atual tem apresentado uma preocupação cada vez maior com os problemas
ambientais provenientes dos impactos gerados pela exploração desenfreada de recursos naturais,
que tem mostrado consequências alarmantes para o meio ambiente. De acordo com Silveira (2016),
a partir do final do século XX, após a Conferência Nacional das Nações Unidas Sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio de Janeiro, 1992), as pesquisas científicas com o objetivo de
estudar maneiras de otimizar os modos de produção afim de reduzir os desperdícios de materiais,
economizar energia e assegurar a preservação ambiental, se tornaram fundamentais em todas as
áreas de atuação.
A busca por meios alternativos de se produzir, que tornem possível a sustentabilidade das
atividades econômicas, através de medidas que promovam um crescimento sustentável com o
mínimo de degradação está cada vez mais inserida nos meios políticos e acadêmicos, com as
indústrias e setores econômicos optando por medidas que proporcionem a minimização da geração
de resíduos e forneça uma destinação adequada aos resíduos gerados (John 2010).
Nos últimos anos a construção civil já tem buscado reaproveitar alguns tipos de resíduos,
como os produzidos nas obras diariamente. Uma das alternativas viáveis para manutenção do
equilíbrio e sustentabilidade ambiental é a reciclagem dos resíduos sólidos provenientes de outras
atividades para substituir ou ser adicionado na produção de novos produtos. Dentre as várias
aplicabilidades tem se estudado o emprego do resíduo de borracha de pneus em pó como agregado
miúdo na composição do concreto simples, de maneira a diminuir o volume utilizado de matéria
prima não renovável e promover um descarte correto para o resíduo industrial. De acordo com
Campos (2010), estudos são realizados para se obter maneiras mais difundidas de reaproveitar os
pneus inservíveis, desde a década de 80.
Segundo Rodrigues e Santos (2013), os agregados reciclados de borracha de pneu são
propícios de serem utilizados na indústria da construção civil, devido às características inerentes a
este material, como leveza, elasticidade, absorção de energia, propriedades térmicas e acústicas.
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A difusão da importância com as questões ambientais está presente nos mais diversos
setores, porém a natureza do setor de construção faz necessário que a engenharia civil se reinvente à
medida que os recursos naturais constituem uma fonte esgotável de recursos e a demanda por
materiais passa a ser maior que a oferta disponível na natureza. O incremento dos percentuais de
reciclagem é uma meta buscada atualmente não apenas no Brasil, mas também em várias partes do
mundo, que já contam com medidas concretas de estímulo e desoneração para viabilizar os avanços
pretendidos (ABRELPE, 2015).
Segundo Levy (2010, apud Bravo, 2014), a reciclagem ou a reutilização dos resíduos de
construção seriam formas adequadas de se reduzir a extração de matéria prima e diminuir a geração
de resíduos. Isto tem levado países e empresas a repensarem na forma de utilização dos recursos
naturais, sendo cada vez mais comum a reciclagem e o reuso de resíduos oriundos da construção
civil e de outras indústrias. O avanço tecnológico tem tornado possível o desenvolvimento de novos
materiais e de novos métodos de reaproveitamento e reciclagem de resíduos.
Diversos estudos têm sido realizados para avaliar a trabalhabilidade do concreto incorporado
com borracha por meio do slump da mistura. Em geral, observa-se uma redução significativa de
trabalhabilidade (slump) com o aumento do teor de agregado de borracha na mistura. O concreto
com borracha também possui maior ductilidade do que o concreto simples, já que as taxas de
deformação mais elevadas permitem maior deformação plástica antes do ponto de ruptura
(SNELSON et al., 2009).
Granzotto (2010) concluiu que quanto maior a quantidade de resíduo de borracha
incorporado ao concreto, menor será a massa específica aparente, onde o concreto sem resíduo tem
massa específica média de 2.420 kg/m³, enquanto no concreto com teor de 15% de resíduo de
borracha em substituição da areia, a massa específica média é de 2.239 kg/m³.
Este trabalho tem como objetivo avaliar a massa específica aparente do concreto simples
incorporado com resíduo de borracha de pneu, analisando a viabilidade dessa solução alternativa
que busca minimizar o descarte de pneus inservíveis de maneira incorreta e promover a
sustentabilidade ambiental.
METODOLOGIA
Para a realização destes experimentos, foram utilizados os seguintes materiais:
• Brita “25”: Brita graduada, com diâmetro máximo de 25 mm;
• Brita “9,5”: Também conhecida como ‘’cascalhinho’’, difere da brita citada acima na
granulometria, seu diâmetro máximo é de 9,5mm;
• Cimento: CP II Z 32 – Cimento Portland composto com adição de pozolana;
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• Água – Água própria para consumo humano, fornecida pela CAGEPA – Companhia de
Águas do estado da Paraíba.
• Resíduo de borracha de pneu inservível (RBP) – Fornecido pela empresa LBFlex
Borrachas, localizada em Campina Grande-PB;
• Agregado miúdo: areia quartzosa;
• Agregados graúdos: britas convencionais;
A proporção do agregado graúdo foi determinado de acordo com a norma ABNT NBR 7810
(ABNT,1983), de modo que para as britas 25 e brita 9,5 dentre as proporções 70/30,50/50 e 60/40, a
proporção 60% de Brita 25 e 40% de Brita 9,5 apresentou a maior massa unitária compactada. A
Tabela 1 apresenta as proporções dos materiais utilizados para produção dos corpos de prova.
Tabela 1: Proporção dos materiais utilizados para produção dos corpos de prova

Materiais
Cimento

CREF
10,8kg

Resíduo de Borracha de pneu

0,0kg

CRBP10
10,8kg

CRBP20
10,8kg

2,16kg

4,32kg

Agregado Miúdo

21,60 kg

19,44 kg

17,28 kg

Agregado Graúdo

33,94kg

33,94kg

33,94kg

Brita 25

20,36kg

20,36kg

20,36kg

Brita 9,5

13,58kg

13,58kg

13,58kg

Fonte: Elaborado pelo autor.
Foram moldados corpos de prova nas dimensões de 10 x 20 (cm) com substituição parcial do
agregado miúdo por resíduo de borracha de pneus inservível nos teores de 10% e 20%, sendo
estabelecidas as idades de cura de 7, 14, 21 e 28 dias. De acordo com a caracterização dos materiais,
obteve-se o traço 1:2:3,14 e fator água/cimento: fa/c:0,58.
Foi verificada a massa específica dos corpos de prova, onde determinou-se a razão entre a
massa e o volume para o concreto de referência e para os corpos de prova com as substituições do
agregado miúdo por resíduo de pneus nos percentuais de 10% e 20%.
RESULTADOS
A Figura 2 ilustra os resultados obtidos para a massa específica aparente dos corpos de
prova do concreto em estudo:
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Figura 2: Massa específica aparente dos corpos de prova do concreto em estudo
CREF- Concreto de referência

Massa específica aparente dos corpos de prova (kg/m³)

CRBP10- Concreto incorporado com 10% de resíduo de borracha

2400,00

CRBP20- Concreto incorporado com 20% de resíduo de borracha
2355,50
2260,01
2196,35
2183,61

1800,00

2053,11

2021,28

2021,28

1671,13
1559,72

2005,36

1623,39

1546,99

1200,00

600,00
7

14

21

28

Idades de cura (dias)

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resíduo de borracha de pneus é considerado um agregado leve. Logo, a diferença entre a
densidade do resíduo de borracha e do agregado miúdo convencional, promove uma redução na
massa especifica do concreto, caracterizando o concreto com adição de borracha, como um concreto
leve.
De acordo com os resultados ilustrados na Figura 2, observa-se que conforme aumenta-se o
teor de substituição do agregado miúdo convencional por resíduo de borracha de pneus, ocorre uma
redução da massa específica aparente do concreto. Para o concreto com 10% e 20% de resíduo de
borracha de pneus houve redução de massa dos corpos de prova da ordem de 10% e 30%,
respectivamente.
O concreto de referência apresentou massa especifica aparente média no estado endurecido
de 2,25g/cm³. Para o concreto com 10% e 20% de substituição do agregado miúdo, obteve-se os
valores de 2,02g/cm³ e 1,59g/cm³ para massa especifica aparente média, respectivamente. De
acordo com a literatura, os concretos são tidos como leves quando apresentam massa especifica
inferior à 2,0g/cm³, deste modo, o concreto com os teores de resíduo de borracha analisados neste
estudo se enquadrando nesses limites, o que evidencia a possibilidade da utilização desse resíduo na
composição de concretos leves.
O teor de resíduo, a granulometria e origem da borracha afeta diretamente as propriedades
físicas do concreto, e consequentemente, sua aplicabilidade. A borracha de pneus empregada neste
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estudo apresentou uma absorção da ordem de 50% e massa especifica de 0,67g/cm³, influenciando
na trabalhabilidade do concreto, no teor de ar incorporado e na absorção de água do concreto.
CONCLUSÕES
Os concretos obtidos com a incorporação de 10% e 20% de resíduos foram classificados
como concretos leves, com massas especificas aparentes de 2,0g/cm³ para adição de 10% e
1,59g/cm³, para adição de 20% de resíduo de borracha de pneus. Essa redução da massa especifica
aparente do concreto é uma das vantagens encontradas para a utilização desse tipo de resíduo,
obtendo-se na pesquisa uma redução de até 30%, em relação ao concreto de referência.
Conclui-se que, a substituição de agregado miúdo por borracha triturada do descarte de
pneus é uma alternativa para o reaproveitamento deste resíduo. O concreto produzido a partir desta
nova formulação atende a um mercado de produtos que não demandem tantos esforços, como meio
fios, calçadas, blocos de vedação e ciclovias.
A aplicação de resíduos de pneus para concreto simples minimiza os impactos causados ao
meio ambiente pela indústria de pneus que, quando descartado incorretamente causas sérios
prejuízos devido ao seu altíssimo tempo de decomposição natural além de ser um potencial
acumulador de água, propiciando assim a proliferação de mosquitos e transmissores de diversas
doenças. Assim, o reaproveitamento deste resíduo contribui para um desenvolvimento sustentável,
com responsabilidade ambiental e preocupação com o meio ambiente e as futuras gerações.
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