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PREFÁCIO

A preocupação com o meio ambiente tem-se tornado meta para a economia

global, porque envolve desafios de responsabilidade social alinhados com o
desenvolvimento econômico sustentável. Segundo o Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (Pnuma) o mundo vive três crises ambientais simultâneas: as
mudanças do clima, a vulnerabilidade da biodiversidade e a eutrofização em vários
ecossistemas. O reconhecimento de que a natureza possui recursos naturais finitos tem
motivado várias ações conjuntas, afim de proteger o ar, o ambiente aquático, o solo e
suas biotas, permitindo o bom funcionamento dos diferentes ecossistemas, visto que os
elementos ecossistêmicos estão intimamente interconectados em uma rede de
influência mútua, trocando energia e matéria-prima.
Com o intuito de preservar o meio ambiente no planeta, os 193 países membros

da Organização das Nações Unidas (ONU) adotaram uma nova política global em 2015,
a Agenda 2030, cuja proposta sintetiza as aspirações e integra as dimensões econômica,
social e ambiental, baseado em cinco princípios orientadores (5P): Pessoas, Planeta,
Prosperidade, Paz e Parcerias. Representam pactos universais que visam promover
prosperidade econômica e justiça social, estimulando a economia verde e solidária,
independentemente da localização geográfica e construção histórica das populações do
planeta.
É preocupante que os ecossistemas têm sido cada vez mais afetados pela falta

de conscientização de uma parcela da população que produz excedente de lixo
doméstico, bem como as indústrias de transformação que podem lançar rejeitos e
produtos químicos tóxicos em rios, barragens e oceanos. São essas ações humanas que
comprometem a qualidade da água e do solo saudável para cultivo de alimentos,
demandando o aumento de investimentos público e privado, uso de tecnologias
mitigatórias dispendiosas para tratamento e reversão de poluentes ambientais. Ainda,
os órgãos fiscalizadores devem monitorar que produtos oriundos dessa transformação
atendam resoluções e legislações vigentes, garantindo que esse retorno à cadeia
produtiva e de consumo, seja comprovadamente seguro para uso dos seres humanos e
animais.
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A queima de combustíveis fósseis e a emissão de poluentes tóxicos influencia a

qualidade do ar e dos recursos hídricos, podendo comprometer a saúde pública,

restringir a mobilidade das pessoas e potencializar impactos ambientais danosos, a
exemplo da chuva ácida, intensificação do efeito estufa e florações de algas nos corpos

d’água. Esses eventos, associados ao aquecimento global e outros desequilíbrios
climáticos, tem feito o mundo assistir a episódios de secas ou enchentes em períodos
não previstos, com impactos negativos na produção de alimentos, provocando desastres
naturais e desigualdades sociais significativos.
As políticas de Estado devem contar com planejamento estratégico ambiental,

incentivando a criação, manutenção e proteção de áreas de preservação e reserva legal,
definidos como espaços delimitados com características naturais relevantes e
considerados essenciais do ponto de vista econômico e de sustentabilidade, por
protegerem os recursos hídricos, a biodiversidade natural e da compensação de perdas
causadas pelas ações humanas. Essas áreas também tem como objetivo oportunizar
interesses na economia verde, como ponto de partida para financiamento de projetos
sustentáveis para o bem estar das populações, com redução dos impactos ambientais
negativos e oportunidade de geração de emprego e renda, a exemplo de projetos de
reciclagem que transformam a coleta de produtos inservíveis em produto rentável.
Espera-se que grandes desafios ambientais possam conscientizar e mobilizar

governos de diferentes etnias, a sociedade humana, agências reguladoras e
organizações intergovernamentais de cooperação internacional, para frear ações que
possam comprometer o meio ambiente e a sobrevivência das gerações futuras. Nesta
perspectiva, os trabalhos presentes nessas obras são contribuições científicas
atualizadas abordando esta temática, a fim de que possamos, a partir dos diferentes
ramos das ciências, compartilhar o conhecimento, fatos e ações que visam à promoção
de estratégias viáveis para lidar com os desafios no meio ambiente no Brasil e no
Mundo.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo comparado entre o Brasil e os Estados Unidos
apontando as áreas federadas protegidas como condição de conservação e preservação
de vários ecossistemas e habitats naturais. Haja vista, a dimensão continental de ambos
os países, os mesmos enfrentam fortes pressões em construir padrões sustentáveis de
conservação, dados os contextos de exploração imobiliária e forte imigração que agem
como forças de empuxo contrárias aos esforços domésticos. Os Estados Unidos são o lar
das primeiras áreas protegidas exemplificadas aqui através dos emblemáticos Parques
Nacionais de Yellowstone e Yosemite. Historicamente, Os EUA têm sido o líder global de
conservação das áreas naturais e nativas e o maior legislador ambientalista também
(criação da EPA e NEPA). Entre 1892 e 2017, os EUA promulgaram pelo menos 269
eventos do Proteção de área em pedirgo ( “PADDD”) em 229 unidades de conservação
(UCs) federais terrestres, removendo proteções de 15.555 km² de áreas naturais. O
Brasil, por sua vez, possue o maior acervo de área florestal global, e emplacou uma forte
política defensiva em torno da “Amazônia – pulmão do mundo. Ao mesmo tempo que
segue os passos do gigante americano, provendo reorganização da exploração mineral,
florestal e animal, estabelece importantes referenciais mundiais para a construção de
políticas domésticas ambientais, fora de sua dominialidade, tendo por carro chefe o
IBAMA e o ISA.
Palavras-chave: Áreas Protegidas. Brasil. Estados Unidos da América. NEPA. ISA.
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1. INTRODUÇÃO

Áreas protegidas é um termo que “define um espaço geográfico claramente

demarcado, reconhecido, dedicado e administrado, através de meios legais ou outros
meios eficazes, para alcançar a conservação de longo prazo da natureza com os serviços
eco-sistêmicos e valores culturais associados” (IUCN, 2020). O conceito supra reflete o
papel institucional ambientalista que a IUCN – Internacional Union for Conservation of
Nature- tem frente ao rompimento de um caráter amador partindo para um caráter

efetivo e científico de defesa do meio ambiente. Dessa forma, o modus operandi alterase de um apelo de um pequeno coletivo, para um coletivo institucional e internacional.
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), adotada em 1992, durante a
Eco-RIO, e atualmente com a adesão de 188 Partes (187 países e a União Europeia), é o
instrumento jurídico internacional mais importante que trata de áreas protegidas, e
apoia e também fomenta esforços nacionais e multilaterais de forma abrangente e

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

efetiva. O Artigo 2 da convenção define que uma área protegida é “uma área
geograficamente definida, que é designada ou regulamentada e administrada para
atingir objetivos específicos de conservação”. O Artigo 8 da Convenção exige o
estabelecimento de um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais
devem ser tomadas para conservar a diversidade biológica. Consequentemente, os
sistemas nacionais de áreas protegidas foram desenvolvidos e mantidos como
elementos-chave das estratégias nacionais para conservar a diversidade biológica.
Assim, tomando como base a metodologia do estudo comparado, neste trabalho
apresentou-se a criação de áreas federadas protegidas como condição de conservação
e preservação de vários ecossistemas e habitats naturais, tanto pelo Brasil como nos
Estados Unidos.
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2. FEDERALIZAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS: MARCO HISTÓRICO NOS
ESTUDOS DE CASO COMPARADO ENTRE O BRASIL X ESTADOS
UNIDOS
O Brasil possui um grande número de áreas protegidas em diferentes
modalidades reconhecidas pela legislação ambiental1, tais como as áreas de
preservação permanente (APP), as reservas legais (RL) e as unidades de conservação
(UC), sendo a criação destas áreas uma forma de evitar que a floresta amazônica seja
cortada e de fazer com que ela seja declarada sob a proteção legal do Estado brasileiro,
ou seja, criar uma unidade de conservação. A criação dessas áreas pode ser considerada
importante estratégia de controle do território já que estabelece limites e dinâmicas de
uso e ocupação específicos, sendo este controle e os critérios de uso que normalmente
a elas se aplicam frequentemente atribuídos em razão da valorização dos recursos
naturais nelas existentes ou, ainda, pela necessidade de resguardar biomas,

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

ecossistemas e espécies raras ou ameaçadas de extinção (Medeiros, 2005, p. 41).
Legalmente, a primeira noção de APP surgiu com o primeiro Código Florestal
brasileiro, Decreto Federal nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934 (Marenzi e Longareti,
2018, p. 315). Essas florestas eram consideradas de conservação perene e inaliável,
sendo terminantemente proibido que se proceda o corte “das matas ainda existentes às
margens dos cursos d’água e lagos”, conforme conta no artigo 22 do supramencionado
decreto.
No segundo Código Florestal, instituído pela Lei Federal n° 4.771, de 15 de
novembro de 1965, foi de fato, criada a figura legal “Área de Preservação Permanente”,
que, de acordo com o artigo 1º desse compêndio legislativo ambiental, seria uma 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
1

O Brasil adere tardiamente à onda internacional de criação de Parques, após a iniciativa
americana de 1872. No entanto, os registros históricos indicam que tanto a coroa portuguesa
quanto o governo imperial empreenderam algumas iniciativas destinadas à proteção, à gestão
ou ao controle de determinados recursos naturais, sendo os primeiros dispositivos voltados à
proteção de áreas ou recursos em terras brasileiras têm seu registro ainda no período colonial,
sendo o objetivo prioritário deles garantir o controle sobre o manejo de determinados recursos,
como a madeira ou a água, tal e qual já se praticava em algumas partes da Europa. (Medeiros,
2005, p. 43).
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fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações

humanas. Basicamente, seus objetivos seguiam a mesma linha do seu antecessor. No

entanto, ele extinguiu as quatro tipologias de áreas protegidas antes previstas na versão
de 1934, substituindo-as por quatro outras novas (Medeiros, 2005, p. 52):
•

Parque Nacional;

•

Floresta Nacional;

•

Áreas de Preservação Permanente (APP);

•

Reserva Legal (RL);

Em 1967, através do Decreto-Lei Federal nº 289, de 28 de fevereiro de 1967, e
com o objetivo de implementar, gerir e fiscalizar as áreas protegidas em franca expansão
no Brasil, foi criado o Instituto Brasileira de Desenvolvimento Florestal (IBDF), autarquia
federal vinculada ao Ministério da Agricultura, sendo a sua competência prioritária fazer
cumprir o Código Florestal, a lei de proteção à fauna, toda a legislação pertinente aos
recursos naturais renováveis, além de administrar todas as áreas protegidas do país.
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A categoria das Áreas de Proteção Ambiental (APA) surgiu no ordenamento
jurídico brasileiro no começo da década de 1980, inovando por ser a primeira categoria
de área protegida do direito nacional a permitir a afetação de terras privadas - e a
consequente permanência de populações residentes, e a buscar a conciliação das
atividades e interesses econômicos dessas populações com a conservação dos
elementos naturais. (Leite, 2015, p. 77).
Foi, então no ano de 2000 que fora criado o Sistema Nacional de Unidade de
Conservação da Natureza ‒ SNUC1 ‒ que nasce com o objetivo central de definir critérios
mais específicos para a criação e gestão de algumas tipologias e categorias de áreas
protegidas que antes se encontravam dispersas em diferentes instrumentos legais.
Em 25 de maio de 2012, surgiu a lei nº 12.651, intitulada de Novo Código
Ambiental, que revogou a Lei Federal nº 4.771/1965. A partir de então, houveram
alterações quanto às condicionantes para os limites das Áreas de Preservação
Permanente.
1

Para se ter uma ideia do avanço ocorrido com o país na questão da criação de áreas protegidas,
principalmente após o SNUC, até 2005, existiam 682 (seiscentas e oitenta e duas) Unidades de
Conservação Federais no Brasil, que correspondiam a uma extensão de 61.875.888,68 (sessenta
e um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito vírgula sessenta e oito)
hectares de terras.
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Estudo Comparado: Estados Unidos x Brasil

A partir do fim da segunda metade do século XIX, a criação de áreas naturais

protegidas1 se firmou, nos Estados Unidos e no Brasil, como a principal e mais
amplamente disseminada estratégia de proteção à natureza.

No Brasil, a primeira proposta registrada de criação de parques nacionais
foi bastante precoce. Em 1876, o engenheiro André Rebouças (1838-1898) revelou
ótima premonição, ao sugerir que fossem criados parques nacionais em dois locais: um
na Ilha do Bananal (rio Araguaia) e outro em Sete Quedas (rio Paraná). Muitos anos
depois, foram de fato criados parques nacionais nesses dois locais - o Parque Nacional
do Araguaia, em 1959; o Parque Nacional de Sete Quedas, em 19612
Em meados do ano 2000, no Brasil, foi promulgada a Lei nº 9.985, que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), com o objetivo específico de
estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de
Conservação (UCs). Com isso, houve um movimento no sentido da padronização e da
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organização das categorias de manejo. (Drummond; Franco; Ninis, 2005, p. 15).
Nos Estados Unidos, as áreas protegidas não se restringem ao Sistema Nacional
de Parques (National Park System), apresentam-se também outros importantes
sistemas que foram sendo criados pela legislação federal americana como: o Sistema
Nacional de Florestas (National Forest System), o Sistema Nacional de Preservação da
Natureza Selvagem (National Wilderness Preservation System) e o Sistema Nacional de
Refúgios da Vida Silvestre (National Wildlife Refuge System) (Godoy, 2015, p.3).

1

O surgimento das áreas naturais protegidas esteve, em seu início, vinculado ao interesse pela
preservação de áreas terrestres ou aquáticas detentoras de características naturais excepcionais
– beleza, grandiosidade, raridade etc. Incluíram-se aí iniciativas para proteger exemplares
“carismáticos” da flora e da fauna, como árvores de grande porte e animais com forte apelo
estético (baleias, herbívoros da África, o bisão da América do Norte, aves diversas) (Drummond;
Franco; Ninis, 2005, p. 11).
2
Embora este último tenha sido destruído, em 1980, para dar lugar ao grande lago da barragem
da Usina Hidrelétrica de Itaipu (Drummond; Franco; Ninis, 2005, p. 12).
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Figura 1 - Eventos Área Protegidas (Protected Area) e Rebaixar (Downgrade)

Fonte: Elaboração própria à partir de http://science.sciencemag.org/, em 10 junho de 2021.

No primeiro mapa, vê-se um esboço do que seria uma área protegida a qual se
considerada como “todo o espaço geográfico claramente definido, reconhecido,
dedicado e gerenciado, por meio legal ou outro eficaz meios, para alcançar a
conservação da natureza a longo prazo com serviços de ecossistema associados e
valores culturais. Já rebaixar (Downgrade), é uma diminuição nas restrições legais ao
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número, magnitude, ou extensão das atividades humanas dentro de um área protegida”
(Science, 2021).
Figura 2 - Eventos Reduzir o tamanho (Downsize) e Desgazetamento (Degazettement)

Fonte: Elaboração própria à partir de http://science.sciencemag.org/ em 10 junho de 2021.

No mapa abaixo apresenta-se um esboço do que seja o evento reduzir o tamanho
(Downsize), que é uma diminuição no tamanho de uma área protegida como resultado
da excisão de área terrestre ou marítima por meio de uma mudança legal nos limites.
No mapa da direita, temos a representação do evento desgazetamento
(Degazettement), que é uma perda de proteção legal para todo uma área protegida.
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Figura 3 - Distribuição dos eventos Downgrade, Downsize e Protected Areas entre as unidades
da federação americanas

Nota:Ao analisar a distribuição acima, percebe-se que existem mais eventos de rebaixar
(Downgrade), em comparação com o evento reduzir o tamanho (Downsize) e o evento área
protegida (Protected Areas).
Fonte: Elaboração própria à partir de http://science.sciencemag.org/, em 10 junho de 2021.
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Figura 4 - Padrões, tendências e causas de PADDD nos Estados Unidos.

Fonte: Elaboração própria à partir de http://science.sciencemag.org/, em 10 junho de 2021.

No gráfico B temos estabelecida a relação entre a contagem acumulada de
“PADDD” e a área acumulada desses eventos no decorrer do período compreendido
entre os anos de 1900 e 2018. Nele percebemos que o evento Área Protegida é o que
mais acumulou em termos de número quantitativo e área destinada para esse evento.
Já no gráfico C, temos a relação entre os eventos “PADDD” decretados e o período
compreendido entre os anos de 1900 até 2018, onde podemos observar que no ano de
2018 o evento que mais ocorreu, com 186 casos, foi a subsistência.
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O Brasil é um hotspot contemporâneo do “PADDD”, onde 4% (quatro por cento)

das área protegidas foram afetados pela promulgação desses tipos de eventos, com 48%
(quarenta e oito por cento) deles promulgados ou propostos entre 2010 e 2017,
principalmente para autorizar a construção de represas para a produção de energia
hidrelétrica.
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Figura 5 - Distribuição de “PADDD” globalmente.

Fonte: Elaboração própria a partir de http://science.sciencemag.org/, em 10 junho de 2021.
Figura 6 - Causas de eventos “PADDD” promulgados globalmente.

Fonte: Elaboração própria a partir de http://science.sciencemag.org/ em 10 junho de 2021.

Na figura 6, pode-se observar que entre os eventos “PADDD” promulgados com
causas próximas conhecidas, ou seja 3.015 (três mil e quinze), 62% (sessenta e dois por
cento), ou 1.884 (mil oitocentos e oitenta e quatro) eventos estão associados com
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extração e desenvolvimento de recursos em escala industrial e 28% (vinte e oito por
cento), no caso 852 (oitocentos e cinquenta e dois), com pressões de terra locais e
reivindicações.

3. METODOLOGIA

Esse estudo apresenta como método uma análise comparativa dos processos
de federalização de áreas protegidas no Brasil e nos Estados Unidos. Dessa forma é
mister apresentar as peculiaridades de cada procedimento e o histórico institucional de
criação das unidades de conservação e proteção da natureza nestes dois países. Diante
do exposto, para alcançar os objetivos proposto neste trabalho, os métodos
obedeceram aos critérios da metodologia de estudo de caso sendo : a) de cunho
qualitativo – que pode ser considerado como uma abordagem de pesquisa que estuda
aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano, tendo como
objetos de uma pesquisa os fenômenos que ocorrem em determinado tempo, local e
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

cultura – e b) de cunho descritivo, que permite verificar, a partir dos dados coletados
junto à Science/WWF e ao Instituto Socioambiental Brasileiro, relatando semelhanças e
diferenças entre as formas de federalização das Áreas Protegidas ocorridas no Brasil e
nos Estados Unidos da América.
De acordo com Brasnski, R. M et al. (2010), a metodologia de estudo de caso
divide-se em cinco etapas: delineamento da pesquisa; desenho da pesquisa; preparação
e coleta de dados; análise dos casos de forma individual e comparativa e, finalmente os
resultados. Estudos de casos e outras pesquisas qualitativas utilizam, de forma geral, um
direcionamento intencional. “Assim, os critérios de escolha dos casos são essenciais
para a qualidade dos resultados, devendo ser definidos previamente e com extremo
cuidado. O pesquisador deve decidir quais e quantos casos são necessários para atingir
a profundidade e amplitude desejada no estudo (Eisenhardt, 1989). A seleção dos casos
observou dois aspectos: os casos devem ser teoricamente úteis para os objetivos da
pesquisa, e em número suficiente para permitir a análise desejada. Quanto à adequação
dos casos, a questão é se representam de fato o fenômeno estudado, fornecendo os
elementos necessários para verificar as proposições e responder às questões de
pesquisa (Yin, 2009) apud Branski (2010) et ali.
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Dessa forma, a pesquisa em tela, caracterizou-se como uma análise

comparada entre a forma de federalização de áreas protegidas que é desencadeada no

Brasil e a que é colocada em prática pelo governo dos Estados Unidos da América,

correlacionando variáveis relacionadas as áreas de natureza sob proteção estatal, de
maneira que se chegue a determinar pontos comuns, contrastes e especificidades de
cada forma de proteção do meio ambiente.

4. DADOS REFERENTES AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAIS SOB
GOVERNANÇA FEDERAL
Nesse estudo as unidades de conservação federais foram divididas em dois
grupos: as áreas de proteção integral, em que a natureza é totalmente protegida da ação
do homem, e as áreas de uso sustentável, que são unidades de conservação onde o
homem interage com a natureza de forma economicamente sustentável.
Em 2018, existiam 151 unidades de conservação federais de proteção integral,
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que correspondiam a cerca de 50.596.214 ha. Já o quantitativo de unidades de
conservação federais de uso sustentável eram 185, o que corresponde a 115.589.811ha.
Juntas, essas unidades de conservação totalizam 336 áreas e equivalem à 19,5% do
território nacional. (Tabela 1).
Tabela 1 - Cômputos de Unidades de Conservação federais no Brasil por Unidade da Federação
UF
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espirito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte

Qtd UCs Uso Sustentável
9
1
2
24
6
4
2
3
4
9
0
0
4
38
3
3
2
2
3
2

Qtd UCs Proteção Integral
2
3
5
16
21
4
2
8
3
4
7
3
10
10
1
12
5
5
11
3
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Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

3
7
3
6
10
1
1

6
7
6
8
5
3
3

Nota 2: Foram consideradas as extensões oficiais citadas nos instrumentos legais de criação ou
alteração de área das UCs no Brasil, não tendo sido descontadas quaisquer sobreposições com
áreas protegidas (UCs, TIs, TQs). As áreas marítimas estão contempladas UCs incidentes em mais
de uma unidade da federação, são computadas em cada uma das ocorrências, assim a somatória
simples não reflete o número total de UCs existentes. As UCs de categoria APA - Área de
Proteção Ambiental - não estão incluídas neste cômputo.
Fonte: Instituto Socioambiental - Sistema de Áreas Protegidas (SisArp) 2021.

Os Estados do Pará e do Amazonas são as unidades da federação que possuem
mais unidades de conservação federais, sendo 48 e 40, respectivamente, o quantitativo.
Em contrapartida, o Estado do Mato Grosso do Sul possui apenas 3 unidades de
conservação federais do tipo proteção integral (Tabela 2).
Tabela 02: Cômputos de Unidades de Conservação (UC) federais no Brasil por bioma
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Bioma
Amazônia
Caatinga
Cerrado
Mata Atlântica
Pampa
Pantanal
Zona Costeira e
Marítima

Qtd UCs Uso
Sustentável

Total Área Uso
Sustentável (ha)

87
7
18
35
0
0

30.156.044
55.082
140.500
112.907
0
0

Qtd UCs
Proteção
Integral
42
17
22
52
2
2

25

982.806

21

Total Área Proteção
Integral (ha)
31.471.303
1.146.955
4.569.946
1.188.546
68.866
147.773
12.132.469

Nota 1:Foram consideradas as extensões oficiais citadas nos instrumentos legais de criação
ou alteração de área das UCs no Brasil, não tendo sido descontadas quaisquer sobreposições
com áreas protegidas (UCs, TIs, TQs). As áreas marítimas estão contempladas. UCs incidentes
em mais de um bioma, são computadas em cada uma das ocorrências de bioma, assim, a
somatória simples não reflete o número total de UCs existentes. As UCs de categoria APA Área de Proteção Ambiental - não estão incluídas neste cômputo.
Nota 2: As unidades de conservação federais se distribuídas pelas unidades federativas do
país, estando a sua maior concentração na região norte.
Fonte: Elaboração própria a partir do Instituto Socioambiental - Sistema de Áreas Protegidas
(SisArp) - 28/03/2021. De acordo com a base cartográfica de UCs produzida pelo ISA e base
de biomas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (Escala 1:5.000.000).

As unidades de conservação podem ser divididas por biomas, conforme consta
na tabela acima , onde podemos observar que o bioma amazonas é o que mais possui,
existindo nele 87 unidades de conservação de uso sustentável e 42 (quarenta e duas) de
áreas de proteção integral, totalizando 129 áreas de proteção. Já no bioma pantaneiro
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e no bioma pampa existem apenas 2 unidades de proteção integral cada. O bioma zona
costeira e marítima possui 46, sendo 25 unidades de conservação de uso sustentável e
21 áreas de proteção integral.

5. RESULTADO E DISCUSSÕES

No ano de 2002, foi criado o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da
Natureza ‒ SNUC ‒ que tinha como objetivo primordial criar critérios para o surgimento
e gestão de algumas tipologias e categorias de áreas protegidas que até o momento
encontravam-se espalhadas em diferentes instrumentos legais. Em 2014, já eram 1.810
áreas protegidas cobrindo 2.426.789,75 km² de terra e 58.309,14 km² de áreas
marítimas, o que corresponde a 20,37% do território nacional, sendo o terceiro país
nesse quesito no mundo. Essas unidades de conservação federais podem ser divididas
em dois grupos: as áreas de proteção integral, em que a natureza é totalmente protegida
da ação do homem, e as áreas de uso sustentável, que são unidades de conservação
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onde o homem interage com a natureza de forma economicamente sustentável.
Existiam 151 unidades de conservação federais de proteção integral, que correspondiam
a cerca de 50.596.214 ha, no ano de 2018. Já o quantitativo de unidades de conservação
federais de uso sustentável, no mesmo ano, eram 185, o que corresponde a 115.589.811
hectares. Juntas, essas unidades de conservação totalizavam 336 áreas e equivaliam à
19,5% do território nacional
As unidades de conservação federais se concentram principalmente em duas
unidades da federação, que se localizam na região norte, que são os estados do Pará e
do Amazonas, possuindo 48 e 40 respectivamente. Em contrapartida, o estado do Mato
Grosso do Sul possui apenas 3 unidades de conservação federais do tipo proteção
integral.
Nas décadas de 1960 e 1970, o país economicamente mais poderoso do mundo
está também na liderança em termos de desenvolvimento de uma agenda doméstica de
proteção ambiental materializada em uma legislação singularmente avançada para a
época, contudo, tal fato não mais ocorre, pois a partir de 2019, houveram naquele pais
a ocorrência de várias mudanças legais que modificaram, encolheram ou abalaram áreas
protegidas (PAs). Essas ocorrências são conhecidas como eventos de downgrade,
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downsizing e desgazettement de área (PADDD) e esses eventos podem acelerar a perda
florestal, a fragmentação e a emissões de carbono.

Nos últimos anos foi observado no Brasil inúmeros eventos do tipo “PADDD” que

contribuíram para a diminuição no quantitativo e na extensão de áreas protegidas no
país, principalmente para autorizar a construção de represas para a produção de energia
hidrelétrica. Tais eventos afetaram 4% das áreas protegidas, com 48% (quarenta e oito
por cento) deles promulgados ou propostos entre 2010 e 2017. As áreas de proteção
com maiores taxas históricas de desmatamento eram mais prováveis de serem
reduzidas ou desertificadas, representando uma tentativa de alinhar o status de área
protegidas com o uso anterior da terra.
No Estados Unidos, o primeiro evento “PADDD” foi decretado em 1892 no
Parque Nacional de Yosemite, quando o Congresso autorizou a construção de estradas
para vagões e pedestres. Depois, em 1905, o Congresso reduziu Yosemite em 30% para
permitir a silvicultura e mineração. Entre 1892 e 2017, foram promulgados pelo menos
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269 (duzentos e sessenta e nove) eventos “PADDD” em 229 unidades de conservação
(UCs) federais terrestres, removendo proteções de 15.555 km² de áreas naturais e
modificando a regulamentação de mais 511.307 km². Estes eventos ocorrem em 44
estados e em todas as agências federais de gestão de terras. No ano de 2018 o evento
que mais ocorreu, com 186 casos, foi a subsistência. Em 2016, ocorreram 186 eventos
“PADDD” resultante da criação do Regulamento do Serviço Nacional de Parques, que
permitiu que tribos nativas americanas colham plantas para fins tradicionais de
subsistência, isso no caso da atividade não ter “nenhum impacto ecológico significativo”.
Por outro lado, 34 (trinta e quatro) eventos “PADDD” foram associado à extração e ao
desenvolvimento de recursos em escala industrial, incluindo o downsizing do Parque
Nacional Joshua Tree para mineração (1950) e o rebaixamento de oito florestas
nacionais para permitir a construção de infraestruturas (1986).
Porém, a ocorrência de eventos do tipo “PADDD” não acarreta apenas
malefícios, pois eles podem ser os responsáveis por restaurar direitos de povos
deslocados e também por otimizar a conservação de propriedades, como no caso dos
eventos que estão relacionados ao planejamento e conservação de áreas. Contudo,
dever ocorrer uma hierarquia na mitigação dos efeitos causados por tais eventos,
procurando-se, em primeiro lugar, evitar ou minimizar o máximo possível os impactos
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dessas ações nas áreas protegidas e, se inevitável, compensar os efeitos nefastos dessas
ações aumentando a proteção em outros lugares. Assim, leis podem exigir que os
tomadores de decisão deliberem propostas de eventos “PADDD” separadamente de

outras políticas e obter a aprovação de várias partes, incluindo do mesmo, senão
superior, nível de governo para a legislação de áreas protegidas.
O grande número de eventos do tipo “PADDD” que ocorrerem no Brasil e nos
Estados Unidos preocupa os estudiosos da natureza e do meio ambiente, tendo em vista

que, como esses são líderes globais na criação de áreas protegidas, decisões tomadas
pelos governos de ambos podem proporcionar o encorajamento de outras nações para
diminuírem, ou pelo menos não mais promoverem, a criação de unidades de
conservação da natureza. Assim, os investimentos, a pesquisa e o apoio político que
visem abortar eventos “PADDD” devem ser acelerados, para o bem estar das futuras
gerações, cuja incerteza sobre quais recursos naturais terão acesso ainda paira.
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6. CONCLUSÃO
Não foi por acaso que se escolheu aqui os Estados Unidos como objeto de
estudo. Eles são considerados pioneiros na criação e manutenção de áreas protegidas.
Foi lá que, no fim do século XIX, em meio à disputa pela conquista do oeste selvagem,
que foram estabelecidos os primeiros parques nacionais do mundo. No caso do Brasil, a
origem das políticas de preservação da natureza está relacionada com a garantia, no
período colonial, e controle sobre o manejo de determinados recursos, como a madeira,
ou a água, tal como já se praticava em algumas partes da Europa. Em 1980, surgiu, no
ordenamento jurídico brasileiro, a categoria de Área de Proteção Ambiental (APA),
inovando por ser essa a primeira categoria de área protegida do direito nacional e a
afetação de terras privadas - e a consequente permanência de populações residentes, e
a buscar a conciliação das atividades e interesses econômicos do país. O Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza ‒ SNUC ‒ surgiu no ano de 2000 e
veio fomentar ainda mais a criação de unidades de proteção e conservação da natureza.
Ainda, de acordo com o Instituto Socioambiental - Sistema de Áreas Protegidas (SisArp),
existiam em 2018, 151 unidades de conservação federais de proteção integral, que
correspondiam a cerca de 50.596.214 ha e 185 unidades de conservação federal de uso
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sustentável, o que corresponde a 115.589.811, juntas, essas unidades de conservação
totalizam 336 áreas e equivalem à 19,5% do território nacional.

Já os Estados Unidos, a ideia de criar áreas de preservação da natureza surgiu

1872 e tinha como objetivo proteger a beleza cênica desses lugares. Diferentemente do
Brasil, os norte-americanos não possuem um sistema de áreas protegidas, existindo
naquele país uma legislação de proteção da natureza particularmente complexa, com
sua gestão ambiental baseada na dominialidade da terra, ancorada na propriedade
pública das terras que são, na sua grande maioria, administradas dos órgãos do governo
federal americano. Dado esse fato que a NEPA é tão forte quanto a Constituição de
George Washington.
Ambos os países estavam no topo da lista dos países que mais criaram áreas de
proteção da natureza. Contudo, nos últimos anos, foi promulgado em vários países do
mundo uma série de alterações na legislação ambiental, conhecidos como eventos
“PADDD”, que tem como objetivo central modificar ou extinguir áreas de proteção
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ambiental. Um grande número de eventos “PADDD” ocorreram nos Estados Unidos e no
Brasil, fato que preocupa sobremaneira a comunidade científica internacional, pois os
outros países ao perceberem o aumento na promulgação desses eventos nessas duas
nações, podem querer imitar, o que prejudicaria ainda mais o esforço mundial em
utilizar de forma equilibrada e harmoniosa o recursos naturais existentes atualmente
para que algo deles possam ser conservados para as geração futuras, garantindo
também a sobrevivência delas, bem como o seu desenvolvimento econômico e social.
O crescimento no número desse tipo de evento pode ser atribuído aos
desenvolvimentos na produção industrial, que passou a necessitar de mais energia para
as suas máquinas e mais matéria-prima para as suas indústrias.
Desse modo, este trabalho não teve o intuito de esgotar a discussão sobre as
áreas de proteção da natureza, mais contribuir através de uma análise comparada entre
os processos de federalização das áreas protegidas nos Estados Unidos e no Brasil, para
que mais pesquisas e estudos sejam promovidos pela comunidade científica com o
objetivo de subsidiar políticas públicas de combate a promulgação de eventos do tipo
“PADDD”, que venham a diminuir ou até mesmo extinguir as áreas de preservação
ambiental já existentes, criando no mínimo, mecanismos de compensação econômica
dos danos causados a sociedade e ao meio ambiente.
FEDERALIZAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS: ESTUDO DE CASO COMPARADO ENTRE O BRASIL X ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA

24

aaaaaaaaaaaaa
a
REFERÊNCIAS

BRAGA, Alice Serpa. Parques nacionais nos Estados Unidos. Revista Jus Navigandi, ISSN
1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2961, 10 ago. 2011. Disponível em: <
https://jus.com.br/artigos/19740 >. Acesso em: 20 agosto 2021;
BRANSKI, R. M.; AURELLANO, R. C. F.; LIMA JUNIOR, O. F. Metodologia de estudo de caso
aplicada à logística. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES
(XXIII ANPET), 24., 2010, Salvador. Anais [...], Salvador, 2010.

DRUMOND, José Augusto; FRANCO, José Luiz de Andrade; NINIS, Alessandra Bortoni. O
estado das áreas protegidas no Brasil. Brasília: [s.n.] 2006. Disponível em:<
https://www.academia.edu/3307044/O_Estado_das_%C3%81reas_Protegidas_
do_Brasil_2005>. Acesso em: 15 jul. 2021;

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

EPA - Summary of the National Environmental Policy Act – NEPA disponível em:
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmentalpolicy-act acesso em 25/07/2021.
GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas. Como elaborar projetos de
pesquisa,
v.
4,
p.
44-45,
2002.
Disponível
em:
https://www.academia.edu/16134758/COMO_CLASSIFICAR_AS_PESQUISAS_1?
bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThissecondOrderCitations&from=cover_page. Acesso em: 13 jun. 2021;
GODOY, Larissa Ribeiro da Cruz. O modelo de gestão e o financiamento de áreas
protegidas nos Estados Unidos da América. Thomson Reuters Revista dos
Tribunais - Revista Direito Ambiental, São Paulo, Vol. 77, p. 361-414, jan./mar.,
2015.
Disponível
em:
<https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Biblioteca/0520_3_Encontro_Anual_da_Rede_Ambiental/RTDoc16_5_11_1_50_PM.pdf>.
Acesso em: 10 jun. 2021;
KRONER, Rachel E. Golden et al. The uncertain future of protected lands and waters.
Ciências (Science). Estados Unidos da América, v. 364, 31 mai. 2019, p. 881–886,
mai.,
2019.
Disponível
em:<
https://science.sciencemag.org/content/364/6443/881>. Acesso em: 21 jul.
2021;
INSTITUTO SOCIAMBIENTAL (ISA). Unidades de Conservação do Brasil: Painel de dados.
São Paulo, 2021. Disponível em: < https://uc.socioambiental.org/ptbr/paineldedados>. Acesso em: 20 jul. 2021;
LEITE, André Olavo. A recepção do modelo de áreas de proteção ambiental (APA) no
direito brasileiro. In: PORTANOVA, Rogério Silva; LEITE, André Olavo;
FIGUEIREDO, Mauro Figueiredo de (org.). Os 15 anos da Lei no 9.985, de 18 de

FEDERALIZAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS: ESTUDO DE CASO COMPARADO ENTRE O BRASIL X ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA

25

aaaaaaaaaaaaa
a
julho de 2000: Anais do II Congresso de Direito Ambiental das Áreas Protegidas.
São Paulo - SP: Ixtlan, 2015, p. 76 – 107;

MEDEIROS, Rodrigo. Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas. Revista
Ambiente e Sociedade. Rio de Janeiro, v. IX, nº 1, p. 41-64, jan./jun. 2006.
Disponível
em:<
https://www.scielo.br/j/asoc/a/C4CWbLfTKrTPGzcN68d6N5v/?format=pdf&lan
g=pt>. Acesso em: 15 jun. 2021;

SKOLE, D. L. & TUCKER, C.J., “Tropical deforestation and Habitat Fragmentation in the
Amazon: Satellite Data from 1978 to 1988”, Science, 260: 1905-1910, 1993.
SKOLE, D. L. et al. “Physical and Human Dimensions of Deforestation in
Amazonia”, BioScience, 44(5):314-322, 1997.

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

SMITH, N.J.H. & SCHULTES, R.E., “Deforestation and Shrinking Crop Gene-pools in
Amazonia”, Environmental Conservation, 17(3):227-234, 1990. VERISSIMO, A. et
al. “Logging Impacts and Prospects for Sustainable Forest Management in an old
Amazon Frontier: The Case of Paragominas”, Forest Ecology and Management,
55:169-199, 1992.
UNIÃO INTERNACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (IUCN). Brasília, 2020.
Disponível em: https://www.iucn.org/resources/statutory-and-corporatedocuments. Acessado em: 17 jul. 2021;

FEDERALIZAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS: ESTUDO DE CASO COMPARADO ENTRE O BRASIL X ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA

26

aaaaaaaaaaaaa
CAPÍTULO
II
a
AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
BRASILEIRAS E SUA INFLUÊNCIA NO
BIOMA CAATINGA

DOI: 10.51859/amplla.mas1044-2
Dihego de Souza Pessoa ¹
Isabel Lausanne Fontgalland ²

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

¹ Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais -. Universidade Federal
de Campina Grande – UFCG
² Professora Titular da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Pós Doutora em Economia do Meio Ambiente
pela Ohio University – USA. PHD. Doutora em Economia Industrial. Université de Sciences Sociales de Toulouse.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. Universidade Federal de
Campina Grande - UFCG

RESUMO
A criação de unidades de conservação constitui importante estratégia para a
preservação da a interação e diversidade entre as formas de vida presentes na
natureza, nas quais o desenvolvimento territorial apresenta características próprias
relativas à fatores ambientais como o clima, limites, tipos de exploração e seus usos. O
bioma caatinga, em especial, confronta-se atualmente com elevada degradação
provocada principalmente por ações antrópicas devido ao processo de ocupação,
destacando-se o desmatamento, justificado, muitas vezes pelas características da
aparência de sua vegetação natural. As unidades deconservação e as áreas protegidas
ao serem criadas, constituem importantes mecanismos para a obtenção de resultados
no que se refere a conservação da diversidade biológica do bioma, seja na flora, fauna
ou no ambiente local. A pesquisa realizada objetivou avaliar os principais tipos de uso
das unidades de conservação existentes em áreas de proteção ambiental brasileiras no
bioma da caatinga. Foram obtidas informações no banco de dados disponibilizados
pela base do IBGE – SIDRA sobre os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS)
presentes na edição de 2017, na seção de biodiversidade, a partir de um levantamento
pelo período histórico entre os períodos de 2013 e 2016. Foi constatado que no último
ano pesquisado as Unidades Uso Sustentável obtiveram os elevados índices, ocupando
as maiores áreas das Unidades de Conservação pesquisadas em 2016. Houve um
acréscimo de 349 Km², se comparado aos anos anteriores, mesmo havendo a
necessidade de ampliação das ações em unidades de conservação, por meio de
medidas como a integração com as comunidades vizinhas e a adoção práticas de
educação ambiental.
Palavras-chave: bioma, uso sustentável, biodiversidade.
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1. INTRODUÇÃO

Em seu regimento, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)

define as unidades de conservação como áreas ou espaços territoriais que dispõem de

todos os seus recursos ambientais naturalmente inseridos e protegidos, somados até as
águas de poder jurisdicionais que possam atravessar tais áreas, sendo relevantes as
características naturais destas unidades, cujo objetivos são de conservar e limitar a
utilização dos seus recursos, com legitimidade do Poder do Estado, e com as garantias
necessárias para a sua proteção (BRASIL, 2000).
Tabela 1 - Classificação das Unidades de Conservação
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Unidades
Integral:

de

Proteção

São aquelas como o objetivo de preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais em atividades como
pesquisa científica e turismo ecológico. (art. 2º, VI).

Unidades de Uso Sustentável:

Visam compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais conciliando a presença humana nas áreas.
(art. 7º, § 2º).
Fonte: BRASIL, 2000.

Tabela 2 - Tipos das Unidades de Conservação

Unidades
Integral:

de

Proteção

Estações Ecológicas (ESEC); Reservas Biológicas
(REBIO); Parques Naturais (PARNA); Monumentos
Naturais (MONAT) e Refúgios de Vida Silvestre
(RVS).

Unidades de Uso Sustentável:

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE),
Floresta Nacional (FN), Reserva de Fauna (RF),
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS),
Reserva Extrativista (RE), Área de Proteção
Ambiental (APA) e Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN).
Fonte: BRASIL, 2000.

O elevado consumo dos recursos naturais e a sua crescente degradação tem
contribuído para a intensificação de problemas referentes à renovação da natureza,
impactando o seu equilíbrio e sua capacidade de resiliência.
A diversidade biológica do planeta tem sido ameaçada constantemente pela
perda de áreas protegidas naturalmente para a vida da flora e fauna, além da redução
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dos habitats naturais em áreas cada vez mais isoladas dificultando a movimentação de

vida e a evolução natural das biossistemas. Instalação de unidade de conservação,
portanto, é uma estratégia de conservação que busca preservar a interação e a
diversidade entre as formas de vida presentes na natureza tendo em vista que o próprio

desenvolvimento territorial e apresenta próprias características relativas aos fatores
ambientais e sua ocupação (DELELIS et al., 2010).
A convenção sobre diversidade biológica (CDB), o mais importante acordo
internacional sobre o tema, estabelece que cabe os países signatários a missão de criar
e manter adequadamente uma rede de unidades de conservação, capazes de atender a
seus três objetivos fundamentais: A Conservação da diversidade biológica, a utilização
sustentável de seus componentes e a repartição Justa e equitativa dos benefícios
derivados da utilização dos recursos genéticos.
As informações obtidas de cada área ou bioma estudado são avaliadas
periodicamente através de ferramentas de acompanhamento, que atuam como

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

importantes instrumentos para os órgãos gestores, nas escolhas de ações para o
desenvolvimento do país quanto à utilização dos recursos naturais, proteção da flora e
da fauna, além de servir como base para estudos que que possam vir a ser desenvolvidos
no futuro. O conhecimento de como cada unidade de conservação atua com a
vizinhança é um importante ponto de identificação da identidade natural, cultural e um
mecanismo para o desenvolvimento industrial e de tecnologia (HOCKINGS et al., 2018).
Predominante no território brasileiro, o bioma da caatinga apresenta em sua
composição uma diversidade de espécies. Devido a algumas características em seus
vegetais como aparência espinhosa, a rigidez e a tortuosidade em seus troncos e galhos,
pricipalmente nos períodos de estiagem, sendo estes mecanismos de defesa contra a
grande escassez de água que acomete a região do bioma. Por aparentar estarem mortas
e ressecadas acabam perdendo parte de sua atratividade no que se refere a proteção e
interesse de pesquisa (LEAL et al., 2015).
As unidades de conservação, ao serem criadas, podem ser consideradas
alternativas viáveis para garantir a proteção ambiental a partir de resultados positivos
na conservação da biodiversidade dos biomas, como a flora ou fauna próprias do local.
Schober, (2012) estuda os danos causados à Caatinga, no qual afirma que por se
tratar de áreas pouco conhecidas ou estudadas, os efeitos e danos causados ao bioma,
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muitas vezes são irreversíveis. Outro aspecto destacado se refere ao fato do baixo
número de espécies catalogadas, além dos inúmeros problemas ambientais em

crescimento, como o processo de desertificação, que impacta na baixa ferilidade e
erosão dos solos, assim como a salinidade das águas.

Além de contar com estudos insuficientes no que se refere a biodiversidade, o
bioma da caatinga tem recebido pouca preferência e prioridade nos investimentos para
a sua conservação, sendo um dos mais desprotegidos (CSR/IBAMA, 2018). Ocorre,
portanto, um reflexo nas estratégias de interesses econômicos presentes na gestão do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), no sentido de encontrar soluções
viáveis, sustentáveis e de execução rápida, pois, muitas vezes, interesses políticos e
econômos ultrapassam os limites das necessidades ambientais.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado na área de abrangência do Bioma Caatinga,
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

conforme destacado no mapa da (Figura 1). O nome caatinga, tem como significado
mata branca. A explicação decorre das características da aparência de sua vegetação
que devido aos longos períodos de escassez hídrica e a estiagem cíclica na região trazem
aspectos singulares nos vegetais. A região abrange uma área de aproximadamente 11%
do território nacional, no total de 844.453 Km2. . Presente no território de 10 estados
(Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte e Sergipe), existem aproximadamente catalogadas 179 espécies de mamíferos,
177 de répteis, 591 de aves, 79 de anfíbios, 241 de peixes e 222 de abelhas (MMA, 2012).
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Figura 1 - Localização da área ocupada pelo Bioma Caatinga.
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Fonte: WWF – World Wildlife Fund - (2018).

Foram obtidas informações a partir do banco de dados do sistema SIDRA do IBGE,
a partir do relatório de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – IDS, em sua
edição de 2017, no ítem biodiversidade, foram analisadas as áreas das unidades de
conservação do bioma Caatinga, dividindo-as por tipo de uso a partir do período entre
2013 a 2016, como forma de analisar comparativamente a evolução das Unidades de
Conservação brasileiras no período estudado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi constatado que entre as maiores áreas de Unidades de Conservação no
bioma caatinga, nos anos de 2013 a 2016 destacaram-se as de Uso Sustentável,
comparadas as de proteção integral, com maiores índices no ano de 2016, tendo o
acréscimo de 349 Km2, com dados comparados ao ano de 2013. Quanto aos tipos de
usos, verifica-se o intenso e contínuo crescimento das áreas de uso sustentável e a
proteção ambiental.
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Figura 2 - Área de unidades de conservação no bioma Caatinga entre 2013 a 2016 /km2

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da base de dados SIDRA-IBGE, 2017.

Os parques nacionais, estaduais e municipais apresentam as maiores proporções
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de unidades de conservação, sendo verificada uma elevação de aproximadamente 10
km2 entre os anos de 2014 e 2015, entretanto, entre 2015 para 2016 o auento verificado
foi de aproximadamente 76 Km2. Na figura 3, observa-se que as reservas Biológicas são
as que representam as menores áreas se comparadas as demais de proteção integral.
A áreas de monumentos naturais tiveram uma taxa de elevação pouco significativa de
cerca de 14 km2.
Quanto as áreas de proteção integral, entre os parques nacionais, estaduais e
municipais, observou-se que entre os anos de 2013 e 2014 houve um acréscimo de de
88 km2, entre 2014 e 2015 aumento de 34 km2, e entre 2015 e 2016 crescimeto de 18
km2 de área. Analisando o período total entre 2013 a 2016 observa-se uma elevação
da área geográfica de cerca de 140 km2. Nota-se ainda que as áreas de Refúgio de Vida
Silvestre registraram um aumento de 109 km2 de extensão, entre 2013 a 2016, sendo
entre 2013 e 2014 registrado o maior período de crescimento, com um adicional de 61
km².
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Figura 3 - Áreas de Proteção Integral no bioma Caatinga, entre os anos de 2013 e 2016 / km2

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da base de dados SIDRA-IBGE, 2017.
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Gabelini (2011), afirma que os Monumentos Naturais são compostos por áreas
particulares, desde que estas estejam de acordo com a legislação no que se refere a
existência de coerência em relação a finalidade da unidade com relação a a utilização
das terras e dos recursos naturais pelos proprietários. Ainda de acordo com o autor, os
Refúgios de Vida Silvestre possuem o objetivo de garantir a proteção de áreas naturais,
assim como a existência de espécies.
Manetta et al. (2015) apontam que as unidades de conservação possuem
diversas finalidades, dentre as quais destacam-se a qualidade e quantidade de água, a
conservação dos recursos naturais existentes no local além de outros benefícios. A
classificação das unidades de conservação surgiram a partir das modificações
ambientais e através das pesquisas para a conservação dos recursos naturais.
Na figura 4, foi observado que as Áreas de Proteção Ambiental (APA) no bioma
Caatinga apresentam uma maior extensão territorialde abrangência quando
comparadas aos outros tipos de unidades de uso sustentável, nas quais o crescimento
são crescentes e suas áreas de abrangênciasão mairoes do que 52 mil km2.
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Figura 4 - Área de Proteção Ambiental no bioma Caatinga, entre 2013 e 2016 / km2

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da base de dados SIDRA-IBGE, 2017.

As florestas nacionais, estaduais e municipais tiveram na análise o seu valor com
pouca ou nenhuma modificação, durante o período avaliado. Tal fato pode ter ocorrido
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pela ausência de investimentos por parte ds instituições envolvidas. Verificou-se na
figura 5, que existem cerca de 542 km2 de uso sustentável ocupados por áreas de
Florestas nacionais, estaduais e municipais, enquanto que as uso sustentável em
reservas particular do Patrimônio natural tveram umvcrescimento considerável entre os
anos de 2013 e 2014, sendo necessário um maior incentivo à adoção de práticas
ambientalmente sustentáveis nessas áreas.
Figura 5 - Usos sustentáveis em áreas de unidades de conservação no bioma Caatinga, entre
2013 e 2016 /km2

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da base de dados SIDRA-IBGE, 2017
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Segundo Pinho (2008), algumas ações realizadas em unidades de conservação

desde a fiscalização e práticas sustentáveis como a educação ambiental são

fundamentais para a manutenção e conservação das diversas espécies animais e
vegetais ameação das de extinção. Cita também a importância de se firmar convênios,

como a parceria entre instituições públicas e privadas nas diversas esferas envolvendo
instituições de ensino e pesquisa para a realização estudos nas unidades de
conservação, sendo utilizados os resultados para garantir uma melhor gestão das áreas
de preservação, como citam Battesini et al. (2013).
Na figura 6, verificou-se que as áreas de relevante interesse ecológico, entre os
anos de 2013 e 2016 são os mesmos, sem houve nenhum acréscimo nessas áreas de
uso sustentável. Não foram registradas nas áreas de reserva de fauna a prática de uso
sustentável, assim como foi identificada uma redução pouco notadas nas áreas de
reserva de desenvolvimento sustentável enquanto as práticas sustentáveis nas reservas
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extrativistas registraram um aumento de 1 km2.
Figura 6 - Uso sustentável em áreas das unidades de conservação no bioma Caatinga, de 2013
a 2016 /km2.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da base de dados SIDRA-IBGE, 2017.
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4. CONCLUSÃO

Foi observado que nas Unidades de Conservação existentes na Caatinga, as áreas

do tipo uso sustentável, foram as que apresentaram uma maior extensão territorial,
sendo as mais significativas nos últimos anos;
O tipo de uso das áreas de proteção integral mais verificado no bioma caatinga

correspode a categoria de Parques nacionais, estaduais e municipais. Enquanto nas
áreas de uso sustentável, a área mais abrangente no bioma da caatinga corresponde as
de Proteção Ambiental.
Torna-se indispensável a necessidade de ampliação das ações de controle e
fiscalização nas unidades de conservação inseridas no bioma da caatinga, assim como
haja uma maior integração e interação com as comunidades vizinhas a partir de práticas
educativas, estimulando o uso e o um manejo mais sustentável na região.
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RESUMO
Pesquisa que tem por objetivo estudar o atual sobre o mercado de carbono, dando
ênfase nas suas repercussões e como se deu seu desenvolvimento ao longo dos anos,
analisando também como o Brasil se encaixa e se posiciona sobre tal temática. No
decorrer do trabalho será feito um apanhado histórico de como nasceu esse novo
mecanismo de mercado, bem como, visa mostrar como os Estados estão se
adequando às novas modalidades desse mercado. Através do método qualitativo, por
meio de uma pesquisa bibliográfica alcançou-se os objetivos propostos e
confirmaram-se os pressupostos inicialmente levantados. Ao estudar o Protocolo de
Quioto, no qual foram estabelecidas metas para a redução de gases causadores do
efeito estufa, verificou-se seus reflexos em todo o planeta. Este tratado internacional
proporcionou a criação de um mercado de carbono, onde são comercializados
certificados de redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa. Contudo,
é esperado que ocorra uma maior mobilização das pessoas e dos Estados para reduzir
os impactos dos problemas ambientais.
Palavras-chave: Meio ambiente. Protocolo de Quioto. Mercado de carbono. Carbono.
Brasil. Países do Globo.

1. INTRODUÇÃO
Desde a Revolução Industrial, com o desenvolvimento dos setores industriais, de
transportes e agrícolas, por exemplo, a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEEs),
responsáveis pela degradação da camada de Ozônio e aumento do Efeito Estufa, vem
crescendo. Visto que, a economia mundial até os dias de hoje, ainda têm como maior

MERCADO DE CARBONO NO BRASIL: REPERCUSSÕES E DESAFIOS

38

aaaaaaaaaaaaa
a
fonte, a queima de combustíveis fósseis, dos quais petróleo, carvão e gás natural são os
principais responsáveis pelo aumento da emissão de gás carbônico (CO²) na atmosfera
(SEREMOS... 2016).

Contudo, é válido ressaltar que, até mesmo pequenas atividades cotidianas

resultam na emissão de CO², desde ir para o trabalho, cozinhar, e até mesmo comprar
sapatos. Refletindo, consequentemente, na redução das calotas polares, aumento do
nível das marés, extinção de espécies, entre outros. Infelizmente, o ser humano não se
preocupou a tempo de evitar grandes desastres ambientais, pois acreditava-se que a
natureza entraria numa fase de autorregulação e que os recursos naturais estariam
disponíveis de ilimitadamente para uso.
Entretanto, com o passar do tempo, percebeu-se que o ritmo industrial de vida
do homem e da natureza não estavam em harmonia e que seria necessário a imposição
de limites e o desaceleramento dos impactos à mesma. Para tanto, foi realizada a
chamada ECO-92, um encontro entre os países participantes da ONU, no Rio de Janeiro,
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em 1992, que resultou na criação do conceito de desenvolvimento sustentável,
afirmando ser possível um desenvolvimento industrial concomitante à manutenção do
meio ambiente (MOREIRA; GIOMETTI, 2008). Além disso, foi o ponto de partida da ideia
de mercado de carbono.
Já em 1997, foi ratificado o Protocolo de Kyoto, onde os países que mais poluem
se comprometeram a reduzir em 5,2% a emissão de GEEs, em relação à quantidade
emitida em 1990. Contudo, vale ressaltar que o protocolo de Kyoto estabeleceu metas
diferenciadas de acordo com o nível de GEEs emitidos pelo país e seu nível de
desenvolvimento (MOREIRA; GIOMETTI, 2008).
O prazo, portanto, para a redução foi de 2004 até 2012. Além disso, é oportuno
enfatizar que os países tinham disponíveis três diferentes mecanismos para alcance das
metas pretendidas (SOUZA, 2016). O primeiro estava relacionado à criação de projetos
ambientalmente responsáveis, já o segundo possibilitava aos países desenvolvidos, a
compra de créditos de carbono às nações em desenvolvimento. Por fim, a terceira opção
ficou marcada pelo desenvolvimento e disseminação do mercado de créditos de
carbono.
Este por sua vez, é considerado um meios de desenvolvimento sustentável, onde
os países que poluem acima do nível permitido, para a manutenção do meio ambiente,
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devem compensar os danos investindo em créditos disponíveis. Uma vez que, busca-se
a sustentabilidade de modo global. Deste modo, o pagamento é definido a cada uma
tonelada de CO² emitida pelo país, e esse valor é utilizado para contribuir na redução da
emissão, ajudando a desenvolver formas para que o avanço da tecnologia e o conforto
da vida humana continuem sem que prejudique o meio ambiente.
Um ponto importante a ressaltar, diz respeito ao vencimento do Protocolo de
Kyoto em 2012. Consequentemente começou-se a organizar uma nova reunião que
aconteceu em 2015, e ficou conhecida como Paris climate summit 2015, também
chamado de Acordo de Paris. Que mesmo em meio a críticas, ainda considera-se o maior
acordo internacional relacionado à preservação do meio ambiente, uma vez que
conseguiu unir todos os maiores poluidores do planeta: União Europeia, Índia, China e
Estados Unidos.
Tendo como foco o combate às mudanças climáticas, todas as partes presentes
no acordo devem trabalhar em comum. Contudo, assim como o Protocolo de Kyoto,
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cada nação têm responsabilidades compatíveis com sua situação e os países
desenvolvidos são os que possuem mais responsabilidades (SOUZA, 2016). Além disso,
tem por principal meta evitar que o planeta aqueça mais de 2ºC no próximo século.
Como também, trouxe a possibilidade de participação de países em desenvolvimento
ao mercado de carbono. Entretanto, estes participam de forma voluntária, como é o
caso do Brasil.
Já os países desenvolvidos participam de forma regulada, ou seja, suas reduções
devem ser obrigatórias. O que se nota, portanto, é que a abertura do mercado de
carbono criou altas expectativas para o incentivo econômico, onde vários países e
cidades estão aderindo, como ressalta Souza (2016, p. 27):
Cerca de 40 jurisdições nacionais e mais de 20 cidades estão colocando um
preço no carbono. São aproximadamente 7 GtCO2e (gigatoneladas
equivalente de dióxido de carbono), ou seja, 13% das emissões globais são
reguladas por instrumentos de incentivo econômico.

Ademais, é oportuno grifar que o Acordo de Paris previa no corpo do seu texto
que para ser executado, era necessário que os países responsáveis por 55% da emissão
de GEEs o aderissem e felizmente em 2016 essa quantia foi alcançada (SOUZA, 2016).
Dentro deste cenário, o presente artigo busca retratar a repercussão e os
desafios da implantação do mercado de carbono e seus reflexos no Brasil. Para tanto,
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visa-se a priori identificar os aspectos favoráveis e contrários do seu funcionamento. Por
conseguinte, buscará analisar os impasses para sua necessária regulamentação. Como
também, sua repercussão no Brasil, a fim de compreender suas reais consequências e
desafios no país.

Assim, para a elaboração do artigo, o estudo terá por base a pesquisa qualitativa,
seguindo um referencial teórico, onde será realizado como base do trabalho, um
levantamento de referencial, através da pesquisa bibliográfica de livros, artigos,
legislações e jurisprudências. Partindo da hipótese de que o Brasil possui grandes
chances de tornar-se uma forte potência entre as negociações comerciais do carbono,
mas que ainda faz-se necessário a criação e maturação de dispositivos jurídicos
específicos.

2. REPERCUSSÕES DA REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARBONO
Desde os primeiros relatórios que apontaram grandes mudanças climáticas no
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

mundo e seus possíveis efeitos, vários países do Globo se viram na obrigação de fazer
algo para garantir a preservação do meio ambiente. Diante disso, quando foram
percebidas as mudanças no ecossistema causadas pela deficiência na camada de ozônio,
foi implementado medidas que viabilizassem a diminuição desse desastre na natureza.
No ano de 1987 foi assinado o Protocolo Montreal, onde visava que os Estados
participantes deste protocolo deveriam reduzir as emissões de clorofluorcarbonetos em
pelo menos 50% (quinquenal por cento) até o ano de 2000. Porém, foi apenas em 1988,
na cidade de Toronto, que se deu o início da efetividade desse protocolo e, foi nessa
reunião que buscavam alertar ao mundo sobre os perigos ocasionados pelo
aquecimento global. Nesta mesma linha de preservação, dois anos depois foi realizada
a Convenção sobre Mudança de Clima, que aconteceu no Rio de Janeiro e, contou com
a participação de mais cento e sessenta líderes de países, onde foi traçado metas para
a redução na emissão dos gases causadores do efeito estufa, determinando novamente
que o prazo para essa diminuição seria até o ano de 2000, vejamos como estabelece
Soares:
A Convenção do Clima, já em sua denominação de “Convenção-Quadro”, diz
tratar- se de um daqueles tratados ou convenções internacionais
caracterizados por texto programático, com dispositivos que deverão ser
complementados pelas deliberações do órgão decisório instituído pela
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Convenção, a Conferência das Partes (COP), ao qual os Estados-partes
delegaram os poderes de complementar, regular e, em certos aspectos,
inovar os dispositivos da Convenção-Quadro (e tudo sem sair da moldura
legislativa por ela traçada). (SOARES, 2001, p. 267)

Diante disso, a Convenção sobre Mudança do Clima reconheceu a extrema

gravidade dos efeitos causados no meio ambiente, visto isso, fez protocolos para que os

países diminuíssem a emissão de determinados poluentes na atmosfera. Já no ano de
1997, com a pequena e insignificante mudança no comportamento dos Estados, foi
desenvolvido o Protocolo de Quioto, discutido e negociado no Japão, na cidade de
Quioto no dia 16 de março. O Protocolo de Quioto passou a ser tratado como um acordo
internacional, possuindo também como um de seus objetivos firmar acordos, além de
discussões entre os Estados-membros, para que estes determinem metas de redução
na emissão dos gases geradores do efeito estufa, além de criarem formas de
desenvolvimento econômico que impactasse menos o meio ambiente.
Por ocasião da realização da III COP, em 10-12-1997, foi assinado o importante
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Protocolo de Kyoto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
após dois anos de intensiva preparação, levada a cabo em Genebra, por um Grupo ad
hoc de representantes técnicos e diplomáticos dos Estados, e ao fim de 11 dias de
discussão entre cerca de 160 Estados participantes daquela reunião naquela cidade
japonesa. (SOARES, 2001, p.273). Logo após a efetivação do Protocolo de Quioto como
um tratado internacional, a possibilidade do carbono se tornar uma moeda de troca
aumentou consideravelmente, além do mais, pelo fato de que os Estados que não
assinaram o Protocolo de Quioto poderiam vender e comprar créditos de carbono.
Diante dessa possibilidade de venda, os Estados mais desenvolvidos e com maior
potencial econômico, passaram a ver a possibilidade de comprar o crédito de carbono a
países menos desenvolvidos que não estavam participando do Protocolo de Quioto.
Ressalta-se ainda que, o Protocolo de Quioto estabeleceu algumas
diferenciações para quais Estados poderiam vender esses créditos. De acordo com
Barral e Pimentel (2006), a crise é de tamanha proporção que mesmo entre os Estados
desenvolvidos haviam divergências. Assim sendo, pode-se verificar a formação de três
grupos distintos: 1) Estados em desenvolvimento, assim como o Brasil, que esperam por
recursos tecnológicos e financeiros devido ao princípio da responsabilidade comum,
mas diferenciada; 2) Estados desenvolvidos que aceitaram os compromissos de redução
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de gases do efeito estufa e; 3) Estados desenvolvidos que julgaram desnecessárias

medidas deste padrão criticando cientistas, visto que sua economia está altamente
ligada ao problema ou com a produção de petróleo.

Diante desse breve resumo de como se iniciou as medidas que visam a melhoria

do aquecimento global e, por conseguinte, como se deu o nascimento da venda de
créditos de carbono entre os Estados, percebe-se que, com o objetivo de flexibilizar e
diminuir a emissão dos gases poluentes na atmosfera, o Protocolo de Quioto propôs a
utilização de instrumentos de mercado que viabilizassem o cumprimento das metas
estabelecidas, os chamados mecanismos de flexibilização. Vale mencionar ainda que, no
Protocolo de Quioto, três mecanismos de flexibilização são abordados, são eles: o
Comércio Internacional de Emissões (CIE), a Implementação Conjunta (IC) e o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
Ademais, o artigo 17 do Protocolo de Quioto estabelece que “tal comércio deve
ser suplementar às ações domésticas com vistas a atender os compromissos
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quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos sob esse Artigo”, visto
isso, podemos perceber que este mecanismo só poderá ser utilizado pelo país
comprador caso ele também se utilize de medidas de redução efetivamente, sem
permitir que os Estados comprem esse crédito sem reduzir seus próprios gases.
No Brasil, com o grande interesse dos investidores pelo mercado de carbono, foi
criada a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) de São Paulo, com instrumento voltado
ao Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Os sistemas utilizados no Brasil de
análise, avaliação e aprovação de projetos MDL está chamando bastante atenção de
vários países, conforme demonstrado por May (2008):
[…] o potencial do Brasil de captar recursos por créditos de carbono ficou
limitado porque o País já dispõe de uma base energética onde a presença de
fontes renováveis é bastante superior à média dos Estados em
desenvolvimento (em particular, dada a predominância de fontes hídricas em
mais de 90% do fornecimento de eletricidade, e da elevada presença de
biomassa na matriz energética). Além disso, o potencial para conversão em
fontes menos emissoras é bastante limitado se comparado com outros
Estados em desenvolvimento que hoje apresentem uma baixa presença de
fontes renováveis em suas matrizes energéticas (principalmente a China).
Assim, a oferta de projetos de carbono para reduzir emissões globais de gases
de efeito estufa, não seria atendida com menor custo no Brasil em
comparação com outros Estados.
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Acontece que, ainda existem muitas incertezas ligadas a esse novo mercado, pois

por muitos anos não foi desenvolvido uma legislação específica para tratar da venda de
créditos de carbono, pois a visibilidade do capitalismo impediu que fossem analisadas

as questões ambientais, buscando basicamente aferir o lucro em cima dessa nova
modalidade de comércio. Foi a partir de grandes desastres naturais que o ser humano

passou a analisar com mais prudência as relações comerciais, porém, mesmo com toda
essa evolução, ainda é notório que muito tem que ser feito para que o planeta pare de
sofrer por consequências humanas.
Diante disso, o mercado de carbono se apresenta como medida indispensável
para regular as emissões e degradações, buscando um funcionamento em conjunto para
a diminuição de gases poluentes. Contudo, percebe-se que, falta regulamentação mais
específica sobre esse assunto, para assim ser proporcionado uma segurança jurídica
para aqueles que buscam esse tipo de mercado, bem como, para buscar a diminuição
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do aquecimento global.

3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE
CARBONO NO BRASIL
Em conformidade ao descrito por Souza, Alvarez e Andrade (2013), o Brasil
encontra-se em meio ao dilema de possuir a maior floresta tropical do mundo caracterizada por sua potente capacidade de absorção de CO² da atmosfera - e mesmo
assim, ocupar o oitavo lugar entre os países que mais emitem Gases causadores de
Efeito Estufa (GEE), fruto, principalmente, do grande número de queimadas.
Concomitante a isso, a atuação brasileira no Protocolo de Kyoto, esteve
intrinsecamente associada à busca de um desenvolvimento a favor da sustentabilidade
ambiental, que o permitisse atingir uma postura de liderança frente a outras nações.
Mas, de certo modo, preocupou-se com o não condicionamento do uso das florestas
pátrias à regulação internacional, ou seja, não se demonstrou a favor da ideia de utilizálas como moeda de troca para obtenção de créditos de carbono1. Como também,
contribuiu com o surgimento da proposta de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL).

1

VIOLA, Eduardo. Brasil e o Protocolo de Kyoto. Revista Eco 21, Ano XII, Número 66, Maio, 2002.
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Esta última, caracterizando-se pela possibilidade dos países em desenvolvimento

realizarem projetos de redução e/ou captação de emissão dos GEEs, que tem por
resultado, os chamados créditos de carbono. Permitindo, portanto, serem vendidos aos
países desenvolvidos que naturalmente possuem a necessidade de reduzir tais
emissões.

Correlato ao exposto, é de sabença geral que o Brasil compõe a lista dos países
em desenvolvimento. Consequentemente, não está condicionado a obedecer regras
compulsórias de redução de emissão de gases de efeito estufa, como também, não
pode fazer parte do Comércio de Emissões. Entretanto, nada impede que o mesmo
participe do MDL e dos mercados voluntários1. Desse modo, o Brasil encontra-se
despertando interesse internacional para implantação de projetos relacionados aos
créditos no mercado de carbono, muitos deles inclusive, em fase de busca pela
certificação da redução de emissões, as chamadas RCEs, como ressalta Thiago Metzker
em entrevista ao National Geographic por Adele Santelli (2020).
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O que notoriamente oportuniza um significativo crescimento econômico ao país,
tendo em vista a vasta possibilidade do mesmo em oferecer os serviços ambientais
necessários - como a produção de energia limpa e seu extenso sumidouro - aos países
interessados. Como também, a possibilidade de receber investimento estrangeiro para
o setor de tecnologia proporcionando a transição energética e auxílio no controle ao
desmatamento.
Em contrapartida, Souza (2016) enfatiza que mesmo o Brasil demonstrando um
comprometimento voluntário no combate às mudanças climáticas, não criou nenhum
sistema que possibilite o comércio de licenças desses projetos. Encontrando-se,
portanto, apenas voltado ao MDL e ao mercado voluntário, mas com uma atuação ainda
muito tímida em ambos os casos2.
Diante de tal cenário, em 2019 ocorreu a COP-25 na cidade de Madri, com vistas
a regulamentação do comércio internacional de carbono. Todavia, as decisões tiveram

1

SOUZA, Amanda Soares de. Mercado de Carbono: uma comparação com as experiências
internacionais e lições para o Brasil. 2016. 47 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Ambientais,
Universidade de Brasília, Brasília, 2016.
2
SOUZA, André Luís Rocha; DE ANDRADE, José Célio Silveira. Análise do mercado de carbono
voluntário no Brasil: um estudo sobre o perfil dos projetos de redução de emissão de gases de
efeito estufa (GEE). Revista Metropolitana de Sustentabilidade, v. 4, n. 1, p. 52, 2014.
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que ser adiadas pela falta de consenso entre os países signatários do Acordo de Paris,

incluindo o Brasil. Que por sua vez, questionou diversos pontos durante o debate, como
a legitimidade das reduções de GEE.

Ademais, diferentemente do comportamento corriqueiro adotado pelo Brasil, o

então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, demonstrou-se favorável à ideia do
offset florestal. Todavia, foi duramente criticado por diversas entidades brasileiras, que
alegam, dentre vários pontos, a perda de soberania do território e a incompatibilidade
com as normas brasileiras1.
Nessa conjuntura, faz-se oportuno ressaltar que, num recente debate, datado no
dia 03/03/2021, a Frente Parlamentar Ambientalista reuniu especialistas e deputados
para discutir acerca do Projeto de Lei n° 528/21 que trata da regulamentação do
mercado brasileiro de créditos de carbono. O foco principal da reunião foi buscar
compreender a melhor maneira de implantação do sistema, que por hora demonstrouse necessário a defesa de uma transição gradativa do mercado voluntário para o
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regulado2.
Somado a isto, é preciso ressaltar também que, diversas entidades como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBOVESPA), têm dedicado-se à estudar as melhores estratégias "jurídico-legais
para o desenvolvimento de um marco regulatório relativo ao mercado de ativos de
carbono no Brasil, tendo-se como base um sistema cap-and-trade de adesão não
obrigatória"3, que trata-se de um programa de negociação de permissões de emissão.
Entretanto, o estudo realizado por ambas organizações acerca
das normas legais e voluntárias em vigor demonstra que as bases necessárias
para criação e operação de um programa cap-and-trade não estão presentes,

1

SANTELLI, Adele. O que é o mercado de carbono e como o Brasil pode se beneficiar com ele.
2020. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2020/02/oque-e-o-mercado-de-carbono-e-como-o-brasil-pode-se-beneficiar-com-ele. Acesso em: 13 abr.
2021.
2
NOTÍCIAS, Agência Câmara de. Deputados e especialistas discutem regulamentação do
mercado
brasileiro
de
créditos
de
carbono.
2021.
Disponível
em:
https://www.camara.leg.br/noticias/732676-deputados-e-especialistas-discutemregulamentacao-do-mercado-brasileiro-de-creditos-de-carbono/. Acesso em: 29 mar. 2021.
3
LOPES, L., T. Ricci, R. Oliveira Santos, T. Borma Chagas, M. Galhano, L.F. de Freitas Penteado,
M. Courrol, M. Fernández, M. Netto e C.E. Ludena. (2015). Estudos sobre Mercado de Carbono
no Mercado de Carbono no Brasil: Análise Legal de Possíveis Modelos Regulatórios. Banco
Interamericano de Desenvolvimento, Monografia No. 307, Washington DC.
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atualmente, no Brasil. Isso ocorre porque, [...] o tratamento normativo das
componentes de mercado cap-and-trade ou inexiste ou é incompleto.
(LOPES, et al, 2015, p. 16)

De todo modo, percebe-se que,

embora o governo tenha buscado medidas que estimulem o desenvolvimento
de projetos de MDL no Brasil, a inexistência de um marco regulatório e de
normas nacionais que regulem o mercado de carbono, e como consequência,
a comercialização dos créditos de carbono, tem gerado discussões e
incertezas nesse setor (SOUZA; ALVAREZ; ANDRADE, 2013).

Em contrapartida,
apesar de ainda não possuir um sistema brasileiro de comercialização de
licenças de carbono operante, o Brasil já vivencia experiências que podem
servir de base para implantá-lo. Dentre estas experiências, vale destacar a
iniciativa da Bolsa Verde no Rio de Janeiro (BVRio). [...] uma sociedade civil
sem fins de lucrativos que foi fundada em 2011 para facilitar o cumprimento
das novas leis e políticas ambientais nacionais (SOUZA, 2016, p. 37)

Além disso, mesmo com a "ausência de normas específicas para classificar as
RCEs"1, e a falta de um mercado de crédito de carbono com "funcionamento contínuo"2,
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vários outros projetos internos como o Reunidas (empresa familiar de cerâmicas), têm
buscado empreender de forma menos agressiva, utilizando-se por exemplo da casca do
arroz como forma de abastecimento do forno, afim de contribuir com a redução de GEEs
e consequentemente se favorecer dos benefícios proporcionados pela "renda extra
proveniente da venda dos créditos de carbono"3.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em face de todo o exposto, nota-se que as nações nas últimas décadas têm
demonstrado uma relevante preocupação com as drásticas mudanças climáticas. Desse

1

SOUZA, André Luis Rocha de; ALVAREZ, Guineverre; ANDRADE, José Célio Silveira. Mercado
regulado de carbono no Brasil: um ensaio sobre divergências contábil e tributária dos créditos
de carbono. Organ. Soc., Salvador , v. 20, n. 67, p. 675-697, Dec. 2013 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198492302013000400006&lng=en&nrm=iso>.
access
on
24
Apr.
2021.
https://doi.org/10.1590/S1984-92302013000400006.
2
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial: AREsp 215245234.2018.8.26.0000/SP 2019/0288932-8 – Distrito Federal. Relatora: Ministra Maria Isabel
Gallotti. Pesquisa de Jurisprudência, Decisão Monocrática, 03 fevereiro 2020. Disponível em: <
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/884926227/agravo-em-recurso-especial-aresp1592477-sp-2019-0288932-8/decisao-monocratica-884926247>. Acesso em: 17 mar. 2021.
3
CARBON,
Sustainable.
Reunidas.
Disponível
em:
https://www.sustainablecarbon.com/projetos/reunidas/. Acesso em: 26 abr. 2021.
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modo, comportam-se de forma a buscar soluções viáveis para redução de tais impactos.
Como resultado disso, firmaram um acordo de comprometimento à mitigação dos Gases
Causadores de Efeito Estufa (GEE).

Consequentemente fez-se surgir o chamado mercado de carbono, citado desde

a ECO-92, no Rio de Janeiro, mas evidenciado durante a adesão ao Protocolo de Kyoto,
que exigiu dos países signatários uma postura mais comprometida. Possibilitando
comercialização dos créditos de carbono, resultado da redução de GEEs.
O Acordo de Paris, por sua vez, trouxe novidades ao incentivar a participação de
países em desenvolvimento, como o Brasil, a participar do acordo, ainda que de maneira
voluntária. Todavia, a efetiva regulamentação do mesmo não foi estabelecida neste
momento por diversas divergências entre as nações signatárias.
Toda a expectativa, portanto, esteve voltada para a COP-25 que ocorreu em
Madri, mas que infelizmente não conseguiu dirimir todas as discordâncias. Diante disso,
é oportuno ressaltar que o Brasil fez parte dos países que demonstraram

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

descontentamento com alguns pontos abordados durante a reunião.
Ainda sobre o país, é válido enfatizar que,
ao mesmo tempo em que o mercado de carbono brasileiro se apresenta como
promissor, questões como a incipiência de regulamentação pelos órgãos
oficiais e as incertezas quanto à fiscalização, controle e incentivos dados pelo
Governo Federal, podem ser consideradas fatores de insegurança ao
desenvolvimento de novos projetos (SOUZA; ALVAREZ; ANDRADE, 2013).

Por outro lado, mesmo com tais imbróglios, diversas organizações têm buscado,
ainda que sem bases legais específicas, alternativas de estabelecer e expandir o
comércio de carbono no país. Em consonância ao tema, Souza (2016, p. 44) evidencia
que,
caso decida estabelecer um mercado de carbono no Brasil, o país se atente
em pontos cruciais para o bom funcionamento do mercado. Podemos citar
aqui, a necessidade de ter metas claras para o combate às mudanças
climáticas, de estabelecer um meio seguro para a negociação das licenças de
poluição, de fiscalizar e de punir os agentes que não seguem as regras.
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RESUMO
O processo de urbanização é um fenômeno que tem se intensificado no mundo, no Brasil
e também na cidade de Campina Grande – PB. Tem-se como consequência deste
fenômeno o surgimento de problemas de mobilidade nestes espaços. Neste sentido, a
melhoria da mobilidade urbana apresenta-se como crucial para aumentar o nível de
bem-estar da população nas cidades. O presente estudo procura identificar variáveis
intervenientes no sistema de transporte coletivo urbano e seu comportamento
preditivo na ausência de mobilidade no município estudado. Os resultados
demonstraram, através do uso do modelo de projeção aritmética populacional, que o
funcionamento do sistema de transporte coletivo urbano apresenta um sério risco de
se tornar inviável economicamente. Outra tendência apresentada como negativa é o
aumento considerável da frota de veículos e motocicletas. Esses números podem
comprometer inclusive a reversão do número de acidentes. Por fim, o estudo apresenta
o panorama local da mobilidade urbana na perspectiva das variáveis observadas e
projetadas para os próximo vinte dois anos.
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1. INTRODUÇÃO

A cidade, em uma compreensão ecossistêmica, pode ser percebida como uma

unidade ambiental, em que todos os seus elementos e processos estão interrelacionados e são interdependentes, de tal forma que uma mudança em um deles
resultará em alterações em outros componentes. O crescimento populacional e a
crescente urbanização levaram a um rápido crescimento das grandes cidades, acaba por
interferir nas demandas de viagens. Rattner (2009) destaca que durante os últimos
cinquenta anos, o crescimento urbano transformou e inverteu a distribuição da
população no espaço geográfico, onde em 1945, a população urbana representava 25%
da população total de 45 milhões, em 2000, a proporção da população urbana marca
82% do total de 169 milhões, ressaltando que essa proporção continua aumentando
significativamente, na última década, quando se observa que enquanto a população
total aumentou 20%, a população urbana aumentou 40% especialmente nas áreas
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metropolitanas.
Esse crescimento excessivo à ausência de estruturas sustentáveis com
capacidade e suficiência para manter ambientes equilibrados nos espaços urbanos, fez
com que a questão ambiental urbana se tornasse um dos temas de maior relevância no
mundo atual (LOUREIRO; DE GREGORI, 2013). Nas pautas das discussões voltadas às
questões ambientais ocorridas nas cidades não se insere apenas a preocupação com o
número de moradias suficientes para atender a demanda populacional, mas também o
pensar de toda uma infra-estrutura necessária para atender a essa demanda, tais como:
transporte, saneamento básico, água, luz, saúde, entre tantos.
Assim, a sustentabilidade urbana se tornou um dos maiores desafios da
sociedade contemporânea e de seus gestores, trazendo a reflexão que ao mesmo tempo
em que é necessário continuar com o desenvolvimento econômico e social, é
fundamental que essas ações atuem com respeito para com o meio ambiente. Ao pensar
as problemáticas urbanas, não se pode deixar de pensar no trânsito. Os problemas
causados pelo trânsito, em muitos países, são enquadrados tanto na perspectiva do
meio ambiente quanto na da saúde pública, devido ao impacto que esses têm sobre a
qualidade de vida das pessoas. Há, de certa forma, um consenso conceitual quando se
fala de trânsito, sua definição formal, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro –
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CTB, lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, artigo 1º, § 2º, é a utilização das vias por
pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operações de carga ou descarga.

Há que atentar para o fato de que os deslocamentos no trânsito (viagens) estão

diretamente ligados às características socioeconômicas da população (idade, trabalho,
renda e local de moradia), assim sendo, não podemos considerá-lo de forma
descontextualizada. (ARAÚJO et al., 2011). Para que o trânsito possa realizar sua função
eminentemente social, faz-se necessário o atendimento às demandas dos seus
participantes. Dentre essas demandas, está a garantia à mobilidade. Esse conceito pode
ser interpretado como “a capacidade dos indivíduos se moverem de um lugar para
outro” (CARDOSO, 2008). A mobilidade pode ser vista como um elemento de grande
importância na qualidade de vida aspirada pelos habitantes de uma cidade, não há como
se considerar uma cidade ou região de alto nível se o critério de mobilidade não for
avaliado. Assim, é importante compreender a facilidade de deslocamento das pessoas e
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bens na cidade, considerando a complexidade das atividades econômicas e sociais nela
envolvidas.
O padrão de mobilidade da população brasileira vem passando por fortes
modificações desde meados do século passado, reflexo principalmente do intenso e
acelerado processo de urbanização e crescimento desordenado das cidades, além do
uso cada vez mais intenso do transporte motorizado individual pela população (IPEA,
2010). Existe uma relação positiva clara entre renda e diversidade/quantidade de
viagens, assim como entre renda e uso de transporte individual. A decisão individual
sobre a forma como a sua necessidade de mobilidade será atendida são influenciadas
por fatores externos: a estrutura física da cidade, a disposição física das construções e
áreas de uso público, as horas de operação das atividades e a oferta de meios de
transporte (ARAUJO et al., 2011).
Nessa perspectiva, a pesquisa se propõe a analisar as tendências da mobilidade
urbana sustentável na cidade de Campina Grande-PB, tomando como parâmetro o uso
de transporte motorizado tanto individual quanto coletivo. Sendo assim, surge a
seguinte problemática: diante das inúmeras relações existentes entre o trânsito, o uso
de transporte motorizado e mobilidade urbana, quais tendências podem ser percebidas
em uma cidade de médio porte?
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2. SUSTENTABILIDADE

O conceito de sustentabilidade tem origem em 1987, quando a então presidente

da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, G. Harlem Brundtland
apresentou para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) o
documento "Nosso Futuro Comum", que ficou conhecido como Relatório Brundtland
(ONU, 2007). Nesse relatório também se definiu o conceito de Desenvolvimento
Sustentável como sendo aquele que atende às necessidades do presente sem

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades.
O Desenvolvimento sustentável seria compreendido como um processo, que por
um lado, geraria riqueza e bem-estar, mas que também, ao mesmo tempo, promoveria
a coesão social e impediria a destruição do meio ambiente. Essa compreensão surge
como contraponto à visão tradicional de desenvolvimento, em ampla articulação com a
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economia política. Sua incorporação no debate ambiental marca a passagem do
enfoque conservacionista – que negava a possibilidade de conciliação entre
desenvolvimento e meio ambiente saudável – para o enfoque da sustentabilidade –
segundo o qual todo desenvolvimento pode e deve ser sustentável. Desenvolvimento
sustentável deve então conciliar o crescimento econômico a princípios como justiça
social, melhoria da qualidade de vida da população, ambientes mais dignos e saudáveis,
compromisso com o futuro (COSTA, 2000).
Munasinghe e McNeely (1995) resumem à sustentabilidade a obtenção de um
grupo de indicadores referentes ao bem-estar e que possam ser mantidos ou que
cresçam no tempo. É possível identificar três conceitos diferentes de desenvolvimento
sustentável: o econômico, o ecológico e o sociocultural. A abordagem econômica da
sustentabilidade baseia-se no conceito de Hicks-Lindahl de fluxo máximo de renda que
poderia ser gerado, mantendo pelo menos o estoque de ativos (ou capital) que geram
esses benefícios. A visão ecológica do desenvolvimento sustentável se concentra na
estabilidade de sistemas biológicos e físicos. De particular importância é a viabilidade de
subsistemas que são críticos para a estabilidade global do ecossistema global. O
conceito sociocultural de sustentabilidade busca manter a estabilidade do
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desenvolvimento dos sistemas social e cultural, incluindo a redução de conflitos
destrutivos (MUNASINGHE, 1993).

Diversas outras matrizes discursivas têm sido associadas à noção de

sustentabilidade desde que o Relatório Brundtland entrou no debate público

internacional em 1987. Entre elas, podem-se destacar também a matriz da eficiência,
que pretende combater o desperdício da base material do desenvolvimento; da escala,
que propugna um limite quantitativo ao crescimento econômico e à pressão que ele
exerce sobre os recursos ambientais; da equidade, que articula analiticamente
princípios de justiça e ecologia; da autossuficiência, que prega a desvinculação de
economias nacionais e sociedades tradicionais dos fluxos do mercado; da ética, que
inscreve a apropriação social do mundo material em um debate sobre os valores de Bem
e de Mal, evidenciando as interações da base material do desenvolvimento com as
condições de continuidade da vida no planeta (ACSERALD, 1999).
Sachs (2002) conceitua o termo desenvolvimento sustentável a partir de 8
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dimensões, na medida, para o autor, somente se considera desenvolvimento
sustentável o atingimento de todas as dimensões, quais sejam, ambiental, econômica,
social, cultural, espacial, psicológica, política nacional e internacional. Em se tratando da
sustentabilidade geográfica, podemos dizer que uma ocupação espacial desequilibrada
gera grandes problemas, um exemplo disso seria a população dos grandes centros
(cidades, principalmente metrópoles) que continuam a crescer, bem como a diminuição
demográfica das áreas rurais.
É nessa perspectiva da sustentabilidade geográfica que discorreremos na
temática da sustentabilidade urbana. Sendo importante considerar que a maioria das
discussões

teóricas

acerca

do

desenvolvimento

sustentável,

refere-se

ao

desenvolvimento da sociedade e não especificamente ao desenvolvimento urbano.

3. SUSTENTABILIDADE URBANA
A associação da noção de sustentabilidade ao debate sobre desenvolvimento das
cidades tem origem nas rearticulações políticas pelas quais um certo número de atores
envolvidos na produção do espaço urbano procura dar legitimidade a suas perspectivas,
evidenciando a compatibilidade delas com os propósitos de dar durabilidade ao
desenvolvimento, de acordo com os princípios da Agenda 21, resultante da Conferência
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da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente (ACSERALD, 1999). Outros fatores
podem também terem influenciando como a superposição das questões ambientais
com outras questões como competitividade das cidades, criação de riquezas e
espetacularização dos espaços públicos.

Costa (2000) observa que as questões urbanas e ambientais advinham de
matrizes políticas e conceituais opostas – de um lado, as cidades serviam à consolidação
de um projeto de modernidade em termos de organização produtiva do espaço e do
território, enquanto de outro, a crítica ambiental se opunha radicalmente a tal projeto.
O espaço urbano deve ser compreendido como um sistema complexo formado por
elementos e funções que estão estritamente relacionados, a partir da interdependência
e a associação entre o meio natural e o construído, mediante a presença da atividade
humana na transformação do meio natural (CANEPA, 2007).
Assim, as cidades passaram também a ser foco das discussões voltadas aos
problemas ambientais e sobre a construção da sustentabilidade, originando um grande
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espaço para mudanças na sua gestão e nos projetos a elas destinados. Nessa concepção,
uma cidade considerada sustentável está organizada na perspectiva de garantir que
todos os seus habitantes possam satisfazer as suas necessidades básicas e aumentar o
seu bem-estar, mas sem danificar o mundo natural ou pôr em risco as condições de vida
de outros, no presente e no futuro
Aplicada ao espaço urbano, a noção de sustentabilidade tem acionado diversas
representações para a gestão das cidades, desde a administração de riscos e incertezas
ao incremento da “resiliência” – a capacidade adaptativa - das estruturas urbanas
(ACSERALD, 1999). A sustentabilidade urbana está atrelada às mudanças ocorridas na
sociedade em seus diversos processos de desenvolvimento, muitos deles contribuindo
para o aumento das vulnerabilidades estabelecidas no espaço urbano, emergindo com
isso, diversas representações e interpretações da cidade para descrever os aspectos
inerentes à sustentabilidade ou a insustentabilidade do espaço urbano. (MARTINS;
CANDIDO, 2013).
A noção de sustentabilidade urbana, ao unir dois termos difíceis de precisar,
carrega representações e valores que dependem sobremaneira dos discursos e
argumentos mobilizados para defendê-la, os quais são colocados em disputa pela
expressão que se pretende a mais legítima (ACSELRAD, 2001). Assim, o autor discute as
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três representações principais sobre a sustentabilidade urbana, centradas em visões
diferenciadas das cidades.

Figura 1 - Matrizes discursivas da sustentabilidade urbana

1 Representação tecno-material da cidade
1.1 Modelo de racionalidade ecoenergética
1.2 Modelo de equilíbrio metabólico
2 A cidade como espaço da “qualidade de vida”
2.1 Modelo de pureza
2.2 Modelo de cidadania
2.3 Modelo de patrimônio
3 A reconstituição da legitimidade das políticas urbanas
3.1 Modelo da eficiência
3.2 Modelo da equidade
Fonte: Acserald (1999).

Os três tipos de representação acabam por se complementar no plano prático,
considerando que cada um deles atende as diversas demandas do contexto urbano
atual. O modelo técnico-material analisa as contradições entre a lógica capitalista e o
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ideal ambientalista – assim reforça o papel do mercado como regulador das atividades
urbanas, considerando que a racionalidades técnica e econômica ditam os seus próprios
limites, ao aliar produtividade e eficiência. O modelo qualidade de vida amplia a
dimensão de valores a serem contemplados pela cidade sustentável – além de ser
produtiva e eficiente, a cidade deve ser um ambiente agradável para seus cidadãos,
além de ser o local de realização de suas identidades. Já o modelo da legitimação das
políticas urbanas reforça que não basta eficiência e a satisfação dos interesses
individuais dos citadinos, é preciso também que se possa superar os conflitos urbanos
por meio da adesão aos princípios que orientam as políticas urbanas.
Na perspectiva da sustentabilidade urbana, a questão da mobilidade urbana
surge como um novo desafio às políticas ambientais e urbanas, considerando o cenário
atual de desenvolvimento social e econômico, onde as crescentes taxas de urbanização,
limitadas políticas públicas de transporte coletivo e o crescimento econômico tem
proporcionado um aumento expressivo da motorização individual.

4. MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
Com o advento das revoluções agrária, comercial, industrial e
tecnológica o mundo vem desenvolvendo o fenômeno da urbanização que tem se
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acentuado a cada ano. Atualmente as cidades têm sido o destino de milhões de

indivíduos na busca por melhores condições de vida, isso tem acarretado um
crescimento que tem se tornado um desafio para planejadores urbanistas e gestores.

Na busca pelo desenvolvimento urbano uma mobilidade efetiva é crucial para a busca
do desenvolvimento urbano com qualidade de vida para os cidadãos.

Um conceito objetivo sobre mobilidade urbana pode ser definida como um
atributo relacionado aos deslocamentos realizados nos municípios por indivíduos nas
suas atividades de estudo, trabalho, lazer e outras (MAGAGNIN; SILVA, 2008). De forma
mais abrangente pode-se ampliar este conceito de mobilidade às pessoas, mercadorias
e serviços.
O principal instrumento jurídico relativo à mobilidade urbana no Brasil é a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, aparada pela a Lei 12.587 de 03 de Janeiro de
2012, que no seu Art. 4º, Inciso II, define mobilidade urbana como a condição em que
se realizam deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. No seu Art. 5º, inciso
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II, afirma que é princípio fundamental dessa Lei o desenvolvimento sustentável das
cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais.
No tocante a Lei acima citada, compete à União fomentar a implantação de
projetos de mobilidade urbana, oferecendo assistência técnica e financeira para os
entes federados; Quanto aos Estados, são responsáveis por gerir e integrar aglomerados
urbanos e as regiões metropolitanas, além de prestar o serviço coletivo intermunicipal
urbano; Para os municípios, compete planejar e executar a política de mobilidade
urbana e organizar e prestar o serviço de transporte público coletivo.
Uma Mobilidade Urbana Sustentável, nos moldes da Lei 12.587/2012, é aquela
que controla as demandas por viagens de automóveis, estimula o uso do transporte
público coletivo e meio não motorizado, além de ofertar uma gama de serviços e
infraestrutura com qualidade, segurança, acessibilidade e modicidade tarifária.
O conceito de mobilidade urbana está relacionado ao desenvolvimento
sustentável que tem o seu fundamento no Relatório Brundtland de 1987 que define que
as gerações presentes na busca pelo desenvolvimento, não podem comprometer as
necessidades de desenvolvimento das gerações futuras. Adaptada dessa conceituação,
a sustentabilidade em transportes consiste em atender as necessidades de
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acessibilidade e mobilidade atuais e futuras com reflexos positivos nas dimensões
ambiental, econômica e social (SEABRA; TACO; e DOMINGOS, 2013).

Para Campos (2006) a mobilidade dentro da visão da sustentabilidade pode ser

alcançada sob dois enfoques: um relacionado com a adequação da oferta de transporte
ao contexto socioeconômico e outro relacionado com a qualidade ambiental. No
contexto socioeconômico envolve ações sobre o uso e a ocupação do solo e sobre a

gestão dos transportes; o segundo, no contexto ambiental, refere-se aos fatores como
consumo de energia, a qualidade do ar e a poluição sonora. Neste milênio, o transporte
se tornou a principal fonte de emissões de carbono em todo o mundo. Mais de um
quarto dessas emissões de CO2 são devidas ao transporte e o rodoviário contribui com
cerca de 65% (TURKENSTEEN, 2017).
Segundo Costa (2008), os problemas de mobilidade são multidimensionais e não
envolvem apenas questões ligadas ao acesso aos meios de transporte, mas também
aspectos ligados ao planejamento físico e a organização das cidades. Esse conjunto de

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

fatores tem forte influência na qualidade de vida da população das cidades.
Para Boareto (2008), é possível dividir as cidades em dois grupos: o primeiro é a
visão tradicional e arcaica focada na fluidez do tráfego de veículos; e o segundo, com
visão eficiente, foca na mobilidade das pessoas sem o carro, investe em corredores
exclusivos e ciclovias. O autor sugere a criação de um terceiro grupo de cidades
orientadas para o desenvolvimento sustentável, com reversão do atual modelo de
mobilidade e um novo desenho urbano.
Uma discussão iniciada por Barbosa (2016) fala sobre a mobilidade como prática
social que permite a presença de sujeitos sociais em diferentes lugares como
corporificação de direitos. Nesse debate o autor diz que a mobilidade já existe para
alguns grupos e que interfere na mobilidade de outros no conjunto social. Portanto, a
democratização do espaço por via de mobilidade universal é fundamental para que se
alcance a sustentabilidade.
Para Vasconcellos (2016), do lado dos impactos a maior parte da emissão de
poluentes e da mortalidade no trânsito esteve ligada ao uso dos automóveis. Segundo
a autora as pessoas de renda mais alta são responsáveis por impactos que são entre oito
a quinze vezes superiores aos impactos relacionados à mobilidade das pessoas de renda
mais baixa. Nessa perspectiva, analisar as problemáticas urbanas no intuito de se pensar
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a mobilidade urbana de maneira sustentável é uma demanda de interessante global,

pois o futuro das grandes cidades passa pela redução dos impactos ambientais, sociais
e econômicos, nesse contexto específico causados pelos transportes de massa.

5. METODOLOGIA

A pesquisa em questão tem como objeto de estudo o município de Campina
Grande, localizado no estado da Paraíba na região Nordeste do Brasil. A população
estimada do ano de 2018 é de 407.472 habitantes e sua densidade demográfica é de
648,31 hab/km² (IBGE,2018). O município caracteriza-se por ser um importante polo de
desenvolvimento no interior do Nordeste, apresentando um PIB per capita de R$
20.534,71 (IBGE,2016).
Quanto a classificação, a pesquisa é quantitativa e de tipo exploratória e
descritiva (LAKATOS e MARCONI, 1991). Os dados usados são secundários e tirados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Superintendência de Trânsito e
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Transportes Público (STTP). Quanto a análise dos dados, foi usado o método de projeção
aritmética em uma série histórica de 2014 a 2018. As variáveis escolhidas para o estudo
foram o número da frota de motocicletas e automóveis, usuários de transporte coletivo
público e número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas e automóveis.
Foi utilizado um modelo de projeção do crescimento populacional segundo uma
taxa constante, partindo-se de uma população inicial e sem acumulação de períodos
para todas as variáveis. Método utilizado para estimativas de menor prazo. O ajuste da
curva pode ser também feito por análise da regressão. A equação da fórmula da
projeção (Equação 1) e a sua taxa de crescimento (Equação 2) segue a orientação abaixo
(QASIM, 1985):
𝑃𝑡 = 𝑃0 + 𝐾𝑎 (𝑡 − 𝑡0 )
𝑑𝑃
𝑑𝑡

= 𝑘𝑎 ou 𝐾𝑎 =

𝑃1 −𝑃0
𝑡1 −𝑡0

Equação 1

se não for feita a análise de regressão Equação 2

onde,
Pt é a população estimada no ano t
P0 é a população no ano t0
Ka é a taxa de crescimento em função do tempo
t é o tempo
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Os resultados obtidos estão expostos na discussão dos resultados, sendo

apresentados na forma de gráficos.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Partindo-se dos dados básico fornecidos pela STTP, conforme a Tabela 1 e 2,
projetou-se o comportamento dessas variáveis para que fosse possível analisar a
mobilidade na perspectiva dessas variáveis.
Tabela 1 – Evolução da população no município de Campina Grande 1960-2010

Ano Pop Total (hab)
1960
207445
1970
195303
1980
247827
1991
320188
2000
353803
2010
385213

Δ% População Urbana (hab)
126274
-0,60%
167335
2,41%
228182
2,36%
305571
1,12%
336530
0,85%
367209

Urbanização (%)
60,87%
85,68%
92,07%
95,43%
95,12%
95,33%

Δ%
2,86%
3,15%
2,69%
1,08%
0,88%

Fonte: IBGE (2019).

intensificação do processo de urbanização nos anos de 1960, 1970 e 1980, seguindo a
tendência nacional, seguida de uma relativa estabilização a partir de 1990.

Ano

Tabela 2 – Variáveis sobre o sistema de mobilidade de Campina Grande
Viagens
Acidentes
Frota de
Frota de
Acidente
de
de
Δ
Motocicleta Δ%
Δ%
Δ% automóv
s de
Δ%
Transport
Motocicleta
%
s
el
carros
e Coletivo
s

2013

52.744

35.037.525

2014

54.787

4% 35.680.282

0%

2.503

27%

149.975

5%

3.298

5%

2015

58.792

7% 33.483.906 -7%

2.394

-5%

159.179

6%

3.023

-8%

2016

64.692

15
%

31.387.331

14%

2.624

5%

168.963

6%

3.280

9%

2017

67.443

19
%

28.067.633

27%

2.286

-9%

175.261

4%

2.789

15%

2018
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Percebe-se que a população em análise apresenta comportamento de

70.245

22
%

25.140.160

42%

2.049

22%

182.241

4%

2.520

10%

1.828

142.277

3.131

Fonte: STTP (2019).
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Quanto aos dados coletados na STTP sobre o sistema de transporte em Campina

Grande – PB, a frota de veículos motorizados (carros e motocicletas) apresenta números
crescentes. As viagens de transporte coletivo mostra uma relação inversa, pois vem

decaindo ano a ano. Já o número de acidentes motorizados cresce e decai, muito desse

comportamento de decrescimento está relacionado a intensificação de uma política de
mais intensa de esclarecimento e fiscalização por parte da STTP nos últimos anos.
Após a coleta dos valores das variáveis estudadas projetou-se o comportamento
delas nos próximos anos para observar a tendência dos números. Com relação ao
número as viagens no sistema de transporte coletivo para os próximos anos, espera-se
uma redução contínua que pode comprometer a viabilidade do sistema no futuro. Os
dados demonstram que de acordo com o último número observado o sistema realizava
mais de 35 milhões de viagens por ano, e a projeção para 2040 é que esse número caia
para menos de 19 milhões de viagens por ano.
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Figura 2 – Projeção do número de viagens por Transporte Coletivo

Fonte: Elaboração Própria. Pesquisa direta (2019).

Ao observar os dados da frota de motocicletas, observa-se uma tendência de
crescimento muito acentuado no período observado (2013-2018), seguido de um
crescimento no qual a frota parte em 2018 de 70.245 unidades podendo chegar em 2040
a mais de 76 mil.
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Figura 3 – Projeção da frota de motocicletas

Fonte: Elaboração Própria. Pesquisa direta (2019).

A frota de veículos apresenta resultado semelhante, pois parte de 182.241
veículos para uma projeção que pode atingir 197.597 unidades. Ambos parecem
apresentar uma tendência de relativa estabilidade sem crescimentos abruptos para a
frota.
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Figura 4 – Projeção da frota de veículos

Fonte: Elaboração Própria. Pesquisa direta (2019).

Quanto ao comportamento do número de acidentes para os próximos anos,
partindo-se dos dados observados (2013-2018) que já registravam uma queda nos
números, essa tendência acentua-se para o futuro. Haja vista a concretização da
implementação de campanhas educativas de trânsito, como o “Maio Amarelo”,
promovidas pela Superintendência de Trânsito local, esses valores tendem a apresentar
decréscimo, conforme gráfico abaixo:
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Figura 5 – Projeção do número de acidentes com automóveis e motocicletas

Fonte: Elaboração Própria. Pesquisa direta (2019).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a exposição dos números apresentados - observados (2013-2018)
e projetados (2019-2040) – foi possível traçar um perfil de algumas variáveis do sistema
de transporte coletivo urbano da cidade de Campina Grande – PB no período
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considerado. Houve limitação quanto ao tratamento de dados tendo em vista o baixo
número de observações disponibilizadas pela fonte de dados o que impossibilitou de se
utilizar uma ferramenta mais robusta como a regressão linear múltipla ou modelo
autorregressivos de média móvel. Porém, diante do que se apresentou o modelo de
projeção aritmética populacional demonstrou uma adequação simplificada, porém,
adequada para o que se pretendia estabelecer no tocante ao comportamento das
variáveis no sistema em períodos posteriores.
Dentre os pontos positivos a serem analisados no tocante à mobilidade urbana
destaca-se a redução do número de acidentes e sua tendência de queda para os
próximos anos. Quanto aos destaques que merecem uma atenção especial por parte
dos estudiosos, destaca-se a redução do número de viagens por transporte coletivo que
na projeção apresenta uma perspectiva de queda da ordem de 45%. Tal fato pode
comprometer a funcionalidade do sistema; outro fato que foi percebido e que impede
diretamente uma melhoria da mobilidade é o constante aumento da frota de veículos e
motocicletas que pode se acentuar nos próximos anos.
Esses aspectos tendem a influenciar na perda de mobilidade geral para todos os
grupos sociais da cidade. Isso acarretará no maior número de congestionamentos,
poluição e em caso de não maior fiscalização, uma inversão do número de acidentes no
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trânsito. A necessidade de aperfeiçoamento no sistema transporte coletivo urbano pode
ser um forte indicativo das novas políticas públicas para este setor, pois terá reflexos

diretos na qualidade de vida dos citadinos, conforme indicação do vasto material
pesquisado na literatura sobre o tema.
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RESUMO
O direito à cidade é previsto constitucionalmente e deve ser garantido a toda a
população, tendo em vista a sua importância na garantia de direitos fundamentais.
Entretanto, a existência de um tecido urbano complexo, multifacetário e
interrelacionado mediante as dinâmicas e heterogeneidades presentes que convivem
próximas no mesmo espaço, gera olhares e expõe a realidade da precarização de
serviços essenciais, tais como: saneamento, segurança, iluminação e mobilidade. Nesse
sentido, este artigo objetiva analisar os conflitos socioespaciais existentes no bairro São
Geraldo, localizado na cidade de Pau dos Ferros/RN, com ênfase no direito à cidade.
Para tanto, foram realizadas visitas in loco; executado registro fotográfico; verificada a
configuração do bairro a partir de imagens georreferenciadas captadas por drone,
imagens de satélite e dados de bases digitais; consultados portais online associados à
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros; investigadas publicidades de loteamento em
implantação nesta localidade. Identificou-se que existe uma área do bairro São Geraldo
consolidada, marcada por ausência de planejamento urbano e características
socioeconômicas precárias, negligenciando o direito à cidade, em detrimento de áreas
projetadas vizinhas à esta, que pressupõem renda e padrão de ordenamento bastante
superiores, o que demonstra espaços conectados e divididos ao mesmo tempo.
Palavras-chave: Direitos fundamentais. Planejamento Urbano. Segregação. Serviços
essenciais.
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1. INTRODUÇÃO

O direito à cidade é definido por Harvey (2013) como muito mais do que um

direito de acesso individual ou grupal aos recursos incorporados pela cidade, é um
direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com os nossos profundos desejos, o
que por sua vez ressalta a importância de garantir esse direito mediante todas as
adversidades e conflitos que podem existir dentro das dinâmicas e heterogeneidades
presentes no tecido urbano.
Os primeiros discursos sobre o direito à cidade estudados em academias surgem
com o pesquisador Lefebvre (2001), que define o direito à cidade como o que
reestabelece os privilégios antes negados à comunidade num contexto histórico. O
termo, ainda segundo o autor, por ser confundido com a questão da moradia, de uma
certa urgência em se prestar condições de crescimento.
Este é um dos direitos humanos mais importantes e essenciais para a vida
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moderna. Entretanto, é um dos direitos mais negligenciados. Maricato (2013) afirma
que “existe uma resposta acadêmica e também uma resposta de luta social para essa
questão”, destacando assim a configuração do espaço que se sobrepõe a esse direito.
De acordo com Harvey (2013), as cidades surgem derivadas da concentração
geográfica e social de um excedente de produção, transformando a urbanização em um
fenômeno de classe, de forma que, ao observar-se as cidades capitalistas, pode-se
perceber que elas são conflituosas, fragmentadas e divididas em virtude de uma elite
financeira disposta simultaneamente, que convive com outra porção de baixa renda.
Diante desse quadro situacional, sem a existência e efetividade de planejamento
urbano e políticas públicas urbanísticas, as cidades crescem de forma caótica, deixando
sempre uma parcela da população em uma situação mais favorável, enquanto a outra
amontoa-se de maneira irregular, desordenada e sem segurança.
A preocupação com as cidades, que são vivas, dinâmicas e estão em constante
transformação, é necessária, o que se percebe ao analisar que as legislações vêm
buscando ordená-las, a exemplo Lei nº 6.766/1979, que trata sobre o parcelamento do
solo urbano; a Constituição Federal de 1988 do Brasil, que dedicou um capítulo para
política urbana e; legislações que dela derivam, como a Lei nº 10.257/2001, conhecida
como Estatuto das Cidades.
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Nessa perspectiva, cita-se a cidade de Pau dos Ferros/RN, situada no interior do

Estado do Rio Grande do Norte e que conta com uma população estimada de 30 mil

habitantes, conforme o IBGE (2020). A cidade foi construída de maneira social, histórica,
geográfica e sobretudo com características urbanas marcantes, pois de acordo com
Dantas (2011), seu tecido urbano marca uma heterogeneidade que reflete na sua
expansão.
Além disso, Bilac e Alves (2014) dizem que esta cidade foi erguida historicamente
às margens de um rio, de maneira que a disposição urbana é até hoje marcada por essa
condicionante natural. Esse surgimento histórico da cidade é demonstrado
principalmente na imagem do centro comercial da cidade, que é datado como um dos
setores mais antigos e que fica próximo ao Rio Apodi-Mossoró.
Pau dos Ferros, embora seja categorizada como uma cidade pequena devido ao
seu quantitativo populacional, pode ser considerada como polo, comparada às outras

cidades da sua região, devido às suas funções desempenhadas na rede urbana da região

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Oeste potiguar, principalmente a educacional (DANTAS, 2011; FARIAS, 2015).
Assim, o objeto de estudo deste artigo é o bairro São Geraldo, que teve sua
ocupação ao longo da RN-177 e possui a população formada majoritariamente por uma
classe social de baixa renda, com ruas que não possuem acessibilidade, além de
problemas de iluminação pública, saneamento básico, dentre outros conflitos
socioespaciais (CARVALHO et al, 2018; BEZERRA, 2011; DANTAS, 2011)
Ressalta-se que nas proximidades deste bairro foi instalada a Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) no ano de 2012, o que pode fomentar uma nova
logística, pois assim, a partir dessa chegada, segundo Santos e Alves (2015) com o
objetivo de atender demandas do mercado imobiliário, parte dos seus moradores
pensaram em novos usos para os seus lotes, em detrimento desse investimento estatal
no bairro, que foi a chegada da Universidade, principalmente os proprietários
fundiários.
Diante do exposto, este artigo objetiva analisar os conflitos socioespaciais
existentes no bairro São Geraldo, localizado na cidade de Pau dos Ferros/RN, com ênfase
no direito à cidade.
O texto está dividido em três seções, além desta introdução, das considerações
finais e agradecimentos. A seção denominada “Cidades Brasileiras e Direito à Cidade”
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discute elementos inerentes ao espaço urbano e ao direito à cidade; no capítulo que
trata da metodologia são caracterizadas a cidade de Pau dos Ferros/RN e o bairro São

Geraldo e apresentadas as etapas necessárias para a concretização desta pesquisa; no
tópico “Aspectos Socioespaciais do Bairro São Geraldo” são realizadas análises das
ocupações existentes e projetadas neste bairro, com foco nos conflitos socioespaciais
associados a estas localidades.

2. CIDADES BRASILEIRAS E DIREITO À CIDADE
As cidades são paisagens que se fixam na memória das pessoas como uma
espécie de mapa mental. Como diz Lynch (2011), os habitantes de uma cidade a
percebem e criam imagens de seus pontos que os interessam ou não interessam, dessa
maneira, o aspecto visual de um aglomerado urbano é constituído como um grande
sistema mental que conecta as experiências de vida dos usuários aos atributos físicos
que as compõem.
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Segundo Harvey (2013), práticas que afetam esse aspecto visual nas cidades
tendem a retratar a segregação socioespacial, pois estas geralmente exibem aspectos
do tocante às particularidades e especificidades da malha urbana de cada segmento
social. Nesta mesma linha de pensamento, Carvalho et al (2018) explica que com a
segregação, a população tem o seu direito aos serviços mínimos de acesso à saúde e
segurança afetados, o que gera uma baixa qualidade de vida.
Valle e Costa (2017) refletem sobre o projeto denominado cidades educadoras,
que ressalta que a cidade deve ser compreendida através de uma visão cultural e
relacional, organizada por meio do contributo dos cidadãos, visto que são as próprias
pessoas/usuários que constituem a cidade, ou seja, que enchem os seus espaços com
memórias, sonhos e afetos.
Diante disso, observa-se que a percepção da imagem da cidade é bastante
singular. Isso porque cada agente social da cidade é formado por contextos de inserção
distintos. Logo, cada um observa e traduz os pontos da urbe conforme suas experiências
de vida e de seus interesses.
Assim, Lynch (2011) ressalta as associações feitas pelos indivíduos para
demonstrar não apenas a característica física das cidades, como também, as relações
existentes entre a vida e as partes da paisagem urbana. Essas relações pressupõem,
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como explica Lefebvre (2001), confrontos uma vez ideológicos outra vez políticos, o que
indica que “padrões” que coexistem na cidade.

Lynch (2011) define bairros como sendo as regiões médias ou grandes de uma

cidade, com extensão bidimensional e que são reconhecíveis por possuírem
características comuns que os identificam, tanto reconhecidos internamente, quanto
como referências externas. Umas das principais distinções das áreas da cidade é
referente a forma de ocupação do solo, onde é possível diferenciar fortemente como a
área residencial e comercial é sobreposta na malha da cidade (AMORIM; COCOZZA,
2016).
Além disso, os bairros podem ter fronteiras tanto sólidas quanto flexíveis,
incertas, e até mesmo não possuir fronteira alguma. Lynch (2011) expõe que estes
limites podem ser percebidos ao se estabelecer as regiões limítrofes de um bairro e
reforçar sua identidade, porém, os limites fortes podem sugerir desorganização, uma
vez que aumenta a tendência dos bairros em fragmentar a cidade.
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Diretamente associada ao direito à cidade, está a habitabilidade. O termo
habitabilidade é entendido por Rodrigues (2008) como um componente do direito à
moradia, significando a qualidade de ser habitável ou aquilo que torna possível o imóvel
de ser habitado. Em se tratando de moradia digna, Dias (2010) ao citar a Agenda Habitat,
a define como aquela que oferece condições de vida sadia, com segurança,
apresentando infraestrutura básica e contando com prestação eficiente de serviços
públicos urbanos e pressupõe segurança de habitação.
Harvey (2013) versa sobre a liberdade da cidade, enfatizando que a cidade
precisa estar alinhada conforme o desejo dos moradores e de forma que permita o
exercício dos seus direitos, caso contrário, deve ser modificada. Por isso, o direito à
cidade também pode ser formulado como um direito à vida urbana.
Neste sentido, Neves (2015) elenca que é muito comum que a gestão urbana
tenha a capacidade de intervir na estrutura urbana da cidade para fomentar em áreas
que atendam melhor às demandas das pessoas sem a necessidade de percorrer grandes
distâncias para o encontro de unidades públicas, como escolas e postos de saúde.
Maricato (2013) destaca que os serviços prestados pelo Poder Público devem estar à
disposição dos mais necessitados.
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Logo, o problema do desordenamento territorial é nitidamente socioespacial,

que afeta as cidades atuais e que tem sua origem nas formações históricas dessas, onde
implicam em desigualdades que afetam toda a malha da urbe no decorrer de toda a sua
evolução, e que se reflete na forma de experimentar a cidade.

Para Lefebvre (2001), este processo de falta de planejamento urbano está
atrelado às transformações do meio social conduzidas pelo processo de industrialização
crescente, que induz a sociedade aos problemas urbanísticos-sociais. Harvey (2013)
reafirma essa posição das transformações da cidade, pois devido às suas diferenças, elas
podem causar segregação, exclusão, principalmente quando se põe à prova os seus
direitos fundamentais.
Panerai (2006) expõe que o tecido do aglomerado urbano é construído pela
união das vias, edificações e parcelamentos fundiários, levando em consideração
aspectos, com foco nas interações associadas. Assim, o todo que constitui o traço
urbano, os parcelamentos (lotes, quadras, bairro etc.) e os elementos construídos,
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complementam essa malha da urbe.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Caracterização da área de estudo
A cidade de Pau dos Ferros, segundo o último censo do IBGE de 2020, possui uma
densidade demográfica de 116,9 habitantes por km², se estende por 260km² e tem PIB
de R$ 190.029.679,00. A área fica localizada no Alto Oeste Potiguar, região definida por
Brasil (2010) com o status de “Polo Territorial” da região, recebendo, frequentemente,
uma grande quantidade de visitantes das cidades vizinhas.
A Figura 01 mostra a localização deste município e os bairros que constituem a
cidade, com destaque para o bairro São Geraldo, foco deste trabalho.
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Figura 1 – Localização da cidade de Pau dos Ferros/RN e bairro São Geraldo

Fonte: IBGE (2019) e Núcleo Acesso à Terra Urbanizada (2018). Elaboração Gráfica Autoria
própria (2021).

O Bairro São Geraldo, localizado a nordeste da cidade de Pau dos Ferros e objeto
de estudo deste trabalho, possui potenciais de expansão, com características
socioeconômicas distintas de ambientes consolidados, o que requer reflexão.
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Percurso Metodológico
Para a concretização desta pesquisa foram realizadas visitas in loco ao bairro São
Geraldo; executado registro fotográfico; verificada a configuração do bairro a partir de
imagens georreferenciadas captadas por drone, imagens de satélite e dados de bases
digitais; consultados portais online associados à Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros;
e investigadas publicidades de loteamento em implantação nesta localidade.
As imagens georreferenciadas utilizadas fazem parte do banco de dados do
Núcleo de Pesquisa e Extensão Acesso à Terra Urbanizada da Universidade Federal Rural
do Semi-Árido (UFERSA). Estas foram capturadas por meio de dois drones, um Phantom
4 PRO, da marca DJI com função Real Time Kinematic – RTK, e outro convencional, que
permite coletar as coordenadas geográficas. Para a coleta dos pontos de controle foi
utilizado um GNSS RTK. O processamento dessas imagens foi feito com software Agisoft
Photoscan em sua versão demo, proporcionando, assim, a geração de ortomosaicos
georreferenciado do Bairro São Geraldo.

4. ASPECTOS SOCIOESPACIAIS DO BAIRRO SÃO GERALDO
O bairro São Geraldo localiza-se em uma área com distintas densidades
construtivas, o que mostra que este possui uma parte de seu território consolidado e
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outra em potencial expansão. O perímetro deste bairro, delimitado pelo Núcleo de
Pesquisa e Extensão Acesso à Terra Urbanizada (2016), a partir de pesquisas voltadas

para o Plano Diretor Participativo de Pau dos Ferros que está em elaboração até o
período da escrita deste trabalho (abril de 2021), e a sobreposição de Malhas dos

setores censitários do IBGE (2020), demonstrados na Figura 2, permitem identificar essa
característica.
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Figura 2 – Sobreposição da Malha de Setores Censitários do IBGE e perímetro do bairro São
Geraldo

Fonte: Imagem aérea do Google Earth Pro (2020); Perímetro do bairro a partir do Núcleo
Acesso à Terra Urbanizada (2018); malha dos setores censitários adaptadas do IBGE (2020) e
Elaboração Gráfica Autoria própria (2021).

A partir da Figura 2, verifica-se que o bairro São Geraldo possui três classificações
distintas a partir do IBGE (2020): área rural, área urbana de baixa densidade de
edificações e área urbana de alta densidade de edificações, sendo que a maior parte do
bairro é considerada como área rural, devido a sua baixa densidade de edificações.
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Figura 3 – Mapa dos limites dos bairros da cidade de Pau dos Ferros/RN

Fonte: Imagem aérea do Google Earth Pro (2020); Perímetro dos bairros do Núcleo Acesso à
Terra Urbanizada (2018) e Elaboração Gráfica Autoria própria (2021).

A partir da figura 3 é possível notar que o bairro São Geraldo tem expansão
urbana aquém aos outros bairros da cidade, o que pode ter justificativa na forte
presença de população de baixa renda e características físico-espaciais que
desfavorecem a comercialização dos lotes na região.
Dados da transparência da câmara municipal de Pau dos Ferros (2021) permitem
identificar, a partir das leis já sancionadas, que o bairro possui 11 logradouros, 1 praça,
1 associação de moradores, 1 posto de saúde e 1 passagem molhada. A passagem
molhada, a praça e algumas ruas podem ser observadas na Figura 4.
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Figura 4 – Ortomosaicos de trechos do bairro São Geraldo em Pau dos Ferros/RN

Fonte: Núcleo Acesso à Terra Urbanizada (2018) e Elaboração Gráfica Autoria própria (2021).

Verifica-se, também, a partir da Figura 04, uma forte presença de áreas
residenciais ao longo das margens da RN-177, que é considerada estreita, resultando
em um perigo eminente para os moradores. A Confederação Nacional de Transportes
(2018) classificou a RN em seu relatório geral, como: extensão de 44 km, estado geral e
sinalização péssima, pavimentação e geometria ruins, o que alimenta ainda mais a falta
do direito desses moradores a um serviço essencial. Somando-se a essa precarização,
Bezerra e Lima (2011) afirmam que o bairro não é atrativo do ponto de vista imobiliário.
Considerando o disposto na Lei nº 10.257/2001, a situação deste bairro se
encontra em desacordo com seus preceitos, pois evidencia ausência de planejamento
urbano, da distribuição espacial da população e do território, o que deixa a população
em risco constante de acidentes e desastres. A Figura 5 mostra aspectos que vão de
encontro ao direito à cidade.
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Figura 5 – Área de moradores mais consolidada do bairro São Geraldo em 2019 (A) Presença
de construções à margem da RN-177; (B) Saneamento precário na região; (C) Padrão
construtivo

Fonte: Autoria própria (2019).

A Figura 5 explicita que no bairro São Geraldo há construções à margem da RN177, esgoto a céu aberto e as unidades habitacionais com padrão construtivo bastante
simples. Segundo Oliveira e Fontgalland (2020) a falta de saneamento corrobora para o
entrave do desenvolvimento econômico e social de um bairro. Atrelado a este fator, é
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importante de se compreender o que determina o Departamento de Estradas e
Rodagem (DER/RN) na Lei n° 6204 de 1991, que dispõe sobre a licença prévia para
edificações de imóveis ou cercas às margens de rodovias estaduais e de outras
providencias, que é o caso da RN-177.
Em seu art. 1º, §1º, essa lei estabelece uma faixa de domínio de 20 metros em
cada lado da rodovia, a partir do eixo da pista de rolamento e, em seu §2º, determina
que as edificações devem estar a um recuo de 15 metros dessa faixa de domínio. Esses
itens não são respeitados na área consolidada do bairro São Geraldo, o que pode gerar
a sensação de medo e conflito com os veículos que trafegam nessa rodovia.
Acerca do esgotamento sanitário, o bairro sofre, de acordo com Silva et al.
(2015), com efluentes advindos de residências que realizam descartes irregulares, o que
pode contribuir, para além dos elementos notados imediatamente, para a poluição do
Rio Apodi-Mossoró, que margeia o bairro.
A lei n° 1560 de 2016, do município de Pau dos Ferros, que estabelece o Plano
Municipal de Saneamento Básico, deixa bem claro que o esgotamento sanitário está
entre as estruturas e serviços básicos dispostos para a população. Essas premissas
também são dispostas na Lei Orgânica Municipal de 1990, em seu Capítulo IX, art. 191,
da política urbana, que prevê que este tipo de serviço é um direito de todo cidadão. A
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realidade de saneamento do bairro São Geraldo não se encontra alinhada com essas

legislações, o que traduz uma ausência de efetividade do direito à moradia digna e à
cidade.

Um outro aspecto que expõe a falta de ordenamento e causa conflitos no bairro

é a ocupação de áreas de preservação permanente (APPs). Silva et al. (2019) identificam
que o bairro, em sua parte oeste, está às margens do Rio Apodi-Mossoró (Figura 6), e
possui usos para estacionamento, ocupação residencial, comércio, atividades agrícolas
e pecuária. A Figura 6, identifica a faixa de preservação permanente delimitada por Silva
et al. (2019) localizada no Bairro São Geraldo.
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Figura 6 - Bairro São Geraldo e recorte da área consolidada em faixa de preservação
permanente

Fonte: Recorte adaptado de Silva, Carvalho, Alves e Pinto Filho (2019); imagem aérea Google
Earth Pro (2020); Perímetro do bairro do Núcleo Acesso à Terra Urbanizada (2018); e
Elaboração Gráfica realizada pelos Autores (2021).

Apesar de características que mostram que a população do bairro São Geraldo
não tem o direito à Cidade assegurado, observa-se uma realidade distinta em ascensão
nas proximidades da área consolidada. A Figura 7, mostra um panorama geral das
ocupações concretizadas ou planejadas do bairro São Geraldo.
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Figura 7 – Ocupação no Bairro São Geraldo
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Fonte: Adaptado do Google Earth Pro (2020) e Elaboração Gráfica Autoria própria (2021).

O loteamento Boa Vista foi iniciado em 2013 e tem o seu acesso por meio da RN177 como também pela BR-226, segundo Carvalho et al. (2018). Já Santos e Alves (2015),
este compreende uma área de cerca de 50.667 m², que é disposto em 88 lotes.
Esse loteamento, de acordo com dados da câmara municipal de Pau dos Ferros
(2021), possui 4 logradouros: Rua Maria Bezerra da Rocha; Rua Profª Maria Lúcia Chaves
de Aquino; Rua Narla Nayara Duarte Batista e Rua Vicente José de Queiroz, sendo esta
última criada em 2012 e as demais em 2013 . A localização geográfica do loteamento
Boa Vista é influência de um padrão construtivo e interesses que perpassam, como
aborda Lynch (2011) os limites de um bairro, pois está localizado entre limites naturais
que determinam suas características e ressaltam a fragmentação da cidade. O referido
loteamento é representado na Figura 8.
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Figura 8 – Figura aérea do loteamento Boa Vista no bairro São Geraldo
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Fonte: Adaptado do Google Earth Pro (2020) e Elaboração Gráfica Autoria própria (2021).

O residencial Village Boulevard, por sua vez, começou a ser planejado em 2011,
mas foi a partir de 2021 que passou a ser amplamente divulgado e a sofrer
transformações espaciais. Trata-se de um condomínio com área de lazer, piscinas adulto
e infantil, 4 quiosques todos equipados com churrasqueiras, além de fornos de pizza,
um salão de festa, jogos e uma academia, de acordo com informações presentes no site
Novo Clique (2021). Harvey (2013) expõe que as cidades são fragmentadas e divididas e
que a convivência da elite financeira disposta simultaneamente com outra porção de
baixa renda acentua esses conflitos.
A Figura 9, mostra o material publicitário utilizado para atrair compradores e
vender os loteamentos do condomínio Village Boulevard, que traz uma dinâmica
positiva, correta, planejada e sem precarização dos serviços essenciais.
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Figura 9 – Material publicitário vinculado às redes sociais do condomínio

Fonte: Instagram do Condomínio Village Boulevard (2021). Adaptada.

A empresária, responsável pela administração do condomínio, relatou ao site
Novo Clique (2021), que há: "(...) vontade de oferecer aos pauferrenses um
empreendimento que contribui para o crescimento da cidade (...)”. Lefebvre (2001) já
previa essas transformações socioespaciais inerentes do tecido urbano, o que contribui
para a dispersão e os processos descontínuos e inter-relacionados.
É nítido que o processo de construção dos espaços loteados para os espaços não
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loteados tem uma diferença significativa, principalmente no que diz respeito à sua
localização geográfica, mercado imobiliário e áreas não ocupadas. O Village Boulevard é
um exemplo deste se comparado à área consolidada. É uma realidade bem semelhante
ao estudo de Oliveira e Fontgalland (2020), que identificaram que bairros planejados e
com estrutura urbana orgânica e organizada tendem a contribuir com o
desenvolvimento econômico e social de forma positiva.
A insegurança urbana contribui para a busca de novas moradias que ofereçam
serviços privados de segurança terceirizada, principalmente em loteamentos distantes
e com presença de grandes vazios urbanos. Tal fator é explicado por Bauman (2009),
que afirma que motivado pelo mundo contemporâneo, há o distanciamento social sob
a prevalência do medo à cidade.
Outra ocupação presente no bairro é a Universidade Federal Rural do Semiárido
que teve parte de sua instalação em 2012 e que modificou intensamente a dinâmica da
localidade. Mas que, conforme explica Carvalho et al. (2018), ainda não apresentou uma
influência concretizada na expansão urbana da área.
Apesar disso, para Carvalho et al (2018), ocorreu um aumento significativo na
articulação e atuação dos agentes produtores de espaço urbano para criarem um
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processo de valorização desta área, como a finalização da BR-226, que mostra um
esforço estatal na promoção imobiliária do São Geraldo. Os autores relatam que ações

deste tipo confirmam investimentos de infraestrutura do Estado associadas às ações dos

proprietários fundiários, dos promotores imobiliários e dos grupos sociais excluídos com
o objetivo de expandir a cidade em direção a esse bairro, em decorrência da implantação
da universidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito à cidade engloba garantias como saneamento básico, segurança,
iluminação, transporte e moradia digna que, com a falta de ordenamento e
planejamento, tornam-se indisponíveis especialmente para a parcela mais vulnerável da
população.
Os loteamentos privados trazem consigo, além do ideal de moradia e serviços
básicos ofertados, uma forte imagem da cidade, expondo os seus contrastes, suas falhas
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

e seus conflitos socioespaciais. Contudo, não se pode deixar de evidenciar a importância
que equipamentos como estes trazem para a dinâmica espacial da cidade, que incidem
diretamente e indiretamente no olhar das políticas municipais voltadas para, caso seja
do seu interesse, melhorar e qualificar conflitos, como os vivenciados pelo Bairro São
Geraldo.
Quando há falha nesta organização, ocorre uma segregação da população, na
qual alguns planejam viver com conforto e segurança, enquanto outros estão em
situações precárias, privados de seus direitos básicos.
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RESUMO
A mobilidade urbana é uma demanda prioritária do planejamento urbano das cidades
brasileiras e a sua implementação garante aos cidadãos acesso aos espaços e qualidade
de vida. Contudo, na materialidade brasileira, a mobilidade representa uma confirmação
de que os interesses do capital superam a previsão de direitos fundamentais para a
população. Nesse sentido, este artigo objetiva analisar como a dinâmica espacial de Pau
dos Ferros/RN reflete na (i)mobilidade urbana de seu bairro Centro. Para tanto, foi
realizada discussão da mobilidade na construção do direito à cidade; coletados dados
em portais online de órgãos de trânsito; concretizados acompanhamento e colaboração
para a realização de levantamentos aerofotogramétricos e processamento de
ortomosaicos; elaborados mapas por meio do software livre Qgis; executadas visitas in
loco; e efetivados registros fotográficos. Constatou-se que o bairro central do município
apresenta uma série de características que inviabilizam a mobilidade urbana de forma
plena, consequente da falta de regulamentação e adoção de diretrizes recomendadas
pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587/2012, e,
portanto, não garante o direito à cidade à população de maneira democrática e segura.
Palavras-chave: Direito à cidade, Locomoção, Ordenamento territorial, Políticas
urbanas.
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1. INTRODUÇÃO

A mobilidade, nos moldes do sistema capitalista, representa uma confirmação

de que o espaço urbano não é construído para as pessoas, uma vez que a concentração

de todos os efeitos negativos gerados pela necessidade acumulativa é direcionada à
classe que trabalha. A cidade detém papel crucial no processo de acumulação de capital
e na concretização material da desigualdade proveniente da apropriação,
particularmente da renda imobiliária. Sendo assim, o fenômeno de mobilidade urbana,
quando configurado pelas diretrizes neoliberais, torna-se instrumento deste sistema
(MARICATO, 2013; VAINER, 2013).
Para Cruz e Fonseca (2018), as políticas de mobilidade urbana nacionais tendem
a ser orientadas pela construção de infraestruturas e organização operacional que
atendam demandas de deslocamento e transporte no território, expressão pura da
espacialização do capital - produtivo e financeiro -, condicionando, assim, a ocupação
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urbana e o uso do solo. Nessa perspectiva, a sua concretização carece de análises e
proposições sistematizadas acerca dos aspectos urbanísticos e socioeconômicos dos
deslocamentos, uma vez que não inserem na balança a relação entre os fluxos dos
habitantes e o modo de produção da sociedade em que estes conflitos ocorrem.
Destarte, o conflito em questão não se trata de carência de legislação ou de
planejamento urbano, mas dos interesses que entornam a concretude das políticas
urbanas e do direito à cidade da população brasileira. Não se deve deixar enganar diante
da perspectiva de que tais fenômenos são considerados coincidências ou erros não
calculados, quando, na realidade, fazem parte do próprio modus operandi do capital no
ambiente urbano.
Para confirmar os referidos apontamentos, de maneira mais específica à questão
da mobilidade urbana, ressalta-se a Lei nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), que, juntamente a um leque de
institutos jurídicos, entre eles artigos da própria Constituição Federal, formulados
acerca do planejamento da cidade, é de tamanha necessidade a compreensão de como
a projeção dos objetivos do capital para o espaço urbano ultrapassa a necessidade de
garantia dos direitos dos cidadãos.
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Perante ao fenômeno de persistência da imobilidade urbana no âmbito nacional,

entende-se ser importante ponderar sobre esses critérios e conflitos de maneira mais
recortada. Cada cidade, apesar de sofrer com os efeitos generalizantes da globalização,

apresenta sua própria construção e dinâmica, diretamente influenciada pelos seus

contextos geográficos, históricos, sociais e econômicos. Dessa forma, esta pesquisa
percebeu a importância que estas análises se dispusessem no município de Pau dos
Ferros/RN, especificamente, em seu Centro.
A área indicada detém forte influência nas demais regiões do estado do Rio
Grande do Norte, assim como atrai diversas funcionalidades socioeconômicas para a
cidade. É no centro de Pau dos Ferros onde o comércio e a prestação de serviços se
realizam em sua magnitude, influenciando a escala espacial tanto do ponto de vista intra
quanto interurbano (FARIAS, 2015).
No contexto das pequenas e médias cidades do Nordeste, o setor de serviços é
considerado o que mais interfere na dinâmica urbana, não é diferente em Pau dos
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Ferros, que se aplica aos moldes dessa realidade (DANTAS, 2014). Todavia, por
representar demasiada importância nas relações produtivas locais, o Centro de Pau dos
Ferros não comporta infraestrutura ideal para promover de forma planejada seu papel.
Diante disso, este trabalho objetiva analisar de que maneira a dinâmica espacial de Pau
dos Ferros/RN reflete na (i)mobilidade urbana do seu bairro Centro.

2. METODOLOGIA
Caracterização da Área de Estudo
O município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil, está localizado na
região do Oeste Potiguar (Figura 01), situado a cerca de 400km da capital do Estado,
Natal. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), o
município possui uma população estimada em pouco mais de 30.000 mil habitantes.
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Figura 1 – Mapa de localização do Município de Pau dos Ferros/RN e Bairro Centro

Fonte: Malhas do IBGE, 2018. Elaborado pelos Autores, 2021.

Devido a características específicas, o bairro tratado neste estudo é o Bairro
Centro de Pau dos Ferros/RN, um dos principais bairros da cidade, que possui diferentes
pontos importantes de comércio e serviço, com circulação de mercadorias e fluxo de
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pessoas, além de abrigar recortes históricos sobre a origem e desenvolvimento da
cidade.

Percurso Metodológico
Para a concretização desta pesquisa, foram necessárias as seguintes etapas:
a) Discussão da mobilidade na construção do direito à cidade, a partir dos
autores: Harvey (2005), Mascaro (2013), Nabuco (2019), Botache (2017), Lefebvre
(2001), Zuzarte (2020), Reis (2020), Mohan (2015), Tavorali (2020);
b) Consulta em portais online do Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN), para a obtenção de informações acerca da frota de veículos do Brasil, e do
Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), para a
identificação frota de veículos do município de Pau dos Ferros, a fim de comparar a
realidade da predominância na escala nacional e local, e contrapor este cenário com os
preceitos da Lei nº 12.587/2012;
c) Acompanhamento e colaboração para a execução de levantamentos
aerofotogramétricos e processamento de ortomosaicos a partir do Núcleo de Pesquisa
e Extensão Acesso à Terra Urbanizada, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. As
imagens aéreas foram capturadas por meio de dois drones, um convencional e outro do
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tipo Phantom 4 PRO, da marca DJI com função Real Time Kinematic - RTK, que permite
coletar as coordenadas geográficas. Para a coleta dos pontos de controle foi utilizado
um GNSS RTK. As imagens obtidas nos levantamentos foram processadas com o auxílio
do software Agisoft Photoscan em sua versão demo, gerando o ortomosaico
georreferenciado do Bairro Centro;
d) Elaboração de mapas, a partir da manipulação de ortomosaicos no software
livre Qgis, para a identificação dos estados das infraestruturas existentes, para a análise
da malha viária e para a constatação de pontos estratégicos que possuem edificações
ou empreendimentos de serviços e comércios de médio e grande porte que podem
influenciar na dinâmica de mobilidade do local do centro de Pau dos Ferros/RN;
e) Realização de visitas in loco e registros fotográficos para a observação das
condições de vias, estacionamentos, sinalização e acessibilidade do centro de Pau dos
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Ferros/RN.

3. A POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA ANTE A
CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À CIDADE
A cidade é o epicentro das forças produtivas no espaço. Ela, em sua essência,
converge o poder político e econômico em uma só localidade. Harvey (2005) reconhece
que a urbanização elabora estratégias espaciais que, a partir da acumulação de capital,
promovem a desigualdade socioespacial. De fato, o espaço urbano sofre interferência
concreta e direta dos interesses do capital privado, sendo moldadas, por meio de
processos como a mercantilização e financeirização, as facetas de seus centros e
margens.
Tendo os conflitos materiais inseridos no urbano em vista, a localização, assim
como tudo enxergado pela forma-mercadoria, cria também valor para a sociedade
capitalista, inclusive a construção de infraestruturas que alcancem a anulação do espaço
pelo tempo (MASCARO, 2013; HARVEY, 2005). Acerca desse fato, Nabuco (2019) reflete
que a intervenção da mobilidade urbana nos investimentos em infraestrutura de
transporte facilita a conexão entre vínculos distantes e a superação de barreiras
projetadas pelo espaço. O ponto é que esse fenômeno de espacialização atende
primariamente ao capital.
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A configuração territorial construída por meio da mobilidade e do transporte é

notoriamente desenvolvida por tecnologias próprias das indústrias e fabricantes de

multinacionais. Nesse cenário, o pretexto de um espaço urbano aperfeiçoado nos
quesitos de igualdade e sustentabilidade é imediatamente substituído pela obrigação

de inovar as frotas de veículos, haja visto a necessidade de manutenção do capital das
empresas automotivas e imobiliárias (BOTACHE, 2017).
Frente a isso, Lefebvre (2001) constrói o conceito do direito à cidade ao refletir
sobre a maneira como as pessoas se inserem, se apropriam e modificam os espaços em
que vivem, apesar da predominância das relações capitalistas. O direito à cidade
lefebvriano engloba tanto a produção, acessão, ocupação e usufruto do espaço urbano
pelos seus habitantes, sendo ambos - cidade e indivíduo - ressignificados um pelo outro;
quanto a capacidade de dirigir os instrumentos de gestão desse espaço, logo a
participação no desenvolvimento das políticas urbanas (ZUZARTE, 2020).
O direito à cidade não se encontra limitado às demandas urbanas específicas e
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imediatas, como a garantia de acesso aos espaços comuns, aos recursos e
infraestruturas públicas da cidade, muito pelo contrário, ele se trata de um componente
constituinte dos movimentos sociais, relacionado a outras noções como democracia,
cidadania e autonomia, pois seu cerne está situado na concretude da apropriação desses
espaços por todos, todavia, é necessário sopesar os limites e as possibilidades da luta
por esse direito, por meio da análise das estruturas imbricadas na produção do espaço
que impactam e impedem a transformação radical da cidade (MOHAN, 2015; TAVOLARI,
2020; REIS, 2020).
Em concomitância, pode-se mencionar as políticas de mobilidade urbana,
majoritariamente deliberadas pelos interesses do capital, uma vez que a promoção de
infraestruturas que supram as demandas de deslocamento e transporte,
especificamente sua velocidade, eficiência e logística, não ocasiona a construção de
fluxos democráticos, mas o monopólio de certos modais de transporte - no caso
brasileiro, o rodoviário - efetivamente lucrativos aos ramos empresariais, especialmente
aos automobilísticos e imobiliários.
Nesse sentido, a emancipação dos espaços urbanos e dos indivíduos neles
inseridos requer a superação da perspectiva positivista do direito à cidade, devendo este
ser enxergado não como uma forma jurídica, mas como uma concepção revolucionária.
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O fenômeno da mobilidade urbana, atrelado ao referido direito, é percebido, portanto,
como uma condição para a sua concretude.

A Lei nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade

Urbana (PMNU), é um instrumento da política de desenvolvimento urbano que objetiva
a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e

mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. Ela busca contribuir para o
acesso universal à cidade, por meio do planejamento e da gestão democrática do
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, considerando a participação popular nos
processos e decisões sobre as ações públicas (CRUZ; FONSECA, 2018).
A PMNU é formulada diante dos preceitos estabelecidos pelo Estatuto da
Cidade, Lei nº 10.257/2001, haja visto a implementação da participação da sociedade
na definição das políticas urbanas e a utilização de ferramentas urbanísticas no
planejamento urbano e na garantia da função social da cidade. Ela supera, assim, a visão
da mobilidade urbana como um conjunto de serviços e infraestruturas efetivados para
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promover a circulação da população (MORAIS; SANTOS, 2020).
A fim de representar a urgência dessa política, a Lei nº 12.587/2012, em seu
artigo 24, §1º, determina a obrigação de elaborar e aprovar um Plano de Mobilidade
Urbana para cada município do país que detenha mais de 20.000 habitantes, que seja
integrante de regiões metropolitanas ou integradas de desenvolvimento econômico,
assim como aqueles integrantes de áreas de interesse turístico, com dinâmica de
mobilidade alterada em finais de semana, feriados e períodos de férias (BRASIL, 2012).
Seguindo a mesma perspectiva, o mesmo artigo, em seu §4º, indicou prazos para
a elaboração e aprovação dos Planos: até 12 de abril de 2022, para Municípios com mais
de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes; e até 12 de abril de 2023, para
Municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes. Cabe ressaltar que
os lapsos temporais distribuídos para a produção dos Planos de Mobilidade Urbana
foram estendidos três vezes.
A ampliação do prazo para elaboração do Plano para todos os municípios
obrigados considera a análise da situação em que se encontra o avanço da Política
nesses locais. A Medida Provisória nº 906/2019 - convertida na Lei nº 14.000/2020 -, em
sua exposição de motivos, reconheceu as dificuldades institucionais enfrentadas,
especialmente pelos municípios de menor porte, no que concerne à disponibilidade de
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recursos financeiros, à carência de recursos humanos capacitados para elaborar as
peças técnicas do plano ou mesmo para estruturar os projetos para a captação de
recursos federais ou estaduais, a fim de realizá-lo.

A discrepância entre o dever-ser (ordenamentos que instituem a política de

mobilidade) e o ser (a situação material da mobilidade nos espaços urbanos do país) se
deve ao fato de que o aparato infraestrutural das cidades atende aos interesses do
capital, entre eles, a exigência de aumento da velocidade, eficiência e fluxo de
mercadorias. Através de um monopólio dos modais de transporte, o sistema capitalista
consegue transformar a urgência de criar espaços democráticos que ofereçam
condições dignas aos cidadãos em uma demanda a se ponderar em um segundo plano.
Segundo Carvalho e Brito (2016), a mercantilização do direito de ir e vir,
materializada por meio da expansão predatória do automóvel particular nas vias de
locomoção, ultrapassa a promoção de políticas públicas que garantam a redução da
segregação no meio urbano. O dever legal de projetar cidades que atendam
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prioritariamente à circulação de automóveis particulares é decomposto frente aos
interesses empresariais de transformar os espaços em instrumentos do capital
automobilístico e imobiliário. Importa tomar como exemplo a Lei nº 12.587/2012:
Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes
diretrizes:
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte
individual motorizado;
III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano (BRASIL,
2012).

Em contraponto com as metas dispostas na legislação, as estatísticas atuais
acerca do trânsito nacional apontam um trajeto completamente destoante do
planejado. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN),
em janeiro de 2021, a frota de veículos do país esteve representada em 53,71% por
automóveis e 22,11% por motocicletas. Essas informações conferem a conclusão de que
a realidade dos municípios está em desencontro com as perspectivas da Política
Nacional de Mobilidade Urbana.
Logo, a prioridade material das obras de infraestrutura nos municípios do país é
preferencialmente dedicada ao modal de locomoção privado. Nesse sentido, Maricato
(2013) contempla que não existe racionalidade, no quesito da mobilidade urbana, no
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ato de investir em obras de viadutos, pontes e túneis, além de ampliação de avenidas.

Contudo, isso não significa dizer que essas ações não são pensadas, muito pelo
contrário, elas fazem parte de toda uma estratégia de expansão do mercado imobiliário.
Para Costa (2008), as questões vinculadas à mobilidade, até então, sempre foram

pensadas e tratadas pelo caráter do acesso físico aos meios de transporte, contudo urge
reconhecer que esse fenômeno urbano não se limita a isso, pois envolvem
características ambientais, econômicas, sociais e comportamentais que trazem a ele
bastante complexidade.
Implicando considerar que a aplicação do planejamento urbano vinculado ao
tráfego não se faz relevante somente em metrópoles, uma vez que a problemática do
sistema de transportes também acomete as cidades de pequeno e médio porte do país.
Incentivar a promoção da mobilidade urbana nesses milhares de municípios formularia
potenciais espaços urbanos seguros, eficientes e igualitários (BERNARDINIS; STRAUB;
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PAVELSKI, 2021).

4. A DINÂMICA ESPACIAL DO BAIRRO CENTRO DE PAU DOS
FERROS/RN
O município de Pau dos Ferros/RN, devido à proximidade da cidade com os
municípios limítrofes, é caracterizado, por Dantas (2014), como polo regional de
serviços que atrai toda a região Oeste, caracterizando o município como “cidade média”,
atuando de suporte com os serviços ofertados, ao interligar as regiões vizinhas que dela
dependem.
Em 2021, no bairro Centro, encontra-se a maioria dos comércios e tipologias
arquitetônicas, de prédios com características históricas, como a Prefeitura Municipal,
a edificações modernas. Ele concentra grandes empreendimentos econômicos e de
serviço (Figura 02), o que acarreta em um grande fluxo de pessoas e automóveis, sendo
assim considerado polo-gerador de tráfego urbano.
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Figura 2 – Localização de Pontos Empreendimentos e Serviço no Centro de Pau dos Ferros/RN

Fonte: Imagem Aérea do Núcleo Acesso à Terra Urbanizada, 2019. Elaborado pelos Autores,
2021.

A Feira Livre e o Mercado Público se constituem como as primeiras referências
históricas de atividade comercial em Pau dos Ferros (SILVA; SILVA, 1998; DANTAS, 2014).
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Mesmo com todo o crescimento em estabelecimentos comerciais físicos, a feira ainda
concentra um grande número de feirantes locais e de cidades circunvizinhas, servindo
como uma vitrine para os produtos e como espaço de troca de relações sociais.
Em janeiro de 2019, foi inaugurado o Plaza Shopping Center que, de acordo com
Rego (2019), se caracteriza como um novo marco do comércio regional, sendo o
primeiro Shopping Center da região do Alto Oeste Potiguar. A implantação do Shopping
Center traz à tona discussões no que abrange a mobilidade urbana, tendo em vista as
condições atuais das vias e estacionamentos e a superlotação do tráfego. Atualmente,
o Bairro conta com poucas vagas de estacionamentos dispostas ao redor da Praça da
Matriz que não suprem a necessidade real diária, fazendo com que os motoristas
busquem formas não apropriadas de estacionamento.
Os grandes estabelecimentos, como o Shopping e Mercados, deveriam possuir
estacionamentos próprios adequados e destinados a seus usuários, a exemplo, na
cidade do Rio de Janeiro foi sancionado o Decreto n° 39.480/2014, no qual regulamenta
o artigo 23 da Lei Complementar de n° 101/2009, decretando que os projetos em
licenciamento de edificações devem ser submetidos a análises dos órgãos municipais
quanto ao número de vagas consideradas adequadas ao local em que se insere o
projeto.
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A frota municipal de veículos de Pau dos Ferros, segundo o Departamento

Estadual de Trânsito (DETRAN-RN), em abril de 2021, é de 22.038 (vinte e dois mil e

trinta e oito) veículos, incluindo automóveis: 6.649; motocicletas: 9.241; ônibus: 33,
entre outros. Apesar do quantitativo expressivo, esses dados não representam o

número real de veículos em circulação, levando em conta que o número não engloba os
veículos com placas de outras municipalidades que transitam por Pau dos Ferros.
Analisando os dados, percebe-se o alto número de transportes individuais. Isso
impacta diretamente na mobilidade urbana, pois se sabe que em um planejamento são
priorizados os meios de transporte coletivos e não automotores, conforme as diretrizes
dadas pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana, isso porque quanto maior a
quantidade de automóveis em circulação, maior será a emissão de poluentes e impacto
à saúde, bem como o desenvolvimento de problemas estruturais, como a superlotação
de vias, ocasionando o congestionamento do tráfego urbano.
De acordo com a Lei nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro
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(CTB), são consideradas vias todas as ruas, avenidas, estradas, rodovias, caminhos e
passagens, praias abertas e vias internas de condomínio. As vias urbanas são
classificadas, de acordo com o CTB, em Vias de Trânsito Rápido, Arteriais, Coletoras e
Locais. O sistema viário no Bairro Centro é composto por vias arteriais, coletoras e vias
locais. As vias arteriais auxiliam na divisão do fluxo viário da cidade, tendo acesso pelas
vias coletoras e locais nas suas adjacências. Aqui, caracterizada pela maior avenida da
cidade, a Avenida Independência (Figura 3).
Figura 3 – Mapa do Sistema Viário - Bairro Centro de Pau dos Ferros/RN

Fonte: Núcleo Acesso à Terra Urbanizada, 2019. Elaboração gráfica realizada pelos autores,
2021.
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As vias, em sua maioria, encontram-se pavimentadas, possuindo as seguintes

tipologias: Vias asfaltadas e Vias pavimentadas com paralelepípedo (Figura 4).

Figura 4 – Tipologia do Sistema Viário - Bairro Centro de Pau dos Ferros/RN

Fonte: Núcleo Acesso à Terra Urbanizada, 2019. Elaboração gráfica realizada pelos autores,
2021.
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Em 2020, foi implantada uma rotatória no Largo da Cultura, no centro da cidade,
com o objetivo de organizar e sinalizar o tráfego e fluxo de veículos. A rotatória se dá
por meio de balizadores. O local da rotatória costumava ser um dos pontos mais caóticos
do centro, por não existir nenhum tipo de sinalização de fluxo, fazendo com que os
veículos se locomovam de forma independente. Apesar desse avanço em fluxo para
veículos, o espaço ainda carece de sinalização para fluxo de pedestres e de outros
veículos não automotores.
O artigo 23 da Lei n°12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, especifica os mecanismos que o Poder Público municipal pode implementar de
forma a cumprir os objetivos estabelecidos na Lei. Entre os mecanismos, está a definição
de vias e faixas para transportes de uso coletivo e os modos de transporte não
motorizado, como uma forma de distribuir o espaço físico com pedestres e ciclistas,
favorecendo a utilização do espaço urbano pelo cidadão. Na área em estudo, não foram
encontradas vias ou faixas exclusivas para esses usos, a parcela urbana se detém apenas
aos veículos automotores.
A sinalização do trânsito é parte fundamental quando se fala em mobilidade
urbana, pois segundo o Código de Trânsito Brasileiro (1997), a sinalização deve ser
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colocada em condições e posições que a tornem visíveis dentro do campo de visão dos

usuários e em distâncias que proporcionem a segurança do trânsito. O bairro Centro
carece de sinalização, as poucas faixas de pedestres encontradas se localizam,
especificamente, nos pontos de semáforo ao longo da Avenida da Independência, no
acesso à Escola Estadual José Guedes do Rêgo e ao Plaza Shopping Center.
A cidade de Pau dos Ferros, apesar de todas as características e porte, ainda não
possui um Plano Diretor Municipal em vigência no município, o que dificulta no objetivo

de atingir os pontos descritos na Política Nacional de Mobilidade Urbana. O município
não possui: transporte público municipal e política urbana voltada aos veículos não
automotores que são pontos importantes de objetivo da PNMU, o que gera o aumento
de transporte particulares como automóveis e motocicletas, que consequentemente
sobrecarregam o sistema viário pelos pontos de comércios e serviços caracterizados
como polo-gerador de tráfego urbano e consequentemente afeta na acessibilidade da
parcela urbana.
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A acessibilidade visa promover a realização das mais diversas atividades com
facilidade para todas as pessoas e, especificamente, para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. O crescimento urbano acelerado das cidades provoca o
surgimento de barreiras arquitetônicas, essas barreiras acarretam em dificuldades. O
aumento no tráfego de veículos proporciona o aumento dos índices de acidentes e
consequentemente o medo, devido às dificuldades em se deslocar na cidade com o
estreitamento das calças ponteadas de obstáculos, difíceis cruzamentos de ruas e
passagens elevadas (PRADO, 2006; GEHL, 2013).
A Associação Brasileira de Normas Técnicas apresenta a Norma Brasileira 9050 –
ABNT NBR 9050 (2015), considerada a principal normativa que trata de acessibilidade
no Brasil, estabelece parâmetros e critérios técnicos para a condição de acessibilidade
em edificações e espaços em meio urbano ou rural, como sinalização tátil no piso, área
para rotação e locomoção de cadeiras de rodas, rampas, escadas, passarelas e corrimões
acessíveis, estacionamentos, largura de passeios, faixas livres, rebaixo de calçada e
faixas de pedestres elevadas.
Partindo do conceito e princípio dessas intervenções, é observado, por meio da
pesquisa in loco, a presença ou não dessas características no Bairro Centro. A parcela
urbana apresenta algumas fragilidades em questão de acessibilidade.
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De acordo com Vila Nova (2014), as calçadas e passeios são elementos

importantes, pois é por meio deles que os pedestres transitam para os mais diversos

pontos da cidade. No bairro do Centro em Pau dos Ferros, notam-se calçadas obstruídas

e com diversas barreiras arquitetônicas. A rua Hipólito Cassiano, por exemplo, apresenta
grandes desníveis em suas calçadas, sem continuidade entre os lotes, sem rampas ou
sinalização para acessos e degraus desproporcionais (Figura 5). O local também
apresenta uma falta de saneamento e rede de drenagem de água de chuva, provocando
alagamento de vias e calçadas (Figura 6).
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Figura 5 – Calçadas na Rua Hipólito Cassiano Centro de Pau dos Ferros/RN

Fonte: Núcleo Acesso à Terra Urbanizada, 2019. Autores, 2021.
Figura 6 – Alagamento e obstrução de calçada na Rua Hipólito Cassiano Centro de Pau dos
Ferros/RN

Fonte: Núcleo Acesso à Terra Urbanizada, 2019. Autores, 2021.
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As rampas de acesso aos passeios devem possuir inclinação igual ou inferior a

8,33% (permitindo inclinações maiores apenas em situações excepcionais) e dimensão
mínima de 1,20 metros e sinalização de piso tátil (NBR 9050, 2015). A rua Pedro Velho e
a Rua Praça da Matriz apresentam rampas com configurações visualmente inadequadas

que não condizem com as determinadas pela NBR 9050 (2015), devido a inclinações
elevadas, falta de sinalização tátil, e dimensões desproporcionais que impossibilitam a
mobilidade plena (Figura 7).
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Figura 7 – Avenida Getúlio Vargas Centro de Pau dos Ferros/RN

Fonte: Núcleo Acesso à Terra Urbanizada, 2019. Autores, 2021.

A acessibilidade é parte primordial para a promoção da mobilidade urbana e usos
dos espaços com o objetivo de possibilitar a inclusão social e diminuir as desigualdades,
garantindo o direito das pessoas. Dessa forma, a acessibilidade torna-se uma das
ferramentas para os planos de mobilidade sendo ela a responsável por tornar os espaços
agradáveis, circuláveis e sustentáveis, objetivos esses apresentados pela Política
Nacional de Mobilidade Urbana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mobilidade, embora busque intervir na construção de infraestrutura de
deslocamento e transporte, atende expressamente às demandas de espacialização e
conexão eficiente dos capitais empresariais. Logo, o direito à cidade formulado por
Lefebvre, ao planear a reformulação do espaço pelo protagonismo dos habitantes, deve
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analisar as estruturas e conflitos imbricados na produção desse espaço, entre eles, a
mobilidade urbana pensada pela e para a sociedade capitalista.

Diante desse cenário, a dinâmica de mobilidade urbana no Brasil demonstra,

assim como em outros aspectos do planejamento urbano do país, a maneira como o

aparato infraestrutural das cidades atende aos interesses do capital. Conforme
aprofundado, a Política Nacional de Mobilidade Urbana não representa a materialidade
dos espaços urbanos em um contexto nacional, como também não condiz com a
realidade do município de Pau dos Ferros/RN, em âmbito local.
No que compete estritamente ao Centro de Pau dos Ferros, aponta-se ser ele o
detentor da maior parcela de tipologia e de desenvolvimento comercial da cidade. Os
principais fatores que promovem a concentração populacional e de tráfego nesse bairro
são a Feira Livre Municipal, o Mercado Público Municipal, as instituições de serviços,
atividades comerciais e religiosas.
Nesse sentido, a pesquisa sustentou a relação destas circunstâncias comentadas
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com as constatações remetidas ao grande fluxo de pessoas e automóveis no tráfego do
município, especificamente, no Centro. Para além disto, os resultados demonstraram
como a união da superlotação com a precariedade de sinalização e de estacionamentos,
além da fragilidade na fiscalização de trânsito, sucede na concretização da imobilidade
do tráfego urbano e na carência de acessibilidade em segmentos do bairro.
Portanto, conclui-se que é pertinente considerar que sem a implementação e o
cumprimento de políticas públicas urbanas emancipadoras, os municípios brasileiros,
como é o caso de Pau dos Ferros, não conseguirão garantir o direito à cidade à
população de maneira democrática, eficiente e segura.
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RESUMO
O presente trabalho refere-se a um estudo de caso relacionado aos impactos ambientais
provocados através das atividades de mineração e garimpagem, visando descrever os
impactos de transformação da paisagem típica do Bioma da Caatinga do Seridó Potiguar,
no município de Equador, estado do Rio Grande do Norte. A biodiversidade vem
sofrendo consequências desastrosas, sobretudo, nos aspectos relacionados à beleza
cênica da paisagem, uma vez que comprometida com a retirada da lavra das minas para
beneficiamento, deixando em seu lugar crateras abertas e sem nenhum cuidado em
repor os danos causados pela retirada desse material. Como bem, vê-se um amontoado
de rejeitos, deixados aleatoriamente e sem qualquer cuidado, fazendo com que essa
paisagem sofra um impacto ambiental. Esse estudo de caso procurou, dessa forma,
analisar e descrever a importância da beleza cênica desse bioma, procurando identificar
e investigar a origem desse material impactante. Como forma de mitigação e atenuação
dos efeitos ocasionados por essas atividades, uma medida cabível seria propor um
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Como se sabe, o avanço nos marcos
regulatórios de projetos de pagamentos por serviços ambientais, bem como a difusão
do conhecimento acerca deste instrumento, o MMA pretende contribuir de maneira
consistente para a conservação da biodiversidade, de forma integrada com a economia
e o bem-estar da população.
Palavras-chave: mineração, meio ambiente, beleza cênica; pagamentos ambientais;
caulim.

Condicionantes de preservação de beleza cênica DO Seridó Potiguar: O estudo de caso do
município de Equador/RN

107

aaaaaaaaaaaaa
a
1. INTRODUÇÃO

A mineração faz parte do conjunto das atividades econômicas mais intensivas

do meio ambiente. É quase impossível, descrever a mineração sem gerar resíduos

ou riscos de qualquer natureza, para o meio ambiente. O desenvolvimento das
cidades cresceu lado a lado com a promoção de atividades extrativas. No caso do
Brasil, as atividades extrativa-minerais são o ponto forte da balança comercial,
alertando para os seguimentos da mineralogia, como carro-chefe dessas
exportações. A partir da década de 80, através do Decreto Federal 97.632/89, foram
considerados, como áreas ou paisagens degradadas, os locais onde existem ou
existentes processos causadores de danos ao meio ambiente através de perdasou
redução de qualidade produtiva e propriedades dos recursos naturais. A possível
recuperação de uma área em processo de degradação, de acordo com o Art. 3º - Decreto
nº 97.632/89, deverá ter um plano pré-estabelecido para um plano eficaz de
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recuperação, visando dessa forma, a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente.
O principal impacto ambiental, resultante da atividade de mineração, está
enquadrado em quatro categorias: Poluição da água, Poluição do ar, Poluição sonora
e afundamento abrupto ou gradativo da superfície do terreno. Geralmente essas
externalidades desencadeiam além das alterações ambientais, conflitos de uso do
solo.
O Seridó Potiguar é marcado desde sua colonização pelo desenvolvimento
socioeconômico, principalmente pela prática da mineração, atingindo gravemente os
recursos ecossistêmicos do Bioma da Caatinga. A área de estudo compreende o
município de Equador-RN, delimitado pelas coordenadas geográficas, latitude 06° 47'
00'' a 06° 59' 00'' S e longitude 036º 46' 00'' a 036º 33' 00'' W Gr., perfazendo uma área
de 264,985 Km2, estando situado na Mesorregião Central Potiguar, Microrregião do
Seridó Oriental. Distante, aproximadamente, 270 km de Natal, Capital do Estado. O
municípiode Equador, limitando-se com os municípios de Parelhas-RN, Santana do
Seridó-RN, São José do Sabugi-PB, Junco do Seridó-PB e Tenório-PB, Figura 01 , e
está contida na Folha Geomorfológica Jardim do Seridó (SB.24-Z-B-V) na escala
1:100.000, editada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE.
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Figura 01- Localização de Equador-RN

Fonte: Google Earth, 2021.

De acordo com a geologia local, o município está inserido no complexo
pegmatítico do Nordeste brasileiro, sendo representado pela Formação Equador, com
sua estrutura quartzítica, onde encontra-se os bolsões de pegmatitos mineralizados da
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

região. Genericamente falando, esses pegmatitos são corpos de rocha de
composição basicamente granítica (quartzo-feldspática-mica), degranulação
geralmente grossa, muitas vezes exibindo cristais gigantes, encaixados em
estruturas linearesdesenvolvidas em terrenos metamórficos, geralmente de idade PréCambriana, como veios ou lentes, de forma e tamanho variados, Figura 02. O s
corpos

pegmatíticos

contidos

na

Formação

Quartzítica

E q u a d o r , constituem a maior fonte, em termos mundiais, de alguns metais
raros,

particularmente

tântalo-columbita,

além

de

representarem

importantes depósitos de gemas raras, berílio, minerais micáceos, feldspatos,
caulim e uma diversificação de minerais quatzosos. A gênese dos pegmatitos
graníticos é um tema controverso, podendo estar relacionada à concentração dos
fluidos terminais em um processo de diferenciação nas zonas de cúpula de maciços
intrusivos graníticos, ou a fenômenos de mobilização metassomática de fluidos
quartzo-feldspáticos, preenchendo zonas de alívio de pressão em pacotes de rochas
afetadas por metamorfismo regional (RAMBERG, H; 1958).
No aspecto geral, O Rio Grande do Norte localiza-se na porção nordeste da
província Borborema (Figura 01). Esta Província é uma unidade geotectônica afetada

Condicionantes de preservação de beleza cênica DO Seridó Potiguar: O estudo de caso do
município de Equador/RN

109

aaaaaaaaaaaaa
a
pela Orogênese Brasiliana, no final do neoproterozóico, constituída por maciços e faixas
móveis, sendolimitada a oeste pelos sedimentos Fanerozóicos da bacia do Parnaíba, a

norte- nordeste e leste por bacias Fanerozóicas costeiras e a sul e noroeste pelos crátons
São Francisco e São Luiz, respectivamente. O Mapa Geológico do Rio Grande do Norte

(Figura 2) mostra que as rochas cristalinas ígneas e metamórficas do Arqueano,
Paleoproterozóico e Neoproterozóicoocorrem preferencialmente no oeste do RN. Uma
unidade importante do cristalino é o Grupo Seridó constituído pelas formações
Jucurutu, Equador e Seridó.
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Figura 02 – Província Borborema e Localização Tectônica do Rio Grande do Norte.

Fonte: CPRM/FAPERN, 2006.

Os impactos com essa atividade extrativista são considerados de grande
magnitude, uma vez que as lavras deixam as cicatrizes dos rasgos nas serras onde
se extraem essa substância mineral. As crateras deixadas pelos maquinários, Foto
01, não são preenchidas ou aterradas, logo o desmatamento, devido a retirada de
lenha para a queima dos tanques de aquecimento do caulim, e os rejeitos são
jogados aleatoriamente no meioambiente, sem que exista um plano de reutilização
ou mesmo de acomodação dentro dascrateras escavadas pelas pessoas envolvidas
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com essa atividade. Esses rejeitos quando dispersos no solo, origina uma crista

branca não permitindo a existência de qualquer atividade agrícola, sendo
considerado um possível indicador para um processo de desertificação nesse

espaço. Outra forma desses rejeitos ocasionarem impactos, são as formas como são

carreados para a rede hídrica do município e desemboca no pequeno açude que
abastece a cidade.
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Foto 01 – Paisagem da biodiversidade da Serra das Queimadas com grau intenso de
impacto ambiental.

Fonte: Autor

Então, dessa forma, os trabalhos de lavra do caulim podem ser manuais, semi
mecanizados ou mecanizados, podendo ser a céu aberto, subterrâneos ou mistos. Em
todas as fases desta atividade, são encontrados impactos negativos aos meios físico,
biótico e antrópico. A atividade de mineração tem o potencial de afetar a biodiversidade
por meio do ciclo de vida de um projeto minerário, tanto direta como indiretamente.
Impactos diretos ou primários podem ser resultantes de qualquer atividade que envolva
supressão ou limpeza de áreas (tais como vias para acesso, construção de estradas,
perfuração para exploração, construção de barragens de rejeitos, entre outros),
lançamento nos corpos hídricos ou no ar (emissão de particulados). As partículas
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brancas do caulim que são jogadas ao ar suspensas e depois fixadas sobre a vegetação

local constitui também um sério impacto na flora local, uma vez que essa fica afixada e
não pode realizar a sua clorofila que é o pigmento verde das plantas que, através da

fotossíntese, permite transformar a energia solar em alimento. E com suas raízes e

folhas completamente cobertas por partículas minerais, essas não resistem e sucumbem
perante essas adversidades impostas por essa ação antrópica.
Outro impacto significativo encontrado para essas atividades de mineração, diz
respeito a retirada constante de lenha para atender as fornalhas de aquecimento da
goma do caulim. A região encontra-se num dos Núcleos de Desertificação do Brasil e
numa fase crescente. Observando os impactos oriundos das atividades de mineração
em terras

semiáridas, constata-se que as mesmas produzem conflitos e

vulnerabilidades de ordem

social, econômica, ambiental e cultural em todo mundo.

A vulnerabilidade compreende um complexo sistema que envolve riscos e
exposições a desastres (SANTOS, 2015). O Programa das Nações Unidas para Agricultura
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e Alimentação (FAO) também define o termo desertificação como degradação que
atinge as populações, devido ao extrativismo animal e vegetal do semiárido, limitado
também as condições hidrológicas e geo hidrológicas, além de prejudicar a
infraestrutura e qualidade de vida dos seres humanos. Desta forma, percebe-se, ao
longo da história, que o conceito do processo da desertificação vem sendo aplicado
conforme limitações, delimitações, necessidades e implicações no meio ambiente.
Como a paisagem em alguns trechos foi completamente modificada, pela
introdução do rejeito do minério, ocasionando um impacto visual e dessa forma
contribuindo para uma mudança do cenário da paisagem, a chamada beleza cênica foi
alterada. Como se sabe, a beleza cênica como componente de uma paisagem é um “bem
imaterial de uso comum do povo e de característica difusa”, como o é a paisagem da
qual emana. Isto quer dizer ambas podem ser protegidas judicialmente mediante
ajuizamento de ação civil pública (Lei 7.347/85). Ou seja, apesar do degradador possuir
uma área privada de excepcional beleza cênica, ele pode ser impedido judicialmente,
pois está colocando um bem de todos às mais severas condições de impactos
ambientais. Aliás, tal é a importância da paisagem de beleza cênica, que é um dos fatores
a determinar a criação de unidade de conservação (Lei 9.985/2.000-SNUC, arts.4º e 11º).
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Já, os conjuntos urbanos de valor paisagísticos (entendendo-se também valor cênico),
são considerados patrimônios culturais brasileiros (art.216, V, Constituição Federal).

Admite-se que nos últimos anos, está havendo um número crescente de

esquemas de PSA no Brasil. Vários estados estabeleceram programas de PSA e muitos

municípios criaram programas locais. PAGIOLA et al. (2013), enfatizam que ao longo dos
anos, uma grande variedade de mecanismos inovadores para promover a conservação
têm sido desenvolvida e aplicada no Brasil. Esforços iniciais concentraram-se em leis
que exigem a conservação de áreas ambientalmente sensíveis, tais como áreas ciliares;
e esforços para estabelecer áreas protegidas em âmbito federal, estadual e municipal.
Nas últimas décadas, essas iniciativas têm sido complementadas por uma grande
variedade de instrumentos de mercado. Ainda segundo os autores mencionados, Apesar
desses esforços, a escala e a diversidade de problemas ambientais levaram a uma busca
contínua de novas abordagens. Essa busca levou o país a começar a experi- mentar o
PSA em 2006. A abordagem PSA, apesar de até então ter sido substancialmente adotada
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na América Latina, não tinha sido utilizada no Brasil, exceto em alguns projetos de
sequestro de carbono com financiamento externo, tais como o Projeto Plantar do Fundo
Protótipo de Carbono (Prototype Carbon Fund, PCF) em Minas Gerais (Kossoy, 2005). Os
municípios de Extrema e Montes Claros, em Minas Gerais, abriram o caminho com
programas locais de PSA em 2006. Eles foram rapidamente seguidos por outros, bem
como por vários estados e muitas organizações ambientalistas não governamentais
(ONGs). De fato, nos últimos anos tem havido uma explosão de projetos-piloto de PSA
em níveis municipais e estaduais, bem como esforços para aprovar leis de PSA em
âmbito federal, estadual e municipal.

2. ESTADO ATUAL DA ARTE
Entende-se que o extrativismo mineral é um dos setores básicos da economia do
país, e que mais contribui de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade
de vida das presentes e futuras gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento
de uma sociedade equânime, desde que seja operada com responsabilidade social,
estando sempre presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável. Na
Conferência Rio + 10, realizada de 26 de maio a 29 de agosto de 2002, em
Johannesburgo, a mineração foi considerada como uma atividade fundamental para o
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desenvolvimento econômico e social de muitos países, tendo em vista que os minerais

são essenciais para a vida moderna. Entretanto, os impactos são significativos em
detrimento dentro de uma exploração do ponto de vista sustentável, perante o meio
ambiente.

Nesse contexto, de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA 001, de 23 de janeiro de
1986, no seu no Artigo 1º - para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental
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:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e
V - a qualidade dos recursos ambientais.
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A avaliação de impactos ambientais (AIA) pode ser entendida como o exercício
de prever as alterações que ocorrerão no meio ambiente a partir de um projeto
proposto no presente. Para a Associação Internacional para Avaliação de Impactos
(IAIA, 2015) “avaliação de impacto, simplesmente definido, é o processo de
identificação das consequências futuras de uma ação atual ou proposta”. Assim, a
AIA é uma ferramenta de planejamento e visa evitar ou minimizar os problemas
ambientais decorrentes das atividades antrópicas (SÁ, 2004). Consequentemente, é
útil na conservação dos recursos naturais, na proteção da biodiversidade e na
manutenção da qualidade de vida da população humana. Os impactos ambientais
podem ser entendidos como as alterações que o ser humano provoca no meio
ambiente, sejam elas advindas da inserção, supressão e/ou sobrecarga de
elementos no meio (SANCHEZ, 2008).
Como mencionado anteriormente, na introdução, os maiores impactos
consistentes no contexto das atividades extrativistas mineradores do Seridó
Potiguar, especialmente no município de Equador-RN, está implícita na lavra
predatória dessa atividade, bem como questão relacionada à beleza cênica da
paisagem, comprometida pelo acúmulo do rejeito depositado aleatoriamente sobre
o Bioma da Caatinga, sendo os meios bióticos e abióticos comprometidos por essa
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prática predatória frenta à natureza.Dessa forma, a extração do caulim constitui na
forma mais impactante da paisagem. A lavra e o tratamento desse argilo-

mineral, produzem uma enorme quantidade de resíduos, estimada em 80 a 90%
do volume bruto

explorado.

Esses

resíduos são em geral, descartados

indiscriminadamente em campo aberto, desprezando-se as exigências de utilização
de aterros e provocando uma série de danos ao meio ambiente e à saúde da
população residente nas regiões circunvizinhas aos “depósitos”

de resíduos

(REZENDE, 2008).
Um dos impactos mais significantes de acordo com a Foto 01, é a deposição
do rejeto do caulim às margens da rodovia, sem nenhuma proteção ou cuidado
necessário com o meio ambiente. Pode-se notar quatro impactos de uma vez só,
sendo a biodiversidade sofrendo com as consequências, em virtude da cobertura
das árvores e arbustos serem soterrados por esses detritos. Em seu entorno, as
plantas que ficam embranquecidas e não tem como a ver mais um processo de
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fotossíntese. Com o solo absorvendo esse material, ocasiona um processo de
desertificação na área e intensifica-se esse processo, já que a área é um dos núcleos
de desertificação do Brasil. Finalmente um quarto impacto diz respeito aos
sedimentos que vão diretamente ocupar o pequeno açude que abastece a cidade.
Devido ao aterramento do açude, por esses rejeitos, a prefeitura municipal
do município realizou no ano de 2013, um processo de desassoreamento e
desaterro do açude que abastece a cidade, retirando aproximadamente 1.500
caçambas de areia do leito desse açude, desobstruindo em parte, para captar mais
água no período chuvoso.
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Foto 02 – Rejeito do caulim impactando sobre quatro meios da biodiversidade local.

Fonte: Autor

A partir do século XIX, a preocupação com a preservação dos aspectos
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cênicos da natureza foi grande o suficiente para motivar sua proteção através de
leis em vários países. Aliás, a criação das primeiras áreas legalmente protegidas tinha
por função a preservação da beleza cênica de locais considerados importantes
(DELPHIN, 2004; MEDEIROS, 2006a).
A beleza cênica natural pode ser definida como “o resultado visual e audível
harmônico agradável formado pelo conjunto dos bens da natureza ou paisagem” ou
ainda "o resultado da representação cênica da natureza”. É formada assim pelo
cenário harmônico criado pelos bens da natureza, que compreendem os bens visíveis
e invisíveis como os sons, já que um pode completar o outro formando uma sensação
única harmoniosa daquele local. A beleza cênica é, portanto, um dos atributos da
paisagem e um dos fatores determinantes de sua valorização e utilização
principalmente pelo ramo turístico. A qualidade visual da paisagem é de grande
importância para o planejamento da gestão dos territórios, para identificação e
proteção dos recursos cênicos. A forma mais simples de avaliar a qualidade de uma
paisagem consiste numa classificação dicotômica do bonito/feio, mas existem
outros aspectos como a grandeza, a ordem, a integridade, a diversidade, a
singularidade, a raridade, a irreversibilidade, a pureza e a representatividade para
avaliar de forma mais precisa.
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As paisagens, também, interferem diretamente na melhoria da qualidade

devida e do bem-estar da sociedade, pois, quando as pessoas se sentem bem mental
e fisicamente, elas aumentam sua produtividade no trabalho, na comunidade e nos
seus relacionamentos interpessoais.

Outra forma verificada, com relação ao impacto relacionado, diz respeito ao
processo da retirada de lenhas para abastecer as fornalhas de caulim, uma vez que
depois de beneficiado através de tanques de decantações, a goma resultante,
nesses tanques, é prensada e levada para retirar toda a sua umidade, através de
fornalhas construídas justamente para esse fim. Então, dessa forma, esse bioma fica
comprometido com um elevado grau de desertificação, uma vez que esse já está
inserido em um dos Núcleos de Desertificação do Brasil. Como se sabe, a
desertificação é definida de acordo com a ONU, em um processo de destruição
potencial produtivo da terra por meio da pressão exercida pelas atividades
humanas, sobre os ecossistemas mais frágeis, cuja capacidade de regeneração é
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baixa.
A perda da biodiversidade, já é sentida em todo o espaço, haja vista que já
se pode perceber o processo de desertificação, no bioma local. Em alguns espaços,
correspondem a ablação dos horizontes superficiais dos solos; encrostamentos
superficiais; redução da fertilidade natural dos solos; salinização e alcalinização dos
solos e das águas; processos localizados de deflação eólica; consequente expansão das
áreas de afloramentos; disponibilidade hídrica abaixo da média; mudanças no
albedo, razão entre a quantidade de luz refletida pela superfície e a quantidade de
luz recebida; efeitos do escoamento superficial ampliado; biodiversidade
empobrecida e fortemente impactada; baixa capacidade de resiliência; e, sucessões
ecológicas com tendências regressivas, provocando três tipos de impactos: sociais,
econômicos e ecológicos. A lenha preferida por essa atividade de mineração é a
Hostilis Mimosa conhecida no semiárido nordestino de “Jurema-Preta”, estando
quase escassa em seu ambiente natural, devida a sua boa queima e formação de
brasas nessas fornalhas.
É possível, observar através da Foto 03, que a quantidade de partículas em
suspensão na atmosfera com o processo de material provindo das atividades de
mineração, é absorvido pela vegetação local, ocorrendo uma diminuição
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fotossintética da vegetação nativa, em virtude do recobrimento de suas folhagens

pela poeira do beneficiamento do caulim. A absorção da radiação solar dessa forma,

acontece com pequena intensidade pelos pigmentos foliares de sua estrutura,
impedindo uma total, levando mais tempo para uma realização de uma plena

atividade fotossintética. Sabe-se que a coloração do Bioma da Caatinga,
sazonalmente muda de acordo com o período chuvoso. Entretanto, no entorno das
minerações, o “embranquecimento” da sua vegetação permanece praticamente
sem o verde de uma nova estação.
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Foto 03 – Vegetação sem o processo fotossintético, em virtude da intensa poeira em
suspensão das atividades de mineração.

Fonte: Autor, 2021.
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Foto 04: Transporte rudimentar de lenhas nativas do Bioma da Caatinga
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Fonte: Autor, 2021.

Esse impacto ambiental em tela, relacionado à beleza cênica da paisagem
local,está inserida no Bioma da Caatinga, na Região do Seridó. Seu território abrange
as microrregiões do Seridó Ocidental, Seridó Oriental e parte da microrregião do
Vale do Açu e da Serra de Santana. onde ocupa uma extensão territorial de 10.808,615
Km², composto por vinte e cinco municípios, de acordo com o mapa político da
região, segundo a Figura 03.
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Figura 03: Mapa Político do Seridó Potiguar
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Fonte: IBGE (2013), Elaborado por: OLIVEIRA, G.P.; DINIZ, M.T.M.

O relevo da região seridoense é basicamente formado pelas terras mais altas
do Planalto da Borborema e por terrenos baixios da chamada Depressão Sertaneja,
diminuindo o seu relevo a medida que se avança no sentido de leste para oeste, Seu
relevo diminui a medida que se avança de leste para oeste, encontrando as depressões
do Rio Piranhas-Açu, com cotas entre 50 e 200 metros de altitude. O ponto
culminante da região é Serra das Queimadas, em Equador, com 807 metros de
altitude, Figura 4 - o Planalto da Borborema está compreendido em segmentos dos
dobramentos das rochas Pré-cambrianas soerguidasem forma de abóbodas. Esses
se comportam como maciços antigos intensamente trabalhados por processos
erosivos ao longo do Terciário, com altitudes que variam entre 50 a 800 metros,
apresentando geralmente formas com topo retilíneos ou convexos esculpidos em
litologias do cristalino. A chamada Depressão Sertaneja margeia o Planalto da
Borborema e nas partes mais baixas, são formados os vales. Depressão Sertaneja da
região contorna o Planalto da Borborema nas suas partes mais baixas, formando
vales. Esses vales são facilmente perceptíveis à observação, pois a maioria dos
municípios encontra-se entre chapadas e chapadões ou na própria Depressão. O
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Planalto ainda apresenta um baixo potencial hídrico sub-superficial. A Figura 04
apresenta as cotas altimétricas do relevo seridoense, com a cidade de Equador

alcançando picos de 807 metros de altitude, perfazendo o segundo lugar no estado
em cotas altimétricas.
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Figura 04: Mapa topográfico da região do Seridó Oriental

Fonte: BEZERRA Jr, 2007. Mapa Adaptado doIBGE/EMBRAPA, 2006.
O principal ecossistema da região é a Caatinga do Seridó, vegetação de
transição entre o campo e Caatinga Arbórea, com árvores de porte médio e baixo, e
abundância de cactos e manchas desnudas. Ainda está presente na região a Floresta
Subcaducifólia, nas serras de Santana e João do Vale e a Floresta Ciliar de Carnaúba,
ao longo do rio Rio Piranhas-Açu, em Jucurutu. O solo predominante é o bruno não
cálcico

vértico,

de

fertilidade

natural

alta,

textura

arenosa/argilosa

e

média/argilosa, moderadamente drenado com relevo suave e ondulado. Como
ocorrências minerais, encontram-se: barita, calcário, talco, ouro e tungstênio;
também há existência de recursos minerais associadoscomo rochas ornamentais,
especialmente: migmatitos, brita, rocha dimensionada, mármore e gnaisse.
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3. PROPOSTA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS-PSA À
BIODIVERSIDADE
A preservação da biodiversidade deve ser associada ao pagamento por

serviços ambientais. Dessa forma, é importante para a conservação do meio
ambiente impactado sob responsabilidade do setor empresarial. Para a
biodiversidade se tornar um ativo mais valorizado no Brasil, a avaliação é de que
estes pilares estejam alinhados ao fomento dos pagamentos por serviços ambientais
(PSA). De acordo com Barbara Brakarz, especialista sênior em Clima e Sustentabilidade
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a biodiversidade tem sido
colocada no centro das discussões do setor financeiro. “O Banco Central vai exigir
que os bancos comerciais monitorem o risco climático nas suas carteiras de projeto
e o BID anunciou que está trabalhando em conjunto com o BC para que a
biodiversidade também entre neste monitoramento”. No dia 22 de dezembro de
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2020, a proposta que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais
(PNPSA) foi aprovada pelo Congresso. O projeto de lei (PL 5.028/2019), de autoria
do deputado Rubens Bueno (Cidadania/PR), passou por modificações pelo Senado
e, agora, segue para sanção do presidente da República. O objetivo da proposta é
promover o desenvolvimento sustentável, incentivando agricultores, proprietários
e produtores rurais a buscar um equilíbrio entre produção agropecuária

e

conservação de áreas de preservação. A prioridade do pagamento será concedida a
comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares.
A nova lei estabelece diretrizes e regras gerais para o Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA), proporcionando maior segurança jurídica aos programas
estaduais, municipais e privados que já estão em vigor no país. Uma das contribuições
da lei, é tornar os compromissos de longo prazo, que são comuns em projetos de PSA,
transmissíveis aos sucessores ou compradores da propriedade, garantindo que a
mudança de titularidade da terra não abrirá brechas para o abandono das metas de
preservação estabelecidas.
O programa de PSA é um instrumento que estimula a proteção dos serviços
ecossistêmicos, procurando conservar e promover o manejo adequado da terra por
meio de atividades de proteção e de uso sustentável dos recursos. O foco dos
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programas de PSA são especialmente direcionados à preservação e recuperação dos
recursos hídricos e da biodiversidade, bem como à mitigação das mudanças

climáticas, por meio de sequestro de carbono. A importância da Política Nacional

de Pagamento por ServiçosAmbientais está na garantia de respaldo, controle e melhor
gestão dos programas de PSA.
O texto do projeto ainda detalha as ações que a PNPSA deverá promover,
incluindo a conservação e a recuperação da vegetação nativa; conservação de
remanescentes vegetais em áreas urbanas e adjacentes, importantes para a
manutenção ea melhoria da qualidade do ar, dos recursos hídricos e do bem-estar
da população; conservação e melhoria da qualidade da água, sobretudo em bacias
hidrográficas com cobertura vegetal crítica; recuperação da cobertura vegetal
nativa de áreas degradadas, com replantio de espécies nativas ou sistema
agroflorestal; e manejo sustentável dos sistemas agrícolas, agroflorestais e
agrossivopastoris que contribuam para a captura a retenção de carbono.
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A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, PSA, que será
gerida pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), prevê um programa
federal de pagamento por serviços ecossistêmicos, com foco nas ações de
manutenção e recuperação de cobertura vegetal em áreas prioritárias de
conservação e de combate à perda de habitats e biodiversidade, além da
conservação dos recursos hídricos. Os pagamentos podem ser realizados por via
direta (monetários ou não) na forma de outras medidas de remuneração, como
prestação de melhorias sociais para as comunidades, compensação vinculada a
certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, comodato,
títulos verdes e Cota de Reserva Ambiental instituída pelo Código Florestal (Lei
12.651/12).
Além disso, o texto prevê que o Poder Executivo ofereça suporte à política
com incentivos tributários, créditos com juros diferenciados e medidas de incentivo
à aquisição de produtos sustentáveis, entre outros benefícios. A Política Nacional
surge na esteira da preocupação com a crescente ameaça aos ecossistemas brasileiros,
à vegetação nativa e à biodiversidade, que revelam urgência na adoção de medidas
que visem enfrentar o problema. No mundo, as políticas de PSA têm conquistado
bons resultados: na Costa Rica, por exemplo, as ações implantadas conseguiram
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reverter, em vinte anos, a situação de desmatamento, com cerca de 50% da
cobertura vegetal do país recuperada.

As áreas nas quais podem ser executadas as ações abrangem as cobertas com

vegetação nativa; aquelas sujeitas a restauração ecossistêmica; as unidades de
conservação de proteção integral e áreas silvestres das unidades de conservação de
uso sustentável; terras indígenas e quilombolas e áreas de exclusão de pesca.
Além disso, o texto inclui as reservas particulares entre as áreas beneficiárias
e opagamento por serviços ambientais, com dinheiro público, em áreas de proteção
permanente e de reserva legal. O financiamento do programa será feito por
captação de recursos de pessoas físicas e jurídicas, bem como agências multilaterais
e bilaterais de cooperação internacional, preferencialmente sob a forma de

doações. O pagamento ficasujeito à comprovação desses serviços e à verificação das
metas estabelecidas pelo poder público.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área onde foi realizado o estudo de caso, consiste em um espaço em que
os meios bióticos e abióticos estão sofrendo sérios impactos ambientais e de certa
forma, causadores de danos irreparáveis ao meio ambiente, em consequência das
atividades intensas de minerações e garimpeiras, o que vem afetando a
biodiversidade do Bioma da Caatinga do Seridó Potiguar, especificamente no município
da cidade de Equador, estado do Rio Grande do Norte. Áreas degradadas podem ser
definidas como uma área explorada que perdeu suas características originais de solo,
fauna, vegetação e sofreu mudanças derelevo, no curso de rios, lençol freático e na
qualidade do ar. Na observação direta feita na área em foco, verificou-se que as
lavras das atividades extrativistas vêm ocasionando sérios impactos ao meio
ambiente. Dentre esses, a supressão da cobertura vegetal, a retirada do
capeamento das camadas de solo, as crateras e aberturas de túneis, a lenha retirada
desse bioma para as fornalhas de caulim, o solo impactado sem condições para
atividades agrícolas e os rejeitos do caulim, depois de ser beneficiado, sendo jogado
aleatoriamente na natureza, provocando um impacto do ponto de vista da beleza
cênica da paisagem.
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Constatou-se que não existe qualquer preocupação por parte das pessoas

envolvidas com essa atividade, em solucionar o problema por eles serem os atores
desses impactos ambientais.

Também foi constado a não fiscalização por parte do poder público, institutos

defiscalizações e agências especializadas no setor de atividades de mineração. Sabe-se
que a falta de uma política ambiental, facilitada pela ausência de legislação
específica que balize essas ações mínimas que deveriam ser executadas pelas
empresas, provoca todo um processo de impactos ao meio ambiente.
Uma forma de verificação, desses impactos foi a constatação nessas áreas
degradadas pela deposição final de resíduos sólidos do caulim. Seria necessário
considerar a realização de um diagnóstico ambiental da área degradada. A partir do
diagnóstico, é possível saber quais são os impactos decorrentes da disposição
inadequada dos resíduossólidos na área degradada, as medidas necessárias para
gerenciar o local e as técnicas adequadas para a revitalização da área degradada. É
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preciso ter em mente que independente da regularidade, ou não da disposição de
resíduos sólidos, a poluição da área enseja o emprego de meios reversivos, visando à
minimização ou à extinção dos efeitos advindos da degradação. Para isso, é necessário
considerar a realização de um diagnóstico ambiental de toda a área degradada. A
partir do diagnóstico, é possível saber quais são osimpactos decorrentes e que meios
mitigadores serão utilizados para sanar em parte essa situação.
Conclui-se, nesse estudo de caso, que a paisagem foi e está drasticamente
impactada do ponto de vista da beleza cênica da paisagem. Sabe-se que a beleza
cênica se caracteriza em ser o local central do olhar do observador ao fazer a leitura
dessa paisagem, ou seja, é o cenário com propriedades estéticas formais e estruturais
marcadas pela harmonia, proporção, luminosidade e pelo equilíbrio paisagístico do
espaço, caracterizando-se por gerar sentimentos ou sensações agradáveis, como
prazer, deleite, satisfação, tranquilidade e paz de espírito.
Por fim, espera-se que através de um projeto de Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA), assinado e sancionado no dia 14 de janeiro de 2021 pelo Presidente
da República, esse projeto de lei possa de fato instituir a Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais (PNPSA). O texto, publicado no Diário Oficial da União de hoje
(14), altera as Leis 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
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e 6.015, de 31de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. A nova lei
institui pagamento, monetário ou não, para serviços que ajudem a conservar áreas
de preservação. O texto teve por foco relacionar as medidas de manutenção,

recuperação e melhoria da cobertura vegetal em áreas consideradas prioritárias

com a biodiversidade e conservação dos recursos hídricos da região do Seridó
Potiguar. Dessa forma, um Pagamento por Serviços Ambientais seria imprescindível
para uma melhor manutenção nesse espaço explorado.

AGRADECIMENTOS
À Professora Dra. Isabel Lausanne Fontgalland pela excelente condução da
disciplina de Economia e Meio Ambiente do PPGEGRN e pela dedicação empenhada na
consecução desse artigo, como também ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia
e Gestão dos Recursos Naturais, do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, da
Universidade Federal de Campina Grande - PPGERN/UFCG e Coordenação de
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Aperfeiçoamento de Capacitação de Ensino Superior - CAPES.

REFERÊNCIAS
Atlas Escolar do Rio Grande do Norte, Editora Grafset, João Pessoa-PB.
ANGELIM, Luiz Alberto de Aquino et al. Geologia e Recursos Minerais do Rio Grande
do Norte. CPRM, Recife-PE, 2007.
BEDIN, Mara Lúcia. Uma leitura sobre os trabalhadores rurais com enfoque em b
Meio Ambiente, Saúde e Qualidade de Vida. 2003. 125 f. Dissertação
(Mestrado) – Curso de Pós-graduação em Engenharia de Produção,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.
BENTO, Lilian Carla Moreira. Potencial Geoturístico das Quedas d’Água de
Indianópolis, MG. 2010. 144 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pósgraduação em Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,
2010.
CETEM/MCT. Pegmatitos do Nordeste: diagnóstico sobre o aproveitamento racionale
integrado. 49 p. (Série Rochas e Minerais Industriais, 9), Rio de Janeiro-RJ, 3003.
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, Resolução CONAMA Nº 1, de 23 de
janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a
avaliação
de
impacto
ambiental. Disponível

Condicionantes de preservação de beleza cênica DO Seridó Potiguar: O estudo de caso do
município de Equador/RN

126

aaaaaaaaaaaaa
a
em:<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23>.Aces
sado em: 05 out 2021.

DELPHIM, Carlos F.M. Patrimônio Natural no Brasil. Elaborado em 2004 - Texto
especializado
da
homepage
do
IPHAN.
Disponível
em:
<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12727&sigl
a=Institucional&retorno=detalheInstitucional l>. Acesso em: 10 out 2021.

GUEDES, Fátima Becker; SEHUSEN, Susan Edda. Pagamentos por Serviços Ambientais na
Mata Atlânica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011.
HAMBERG, HANS – The Origin of Metamorphic and Metasomatic Rocks – The
University of Chicago Press, Chicago, 1958.

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Landovsky, Geraldo Santos. Proteção de áreas de beleza cênica e análise de
intervisibilidade: ensaio sobre os Campos Gerais, Paraná. Tese (doutorado) Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de PósGraduação em Engenharia Civil. Florianópolis, SC, 2012.
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimasnoticias/redacao/2021/01/13/bolsonaro-sanciona-lei-que-preve-nova-politicade- pagamento-por-servicos-ambientais.htm: Acesso em : 22 out 2021.
https://www.ecycle.com.br/politica-nacional-de-pagamento-por-servicosambientais-pnpsa/: cesso: 10 out 2021.
JÚNIOR. José e SILVA Nubelia. Caracterização Geoambiental da Micro Região do
Seridó Oriental do Rio Grande do Norte. Holos, Ano 23, V.2, 2007.
MEDEIROS R. Evolução das Tipologias e Categorias de Áreas Protegidas no Brasil.
Ambiente & Sociedade, v.9, n.1, p.41-64, 2006a.
MORAES, J. F. S. Gemas do Estado do Rio Grande do Norte. Recife: CPRM, 72 p.
il. 1 mapa in bolso, 1999.
NASCIMENTO, Nacácio Leocádio do. A qualidade visual e os cenários construídos
pela geomorfologia na paisagem: o caso da Lagoa Rodrigode Freitas –Rio de
Janeiro, RJ. 2009. 133 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação
em Geografia, Universidade do Estado do Riode Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
OLIVEIRA, Edinete Maria de. Mineração do caulim como tendência à desertificação no
Seridó paraibano. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco,
CFCH. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente,
Recife, 2019.
PAGIOLO, Stefano et al. Experiências do Brasil em Pagamentos por Serviços
Ambientais. Latin America and Caribbean Sustainable Development Department
World Bank Washington DC, USA, 2013.

Condicionantes de preservação de beleza cênica DO Seridó Potiguar: O estudo de caso do
município de Equador/RN

127

aaaaaaaaaaaaa
a
PICHARILLO, Caroline; RANIERI, Victor Eduardo Lima. Pagamentos por
Serviços Ambientais: Orientações para a identificação de áreas
prioritárias com focos na Biodiversidade. Ambiente & Sociedade, V ol.
2 2 São Paulo-SP. 2019.

PINHEIRO, Evandro da Silva. Percepção ambiental e a atividade turísticanoParque
Estadual do Guartelá, Tibagi, PR. 2004. 146 f. Dissertação (Mestrado) – Curso
de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2004.
PIRES, Paulo S. A análise de indicadores da qualidade visual como etapa da
caracterização de paisagens turísticas: uma aplicação no distrito-sede dePorto
Belo-SC. Turismo – Visão e Ação v. 7, n. 3, p417-426, dez. 2005.
REZENDE, M.L.S. et al. Mineração: utilização do resíduo de caulim em blocos de
vedação.2008.

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

SÁ, M.F. Processo de avaliação de impactos ambientais (AIA) do empreendimento
Sapiens Parque. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis. 2004.
SILVA, Bruna Ismaela Cunha. O beneficiamento do caulim no distrito Barra de
Juazeirinho - PB: análise de uma atividade econômica com reflexos
ambientais. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) –
Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2012.
SANCHEZ, L.A. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo:
Oficina do Textos, 2008.
SANTOS, J. O. Relações entre fragilidade ambiental e vulnerabilidade social na
susceptibilidade aos riscos. Mercator, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 75-90, 2015.
ISSN 1984-2201.
SATO, Cristina Sayuri. Parque Nacional da Serra do Cipó, MG: percepção ambiental
e estabelecimento de áreas para educação. 2007. 182 f.Dissertação
(Mestrado) – Insituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2007.
VIEIRA, LUCIMAR DE FÁTIMA DOS SANTOS. A Valoração da Beleza Cênica da
Paisagem do Bioma do Pampa do Rio Grande do Sul: Proposição Conceitual e
Metodológica. Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geografia,
PortoAlegre, BR-RS, 2014.

Condicionantes de preservação de beleza cênica DO Seridó Potiguar: O estudo de caso do
município de Equador/RN

128

aaaaaaaaaaaaa
CAPÍTULO
VIII
a
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE UM
MANUAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
SUSTENTÁVEIS EM UMA INSTITUIÇÃO
FEDERAL DE ENSINO

DOI: 10.51859/amplla.mas1044-8
Daniel Brandão Barreto ¹
Geoffroy Roger Pointer Malpass ²
¹ Discente do Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica - UFTM
² Professor do Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica - UFTM

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

RESUMO
A Administração Pública encontra um enorme desafio para internalizar em suas compras
e contratações critérios de sustentabilidade. Para conferir maior operacionalidade na
inserção de critérios sustentáveis nestas ações na Universidade Federal do Triângulo
Mineiro propõe-se diretrizes para elaboração de um manual de compras e contratações
sustentáveis, com todas as orientações pertinentes, compilando as principais normas
aplicáveis aos objetos de contratação mais recorrentes nos seus editais.
Palavras-chave: Administração Pública. Sustentabilidade. Compras e Contratações
Sustentáveis. Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
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1. INTRODUÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro conta com uma vasta legislação acerca do

tema sustentabilidade, porém, na prática das atividades da Administração Pública
federal não se tem um modelo estruturado de operacionalização das Compras Públicas

Sustentáveis – CPS, prescrevendo metas, objetivos e monitorando as ações dos entes
públicos.
Definir

critérios

para

a

promoção

do

desenvolvimento

sustentável

identificandose onde e quando se poderia lançar mão deles no decorrer do
procedimento licitatório é tarefa complexa. A capacitação do servidor e seu domínio das
normas pertinentes é imprescindível para o êxito da missão.
Domingos (2017), autora pioneira sobre licitações sustentáveis no âmbito da
Divisão de Licitação da UFTM, dentre suas conclusões, constata o uso de critérios
sustentáveis nas licitações, porém de maneira incipiente.
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As diretrizes para elaboração de um manual para compras e contratações
sustentáveis nas licitações da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM)
buscam orientar as atividades dos agentes responsáveis por compras e contratações,
considerada a estrutura administrativa da Pró-Reitoria de Administração, propiciandoos maior segurança em decidir quais normas devem seguir para internalizar nos editais
licitatórios do órgão critérios de sustentabilidade.
O objetivo maior é compilar as principais normas que versam sobre a adoção de
critérios sustentáveis nas licitações públicas, indicando-as, não taxativamente: leis,
decretos, resoluções, portarias, instruções normativas e demais normas pertinentes ao
tema.
Com as diretrizes inicia-se o primeiro passo da empreitada para futura edição de
um manual de compras e contratações sustentáveis, objetivamente capaz de nortear o
agente, dando-lhe maior segurança ao passo que efetivaria a promoção do
desenvolvimento sustentável de maneira reiterada, como pede a lei.
Pinho e Eloi (2017) destacam que a Lei 8.666/93 sofreu alteração oriunda da Lei
12.349/2010, ao passo que diante de inquietações com o desenvolvimento sustentável
alcançou-se as licitações conferindo-lhe mais um princípio, pois além de se escolher a
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melhor proposta e garantir a isonomia de tratamento aos licitantes, os certames
licitatórios deverão motivar o desenvolvimento sustentável.

2. MOMENTOS PARA ANÁLISE DE CRITÉRIOS SUSTENTÁVEIS
APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES
A contratação sustentável possui três fases que estabelecem a definição, a
exigência e a aferição dos critérios sustentáveis, conforme o Tribunal de Contas da União
(2015).

a) Fase de planejamento: faz-se a análise prévia da necessidade do produto a ser
adquirido, e especialmente, a análise quanto à sustentabilidade, ou seja, ciclo de vida
do produto, definição dos critérios de sustentabilidade, reciclagem, descarte,
desperdício, durabilidade e logística reversa;
b) Fase de licitação: escolhe-se a modalidade licitatória, a definição adequada do
objeto, comunica-se com o mercado, quando da avaliação da pertinência dos critérios
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de sustentabilidade adotados em cada caso e na escolha do fornecedor;
c) Fase de execução contratual: a administração pública tem a oportunidade de
acompanhar, analisar e conferir se a empresa contratada adotou os critérios de
sustentabilidade.

3. BREVE EXPLICAÇÃO DAS FASES E ETAPAS DO PREGÃO
A prática, não a lei, separou a licitação em duas fases, pondera o Tribunal de
Contas da União (2015). A fase interna, que compreende procedimentos iniciais
realizados antes da publicação do edital, tais como: a definição e especificação do objeto
através da elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência, conforme o caso; a
elaboração da minuta do edital; definição da modalidade e do tipo de licitação;
expedição do parecer jurídico e posterior aprovação da compra pela autoridade
competente; dentre outros, conforme consta no artigo 38 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL,
1993). Já a fase externa é iniciada com a publicação do edital na imprensa oficial.
Entretanto, nas Compras Diretas, o procedimento é composto apenas pela fase interna.
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O artigo 8º do Decreto Federal nº 3.555/2000 combinado com o artigo 9º do

Decreto nº 5.450/2005 estabelecem que na fase preparatória do pregão deverão ser
observadas as questões relativas às 4 etapas da licitação:

a) Especificação Técnica do Objeto (elaboração do Termo de Referência com a

descrição ou características do objeto);
b) Definição dos Requisitos de Habilitação (documentação legal dos licitantes);
c) Obrigações da Contratada (deveres e responsabilidades impostas ao
fornecedor);
d) Entrega do objeto (acompanhamento da execução contratual e
procedimentos de fiscalização) (BRASIL, 2000; BRASIL, 2005).
Na modalidade licitatória pregão, os critérios de sustentabilidade devem ser
observados nos seguintes momentos:
a) Previamente, na FASE INTERNA, através das etapas de especificação técnica
do objeto e obrigações da contratada;
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b) Na FASE EXTERNA, os critérios devem ser analisadas na etapa de habilitação
dos fornecedores. Durante a execução contratual, quando da entrega do objeto
(produto/serviço), deve ser verificada a comprovação de atendimento aos critérios
sustentáveis exigidos no edital de licitação.

4. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA ELABORAÇÃO DOS REQUISITOS
DE SUSTENTABILIDADE
Para a definição de requisitos de sustentabilidade para as diversas categorias de
materiais de consumo e permanente licitados pela UFTM foram consultados órgãos
certificadores nacionais, como ABNT, e fabricantes dos produtos licitados, através de
informações disponibilizadas na internet. Considerou-se que a exigência de critérios
ambientais não pode restringir a competitividade do certame, por princípio.
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5. COMPILADO DE NORMAS SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS
SUSTENTÁVEIS NAS LICITAÇÕES

A seguir um compilado com as principais normas que versam sobre a adoção de

critérios sustentáveis nas licitações tais como: leis, decretos, resoluções, portarias e
instruções normativas.

Leis relacionadas a compras e contratações sustentáveis
a) LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências;
b) CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 - 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;
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

c) LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração
pública e dá outras providências;
d) LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências;
e) LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 - Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras
providências;
f) LEI Nº 12.349, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010 - Altera as Leis nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e nº 10.973, de 2 de dezembro de
2004, e revoga o § 1o do art. 2o da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006;
g) LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 - Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.
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Decretos
sustentáveis

relacionados

a

compras

e

contratações

a) DECRETO N° 99.280, DE 6 DE JUNHO DE 1990 - Promulga a Convenção de Viena

para a Proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio;

b) DECRETO Nº 4.281, DE 25 DE JUNHO DE 2002 - Regulamenta a Lei nº 9.795,
de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá
outras providências;
c) DECRETO Nº 5.445, DE 12 DE MAIO DE 2005 - Promulga o Protocolo de Quioto
à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a assinaturas
na cidade de Quioto, Japão, em 11 de dezembro de 1997, por ocasião da Terceira
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima;
d) DECRETO Nº 5.940, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006 - Institui a separação dos
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências;
e) DECRETO N° 6.514 DE 22 DE JULHO DE 2008 - Dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências;
f) DECRETO N° 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 - Regulamenta a Lei n°
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria
o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador
para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências;
g) DECRETO Nº 7.746, DE 5 DE JUNHO DE 2012 - Regulamenta o art. 3o da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela
administração pública federal e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade
na Administração Pública – CISAP;
h) DECRETO Nº 9.177, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 - Regulamenta o art. 33 da
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
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Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de
2010 e dá outras providências.

Acordos setoriais firmados para logística reversa

a) ACORDO SETORIAL DA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DE ÓLEO

LUBRIFICANTE, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 - Tem por objeto regular nos termos da
Lei nº 12.305/2010, artigo 33, inciso IV, a obrigação de estruturar e implementar um
sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes,
doravante denominado SISTEMA, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes;
b) ACORDO SETORIAL DA LOGÍSTICA REVERSA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES
DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO E DE LUZ MISTA, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014 - Tem
por objeto a implantação com abrangência nacional da logística reversa de lâmpadas
que após seu uso foram descartadas por geradores domiciliares podendo ser estendidas
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aos geradores não domiciliares de resíduos;
c) ACORDO SETORIAL DA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS EM GERAL, DE
25 DE NOVEMBRO DE 2015 - Tem por objeto a implantação do sistema de logística
reversa das embalagens contidas na fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou
equiparáveis;
d) ACORDO SETORIAL DA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DE AÇO, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2018 - Tem por objeto regular nos termos do artigo 33 da Lei
12.305/2010, a obrigação de estruturar e implementar um sistema de logística reversa
de abrangência nacional para embalagens de aço que compõem parte da fração seca
dos resíduos sólidos urbanos mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor aos comerciantes, distribuidores, fabricantes e importadores;
e) ACORDO SETORIAL DA LOGÍSTICA REVERSA DE BATERIAS CHUMBO ÁCIDO, DE
14 DE AGOSTO DE 2019 - Tem por objeto a implementação de sistema de logística
reversa de âmbito nacional de Baterias Chumbo Ácido Inservíveis, denominado Sistema,
nas quantidades equivalentes às colocadas no Mercado de Reposição pelas Empresas,
de acordo com as normas, procedimentos e metas estabelecidas em suas cláusulas;
f)

ACORDO

SETORIAL

DA

LOGÍSTICA

REVERSA

DE

PRODUTOS

ELETROELETRÔNICOS DE USO DOMÉSTICO E SEUS COMPONENTES, DE 31 DE OUTUBRO
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DE 2019 - Tem por objeto a estruturação, implementação e operacionalização de

Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes de uso
doméstico colocados no mercado interno.

Resoluções relacionadas a compras e contratações
sustentáveis

a) RESOLUÇÃO CONAMA Nº 20, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1994 - Dispõe sobre a
instituição do Selo Ruído de uso obrigatório para aparelhos eletrodomésticos que geram
ruído no seu funcionamento;
b) RESOLUÇÃO CONAMA N° 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997 - Dispõe sobre a
revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o
licenciamento ambiental;
c) RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267, DE 14 DE SETEMBRO DE 2000 - Dispõe sobre a
proibição da utilização de substâncias que destroem a Camada de Ozônio;
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d) RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 - Dispõe sobre o
tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências;
e) RESOLUÇÃO CONAMA N° 401, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2008 - Estabelece os
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas
no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento
ambientalmente adequado, e dá outras providências;
f) RESOLUÇÃO CONAMA N°450, DE 6 DE MARÇO DE 2012 - Altera 362/05 art. 24A à Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do Meio AmbienteCONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante
usado ou contaminado.

Instruções normativas
contratações sustentáveis

relacionadas

a

compras

e

a) INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 3, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2000 Estabelece a obrigatoriedade da aposição do Selo Ruído na embalagem do
eletrodoméstico liquidificador, nacional e importado, comercializado no País;
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b) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112, DE 21 DE AGOSTO DE 2006 - Torna

obrigatório o Documento de Origem Florestal – DOF para o controle do transporte e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa;

c) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, DO MPOG -

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional e dá outras providências;
d) INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012 - Institui,
para fabricantes nacionais e importadores, os procedimentos relativos ao controle do
recebimento e da destinação final de pilhas e baterias ou produto que as incorpore.

Portarias relacionadas a compras e contratações
sustentáveis
a) PORTARIA INMETRO Nº 191, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2003 - Torna
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compulsória a certificação de bebedouros e delega a fiscalização aos órgãos
conveniados, para sua execução;
b) PORTARIA INMETRO Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006 - Torna compulsória
a etiquetagem de refrigeradores e seus assemelhados de uso doméstico;
c) PORTARIA MMA Nº 253, DE 18 DE AGOSTO DE 2006 - Institui o Documento de
Origem FlorestalDOF em substituição à Autorização para Transporte de Produtos
Florestais – ATPF;
d) PORTARIA INMETRO Nº 85, DE 24 DE MARÇO DE 2009 - Regula as relações
entre o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO, e os fornecedores para a utilização da ETIQUETA NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, em suas linhas de eletrodomésticos,
especificamente televisores de plasma, LCD e projeção;
e) PORTARIA INMETRO Nº 497 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011 - Torna compulsória
a certificação de micro- -ondas e delega a fiscalização aos órgãos conveniados;
f) PORTARIA INMETRO Nº 499 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 - Regulamento
Técnico da Qualidade para Fornos de Micro-ondas;
g) PORTARIA INMETRO Nº 344, DE 22 DE JULHO DE 2014 - Estabelece os critérios
para o Programa de Avaliação da Conformidade para Equipamentos para Consumo de
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Água, com foco na segurança e desempenho, através do mecanismo da Certificação,
visando à saúde e a segurança do consumidor e à eficiência energética;

h) PORTARIA INMETRO Nº 20, DE 18 DE JANEIRO DE 2012 - Requisitos de

Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores
de Ar ou aparelhos comercializados para este fim;

i) PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014 - Publica a Lista
Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), como referência para
formulação de políticas públicas, na forma do anexo a esta Portaria;
j) PORTARIA Nº 412, DE 25 DE JUNHO DE 2019 - Implementa o Sistema Nacional
de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR.

Normas técnicas relacionadas a compras e contratações
sustentáveis
OBSERVAÇÃO: Há uma série de normas técnicas relativas aos produtos,
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especialmente no que se refere a sua ergonomia. A título exemplificativo, a seguir serão
listadas algumas das normas consultadas, julgadas mais pertinentes quanto aos critérios
de sustentabilidade. A coletânea completa da ABNT e do Inmetro poderão ser
consultadas nos sítios eletrônicos oficiais https://www.abntcolecao.com.br/ e
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade,
respectivamente.
a) ABNT NBR 10152:1987 - Fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto
acústico em ambientes diversos;
b) ABNT NBR 9050:2004 - Estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem
observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações,
mobiliários e espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade;
c) ABNT NBR 14790:2011 - Especifica os requisitos da cadeia de custódia e os
requisitos mínimos do sistema de gestão para a implementação e gerenciamento do
processo da cadeia de custódia;
d) ABNT NBR 16098:2012 - Estabelece os requisitos mínimos e os métodos de
ensaios para os aparelhos para melhoria da qualidade da água potável, de acordo com
a legislação em vigor, para consumo humano;
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e) ABNT NBR 15789:2013 - Estabelece os princípios, critérios e indicadores para

o manejo sustentável de florestas nativas;

f) RÓTULO ECOLÓGICO PARA MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO – ABNT (PE-165.02) -

Estabelece os requisitos que o produto “mobiliário de escritório”, disponível no mercado
Brasileiro, deve atender para obter a licença para uso da Marca ABNT de Qualidade
Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT);

g) RÓTULO ECOLÓGICO PARA CADEIRAS – ABNT (PE-261.0A) - Este Procedimento
estabelece os requisitos que o produto “Cadeiras de Escritório” disponível no mercado
Brasileiro, deve atender para obter a licença para uso da Marca ABNT de Qualidade
Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT);
h) RÓTULO ECOLÓGICO PARA MÓVEIS DE AÇO PARA USO EM INTERIORES – ABNT
(PE-169.01) - Estabelece os requisitos que o produto “móveis de aço para uso em
interiores” disponível no mercado Brasileiro deve atender para obter a licença para uso
da Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT);
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i) RÓTULO ECOLÓGICO PARA PRODUTOS DE AÇO – ABNT (PE-148.02) - Estabelece
os requisitos que o produto “aço para construção civil, automobilístico e construção
mecânica”, disponíveis no mercado Brasileiro, deve atender para obter a licença para
uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT).

6. PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA UFTM COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFTM propõe programas e
medidas de sustentabilidade socioambiental na Universidade, envolvendo toda a
comunidade universitária na construção da sustentabilidade (UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TRIÂNGULO MINEIRO, 2021).
O PLS atual (triênio2021-2023) tem como principal finalidade estabelecer Planos
de Ações, com objetivos e metas, de maneira que as práticas de sustentabilidade sejam
aprimoradas e ampliadas na Universidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO
MINEIRO, 2021).
Para cada uma das práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de
materiais e serviços, estipulou-se a criação de Planos de Ação que estão inseridos em
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programas, divididos estrategicamente em grandes grupos ou eixos temáticos:
Configuração e Infraestrutura; Energia Elétrica; Água e Esgoto; Compras e Contratações
Sustentáveis; Materiais de Consumo; Resíduos; Transporte; Qualidade de Vida e;
Educação e Sustentabilidade.

As compras e contratações sustentáveis buscam integrar critérios ambientais,
sociais e econômicos a todos os estágios do processo de licitação. O Programa de
Compras Sustentáveis divide-se em material permanente e de consumo (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, 2021).
Para cada eixo ou programa estipulado no PLS temos a prescrição de ações,
forma de acompanhamento, especificação do recurso (financeiro, humano ou ambos),
e os ricos e desafios envolvidos, em cumprimento das normativas.
O PLS UFTM realizou a atualização de inventário de bens e materiais e também
a identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, 2021).

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Portanto, nas compras e contratações sustentáveis, destacam-se os objetivos e
metas traçados para o triênio 2021-2023, um importante instrumento que deverá ser
analisado pelos agentes da Universidade.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Regramento da maior relevância que serve como uma das fontes para diretrizes
deste manual, ajudando na consolidação das licitações sustentáveis na Universidade, é
o Plano de Gestão e Logística Sustentável – PGLS da Universidade. Cabe dizer que o PGLS
da Universidade cumpre uma série de exigências estabelecidas pelo poder público
federal, mas deverá manter-se atualizado constantemente por força de seu decreto
instituidor.
Para uma exitosa implantação de critérios sustentáveis nas compras e
contratações da Universidade exige-se o envolvimento das autoridades competentes a
fim de conferir maior celeridade na promoção ao desenvolvimento sustentável na
atuação da Instituição.
Por fim sugere-se a designação de servidor(es) ou a criação de grupo de pesquisa
para inclusão de critérios sustentáveis nas compras e contratações da UFTM, atribuindolhe(s) atualizar periodicamente o futuro manual, interagindo necessariamente com a
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Comissão do Plano de Gestão e Logística Sustentável. O grupo de pesquisa poderá se
habilitar a ministrar cursos de capacitação aos demais membros da comunidade
universitária.
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RESUMO
O surgimento de novas tecnologias anualmente proporciona acessibilidade e praticidade aos
consumidores. O m-commerce surge neste contexto como um facilitador das transações de compra
e venda. A realização deste trabalho teve o intuito de analisar as práticas de consumo e
comercialização de produtos agrícolas em sites e aplicativos, das pessoas do município de São Luís –
MA, traçando um perfil do consumidor e identificando hábitos. Sendo assim, realizou-se uma
abordagem sobre o marketing de relacionamento e aspectos da comercialização de produtos. Como
procedimento metodológico utilizou-se uma abordagem quantitativa descritiva. A partir do
levantamento e análise dos resultados identificou-se que a maior parte dos participantes da pesquisa
têm até 25 anos de idade e utilizam sites e aplicativos para compras de produtos não agrícolas. A
maioria dos consumidores que não utilizam sites e aplicativos na compra desses produtos, relatou a
falta de conhecimento dessas ferramentas, a falta de confiança por se tratar de frutas ou hortaliças,
com receio de que não tenham boa qualidade, preços elevados, falta de hábito e, principalmente
por preferência de escolha dos produtos na feira. Foi identificado a baixa compra de produtos
agrícolas através de aplicativos na cidade de São Luís, predominando a resistência em manter os
antigos hábitos de consumo. O m-commerce é um mercado em expansão que gradativamente atinge
os setores da economia. Por isso, apesar de as compras de produtos agrícolas por esse meio não
serem comuns entre a população, pode vir a ser um mercado promissor, a partir da implementação
de novas ferramentas no mercado e desenvolvimento das existentes, demonstração de credibilidade
por parte dos vendedores e o incentivo na compra, pois esse é um mercado que pode beneficiar
produtores e consumidores.

Palavras-chave: Comercialização. M-Commerce. Produtos Agrícolas.
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1. INTRODUÇÃO

O mercado está cada vez mais dinâmico e competitivo. Para atingir seus clientes

as empresas criam campanhas de marketing criativas e interativas a fim de que
envolvam seus clientes e justifiquem o investimento neste tipo de ação. Quando se fala
de campanhas criativas faz-se menção à utilização de um mix de canais e às demais
ferramentas de marketing (BONATO, 2008).

Quando a internet começou sua popularização no início dos anos 90, tornou-se
um canal muito explorado pelo marketing, por se tratar de uma ferramenta em tempo
real (online) com a qual era possível lançar campanhas interativas, com um custo
relativamente baixo se comparado a mídia televisiva.
Outro ponto relevante sobre o e-marketing é a possibilidade de associar a mídia
à venda do produto ou serviço através do comércio eletrônico (BONATO, 2008). Com a
popularização dos aparelhos eletrônicos vieram consigo diversos aplicativos eletrônicos
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de prestação de serviços que fornecem uma maior facilidade à população, permitindo a
economia em diversos âmbitos.
Em 2020 a pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV2 alterou a
dinâmica de vida das populações, impondo uma adaptação perante o cenário atual. Essa
adaptação em sua maior parte aos meios tecnológicos, impulsionou ainda mais o
surgimento de novas ferramentas deste tipo, tornando-se ainda mais importantes no
contexto de evitar a transmissão do vírus.
Em alguns estados do Brasil, produtos da agricultura familiar são disponibilizados
em aplicativos de compra via internet, os quais permitem que o consumidor efetue a
compra online e receba os produtos em domicílio. Sites, redes sociais e aplicativos
ajudam a manter a renda da agricultura familiar, visto que as feiras de rua foram
fechadas em muitos lugares por tempo indeterminado.
Consequentemente, o escoamento dos produtos foi prejudicado afetando o
setor da economia, abalando a renda dos produtores e aumentando os desperdícios.
Sendo assim, estas ferramentas se fazem importantes no contexto da pandemia para
evitar contaminações através das aglomerações das feiras convencionais, além de
fornecer ao produtor maiores nichos de mercado, assegurando sua renda.
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Assim, o presente trabalho tem como finalidade fazer um levantamento dos

hábitos de consumo e comercialização de produtos agrícolas em sites e aplicativos, dos

consumidores de São Luís – MA, traçando um perfil do consumidor. Também buscou-se
identificar a regularidade dessa comercialização e quais os aplicativos e sites mais
utilizados, a fim de ampliar o mercado e melhorar a renda dos mesmos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Diversas transformações históricas, sociais, culturais e tecnológicas são
evidentes no mundo contemporâneo. Desde os primórdios da humanidade, houve uma
constante busca por métodos que melhor atendessem as necessidades do homem.
Atualmente, o mundo está inserido em um contexto tecnológico que torna a maioria
das atividades humanas mais acessíveis. A tecnologia é uma ferramenta essencial no
século XXI e a cada ano novos instrumentos tecnológicos são lançados no mercado.
Eric Hobsbawn, em seu livro Era dos Extremos (p. 260) diz “A guerra, com suas
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demandas de alta tecnologia, preparou vários processos revolucionários para posterior
uso civil”. Sendo assim, observa-se que o desenvolvimento da tecnologia teve origem
ainda no século XX e que boa parte dos instrumentos desenvolvidos durante a guerra
foram adaptados e são utilizados até os dias de hoje (Figura 1A).
Dentre as tecnologias desenvolvidas no século XX durante a guerra, destaca-se o
método de alternância de frequências. Tratava-se de um aprimorado aparelho de
interferência em rádio que foi utilizado para desorientar radares inimigos, desenvolvido
pela austríaca Hedwig Eva Maria Kiesler, popularmente conhecida como Hedy Lamarr,
e o inventor George Antheil. Este artefato deu base às tecnologias atuais como,
bluetooth e wi-fi (GNIPPER, 2016) (Figura 1B).
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Figura 1A. Computador Colossus.

Figura 1B. Hedy Lammar.

Fonte: Autoria própria.

Fonte: Autoria própria.

Raymond Firth, antropólogo da Grã-Bretanha, menciona em Money, work and
social change in Indo-Pacific economic systems (1954, p. 400–410) “Tecnologicamente,
coloco o desenvolvimento da eletrônica entre os fatos mais significativos do século XX;
em termos de ideias, destaco a passagem de uma visão relativamente racional e
científica para outra não racional e menos cientifica”.
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Como consequência, os setores da medicina, da produção agropecuária, da
prestação de serviços gerais, dentre outros, progrediram ao longo dos anos melhorando
a qualidade de vida das pessoas, estando ainda em um processo de constante evolução.
A popularização dos aparelhos eletrônicos tais como, computadores, tablets, telefones
celulares, e com eles os aplicativos mobiles, marcaram os últimos anos.

Como

aplicativos eletrônicos de prestação de serviços têm-se aplicativos bancários, de
transporte privado urbano, serviços de delivery, entre outros, que fornecem uma maior
facilidade à população, permitindo a economia de recursos.
De acordo com a Mercado E- Commerce (2014), o mobile commerce ou mcommerce é toda e qualquer transação comercial de bens ou serviços realizados por
meio de dispositivos móveis. Aparelhos eletrônicos como smartphones e tablets
disponibilizam aplicativos ao consumidor que dão acesso às lojas virtuais, constituindo
a peça fundamental na aquisição dos produtos.
Nas localidades em que o serviço é oferecido, os produtos estão disponíveis para
todos que tenham interesse em adquirir. Esse serviço favorece o consumidor final ao
comprar o produto com preço mais baixo, devido às margens de comercialização terem
sido reduzidas. Além disso devido à pandemia as feiras livres se fecharam e o
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escoamento dos produtos foi prejudicado afetando o setor da economia e abalando a
renda dos produtores.

Outrossim, esse tipo de serviço favorece o produtor ao permitir que eles vendam

seus produtos diretamente ao consumidor final, sem gastos com intermediários. É
importante ressaltar que os produtos comercializados dessa forma devem estar
devidamente higienizados para que não haja eventuais contaminações e prejudiquem a
segurança do alimento.

3. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa concentrou-se na ilha de São Luís, capital do Maranhão, Brasil,
localizada nas coordenadas geográficas latitude 02° 31' 47" S e longitude 44° 18' 10" W.
A capital conta com 1.108.975 habitantes (Estimativa do IBGE, 2020) e sua área de
unidade territorial é de 582,974 km² (IBGE, 2019).
A trabalho foi realizado entre os dias 21 e 28 de junho/2021 utilizando uma
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abordagem quantitativa descritiva, que tem como objetivo explorar através da pesquisa
bibliográfica e da obtenção de dados primários por meio de questionários direcionados
aos consumidores, características inerentes aos mesmos no que tange ao mercado
digital de produtos agrícolas. O público alvo da pesquisa foram os consumidores de
produtos agrícolas.
Devido à pandemia do coronavírus as pesquisas não puderam ser realizadas de
forma presencial, portanto os questionários foram aplicados de forma online pela
plataforma Google Forms, sendo o link de acesso disponibilizado em mídias sociais e
grupos de WhatsApp, com perguntas previamente selecionadas no intuído de levantar
informações a respeito da faixa etária, profissão, renda e hábitos de consumo dos
produtos agrícolas a fim de fazer um levantamento e consequente análise dos
consumidores frente ao m-commerce desses produtos.
Todos os dados foram reunidos com auxílio da planilha do Google Forms, em
seguida transferidas para o Microsoft Excel e Power Bi onde foram produzidos os
gráficos a serem apresentados na discussão dos resultados.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constata-se que, 47,1% possuem idade de até 25 anos, 26,5% com idade entre

25 e 35 anos e as pessoas de 36 a 45 anos e acima de 45 anos representaram um
percentual de 13,2 % (Figura 2). Geralmente, pessoas dentro dessa faixa etária, de até
25 anos, possuem maior familiaridade com o processo de desenvolvimento de
tecnologias, portanto aparecem como os que mais utilizam, até mesmo para participar
da pesquisa de forma virtual.
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Figura 2 - Faixa etária
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Fonte: Autoria própria.

Quando perguntado a respeito do estado civil, 77,9% das pessoas responderam
que eram solteiras, 19,1% casadas e 2,9% divorciadas (Figura 3).
Figura 3 - Estado civil
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Fonte: Autoria própria.
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Segundo Bergoli (2020), as compras online são muito significativas em diversos

setores, como moda, eletrônicos, alimentos processados e refeições prontas. Isso pode

ser confirmado na pesquisa, onde 79,4% dos participantes afirmam ter o hábito de fazer
compras online (Figura 4).

Figura 4 - Hábito de fazer compras on-line
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Fonte: Autoria própria.

Diante do contexto tecnológico atual, se torna cada vez mais comum o uso de
dispositivos móveis para compras na internet, de forma que o número de pessoas que
estão substituindo as tradicionais compras on-line pela alternativa móvel vem
crescendo a cada dia (MONARTTI, 2015; MARTIN, 2013).
Entre 2012 e 2013 o crescimento do comércio eletrônico móvel girou em torno
de 65%, associado à considerável mudança nos hábitos de consumo, e ao crescimento
expressivo na quantidade de smartphones vendidos e qualificação da tecnologia móvel
como 3G e 4G (MONARTTI, 2015).
Com relação à frequência de consumo, 45,6% dos participantes informaram
fazer compras de vez em quando, 23,5% uma vez por mês, 11,8% duas a três vezes por
ano,10,3% mais de três vezes por ano 7,4% nenhuma vez e 2,9% uma vez por semana
(Figura 5).
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Figura 5 - Frequência de consumo.
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No estudo de Saraiva (2012) a amostra feita referiu-se que a frequência de
realização de compras online são todos os meses, ao que corresponde uma
percentagem de 30,9%. No sentido oposto de menos percentagem de respostas está a
frequência de uma vez a cada cinco meses (2,9%), anualmente é de 15,7%.
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Pôde-se verificar que a frequência de compras é elevada em ambos os
resultados, porém há discrepância em relação à quantidade de compras devido ao fato
de

falta

de

confiança,

seguido

pelos

indivíduos

que

não

têm

necessidade/interesse/costume na compra pela internet, e aqueles que preferem tocar
os produtos que vão comprar, ou receio de que o produto não seja entregue no local
indicado, tempo para entrega, dificuldade de procurar produtos na internet, receio que
o produto seja danificado, ou prefere ter o auxílio de um vendedor.
A

maioria

dos

participantes

declarou

comprar

eletrônicos

(55,9%),

eletrodomésticos (42,6%), vestuário (38,2%), moveis (17,6%), mercearia (4,4%), outros
(50%) e nenhum (4,4) (Figura 6). O mercado de eletrônicos sempre se renova, como o
desenvolvimento de novas tecnologias e suas atualizações, levando a compra de novos
produtos em um curto espaço de tempo. Resultado parecido foi encontrado por Cruz
(2021), que também identificou eletrônicos, com 37%, seguida de eletrodomésticos,
com 26% nas categorias preferidas pelos respondentes da pesquisa realizada.
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Figura 6 - Tipos de produtos.
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Fonte: Autoria própria.

Observa-se que os participantes mais jovens (até 25 anos) têm um hábito de
compra online maior que os outros grupos, contando com 36,7% da estatística (Figura
7). Tendo em vista que os produtos podem ser mantidos em centros de distribuição,
facilitando a entrega. As lojas permanecem ativas 24 horas por dia, 365 dias por ano,
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podendo ser acessadas nos momentos em que as lojas físicas não estão disponíveis.
Segundo a pesquisa de Vieira (2013), que revelou o cenário da relação dos jovens
com as novas tecnologias, pôde-se observar bastante expressividade na participação
destas no cotidiano dos jovens, bem como revelou que a forma como eles tem utilizado
essas ferramentas, proporciona alterações no modo de sociabilidade. A maior parte dos
jovens contou que utiliza a internet para conversar e manter contato com os amigos.
Com o processo de ampliação e do acesso à tecnologia da informática e sua
utilização pessoal, houve o incentivo e aumento do número de pessoas que veem,
nestes instrumentos, extensões de si, contribuindo para sua aceitação social e para o
incentivo à utilização dos demais (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2014). Com isso, os dados
encontrados confirmam que os jovens têm maior hábito de realizar compras online por
ser fomentador entre essa geração.
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Figura 7 - Faixa etária x Hábito de fazer compras on-line.
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Fonte: Autoria própria.

Já as compras virtuais diretas da agricultura, de alimentos minimamente ou não
processados, ainda não estão no mesmo patamar desses outros segmentos. Nota-se
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essa diferença na pesquisa, onde 82,4% das pessoas disseram não comprar frutas e/ou
hortaliças por sites ou aplicativos (Figura 8).
Os que responderam sim à pesquisa declararam comprar frutas diversas,
verduras, folhosas e tubérculos. Os que responderam não, afirmaram que não
conheciam aplicativos que oferecessem o serviço, falta de hábito na compra online de
produtos agrícolas, receio de que os produtos não sejam de boa qualidade, preferência
por escolha presencial, valor da entrega, entre outros.
Bergoli (2020) também diz que, um dos desafios para o setor de produção
agrícola, é a busca incessante pela qualidade dos alimentos. Os consumidores estão
cada vez mais conscientes em relação às possibilidades de transmissão de doenças via
alimentos. Quando perguntado sobre o motivo de não realizarem a compra de produtos
agrícolas online, os participantes mostraram a mesma preocupação com a higiene e
qualidade que ocorre com a compra in loco.
É importante enfatizar que este ainda é um mercado relativamente novo no
setor agrícola e que o consumidor, apesar de já fazer uso de aparelhos móveis para
realizar transações e atividades diárias, a utilização de aplicativos de compra é um
mercado em expansão que gradativamente atinge os setores da economia.
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Figura 8 - Comprar frutas e/ou hortaliças por aplicativos ou sites.
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Fonte: Autoria própria.

No ano de 2020 a pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2 modificou o
modo de vida das pessoas, impelindo-as à uma adaptação, em sua maior parte
tecnológica. Instituições religiosas, empresas, universidades, entre outras entidades
precisaram adequar-se ao novo funcionamento mundial.
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Em alguns estados do Brasil, produtos da agricultura familiar foram
disponibilizados em aplicativos de compra via internet, os quais permitem que o
consumidor efetue a compra online e receba os produtos em domicílio. Produtores
rurais têm utilizado essa ferramenta para garantir o escoamento da produção durante
a pandemia do novo coronavírus.
Sites, redes sociais e aplicativos ajudam a manter a renda da agricultura familiar,
visto que as feiras de rua foram suspensas em muitos lugares. Para garantir a segurança
da população, máscaras, luvas e álcool gel estão ainda mais presentes no dia-a-dia dos
trabalhadores. Estados como Piauí, Ceará, São Paulo e Paraná aderiram à nova forma de
comercialização de produtos agrícolas os quais permitem ao produtor efetuar o
cadastro e fazer as operações de compra e venda. Na pesquisa em São Luís foram citados
na Ricco Alimentos e a Terra Nordeste, por serem especializados em hortifruti e
oferecem serviço de delivery aos consumidores, além do iFood, entre outros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O M-commerce tornou-se um mercado promissor e em crescimento constante,
principalmente no último ano devido à pandemia e as consequentes restrições, que
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causaram o crescimento da tecnologia e das interações digitais. Ainda assim, concluiuse que mesmo com o novo cenário, a população ainda demonstra desconfiança em
comprar produtos hortícolas por meio digital.

A preferência, a confiança, a falta de informação, poucos aplicativos disponíveis

e o receio de compra por essa alternativa, são fatores preponderantes na hora de
realizar tal ação. A população ainda é pouco informada sobre esse novo mercado, no
entanto é um mercado que tende a crescer e o investimento na divulgação desse meio
e o incentivo enfatizando os benefícios que podem advir ao produtor e ao consumidor
são essenciais em sua difusão.
Por isso, apesar de as compras de produtos agrícolas por esse meio não serem
comuns entre a população, pode vir a ser um mercado promissor, a partir da
implementação de novas ferramentas no mercado e desenvolvimento das existentes,
demonstração de credibilidade por parte dos vendedores e o incentivo na compra, pois
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esse é um mercado que pode beneficiar produtores e consumidores.
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RESUMO
A agricultura familiar tem demonstrado sua importância para as várias regiões e contextos do país.
Atrelado a esse cenário, esses pequenos produtores enfrentam várias dificuldades para se manter na
cadeia produtiva do agronegócio. O município de Paço do Lumiar localizado na microrregião aglomeração
urbana de São Luís, possui uma representatividade comercial local e boas condições de desenvolvimento
socioeconômico, e estão entre os mais afetados economicamente pelos Covid-19. O trabalho teve como
objetivo identificar as principais dificuldades enfrentadas na comercialização de hortifruti durante o
período de pandemia no município de Paço do Lumiar-MA. A pesquisa utilizou dados primários e
secundários. Os dados primários foram coletados através da aplicação de questionários e o secundário
com pesquisas realizadas em livros, e-books e trabalhos científicos. Os resultados desta pesquisa foram
distribuídos em dois itens: a caracterização do perfil dos produtores e a influência e as dificuldades
enfrentadas pelos agricultores durante o período da pandemia. Constatou-se que que 50% dos
agricultores são representados por mulheres, com idade entre 38 a 49 anos; 54,8% possui ensino médio
completo. Com a pandemia, a renda dos agricultores passou a se concentrar na faixa de menos de um
salário mínimo com; em relação assistência técnica, 56% não tem acesso. Antes da pandemia as principais
dificuldades enfrentadas era o fornecimento de transporte, redução no número de vendas, elevação no
preço de insumos, difícil acesso aos mercados e locais de comercialização. Assim, recomenda-se que o
estado e governo ofereçam apoio a estes produtores, dando-lhes assistência técnica adequada,
investimento em novos programas que facilitem essas famílias entrarem em novos ramos envolvendo a
comercialização, para que seus produtos sejam aceitos e procurados assim como os que vem de outras
regiões do país.
Palavras-chave: Influência. Desafio. Covid-19.
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1. INTRODUÇÃO

A agricultura familiar é o principal fornecedor de alimentos para os mercados de

atacado e varejo, principalmente no setor de produção de frutas e hortaliças. São

alimentos de origem da própria roça do pequeno agricultor, saudáveis e de produção
familiar, valorizando ainda mais a mão de obra dos trabalhadores rurais (SAF, 2021). A
comercialização dos produtos provindos da agricultura familiar é realizada em feiras
livres, destacando a feira do bairro do João Paulo, considerada um dos principais locais
de vendas de hortifruti da microrregião aglomeração urbana de São Luís - MA. Dessa
forma, a maior dificuldade da comercialização dos produtos dos pequenos agricultores
está relacionada à distância da área de produção ao local de venda, principalmente
quando os mesmos não possuem um transporte próprio, dependendo do aluguel de um
transporte de terceiros.
Como conhecido, em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela
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OMS como uma pandemia, no Brasil, diversas medidas foram adotadas pelos estados e
municípios, como o fechamento de escolas e comércios não essenciais. Trabalhadores
foram orientados a desenvolver suas atividades em casa, alguns municípios e estados
encerraram-se em seus limites e divisas (MOS, 2020). Para aqueles produtores (pequeno
ou médio) e/ou intermediários que atuavam no fornecimento para as feiras livres, os
prejuízos foram consideráveis, ainda que temporariamente, neste período de pandemia
(NASCIMENTO, 2020).
Sob diferentes enfoques, a agricultura familiar tem sido apresentada por
diversos estudos e, mais especificamente nas esferas econômica e social, têm
demonstrado sua importância para as várias regiões e contextos do país (TIERLING,
2016).

Atrelado a esse cenário, esses pequenos produtores enfrentam várias

dificuldades para se manter na cadeia produtiva do agronegócio, dentre eles têm-se a
manutenção dos descendentes no mesmo negócio, perdas de produtos na pós–colheita
e transporte durante a comercialização (MANGIATERRA, 2018). Tal situação se agravou
com início da pandemia em todo Brasil, parte da comercialização é feita por meio das
compras públicas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com a crise pandêmica, essas formas de
comercialização foram afetadas. As compras pelo PAA, em muitos casos, foram
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reduzidas nesse período, entretanto, já havia sido observada a redução, nos últimos
anos, dos investimentos totais nessa política pública (NASCIMENTO, 2020).

Diante dessa realidade, pode afirmar-se que no estado do Maranhão

especificamente, várias instituições públicas e privadas têm desempenhado um papel

importante no auxílio dos produtores no contexto da pandemia, a exemplo do CEASA
de São Luís. No CEASA, as atividades não cessaram e o galpão destinado à Agricultura
Familiar continua operando, contudo, a comercialização reduziu (LOPES, 2020).
O município de Paço do Lumiar localizado na microrregião aglomeração urbana
de São Luís, atualmente possui aproximadamente 160 mil habitantes e é um polo
comercial de frutas e legumes de grande importância na região (ASSESI, 2021). Possui
uma representatividade comercial local e boas condições de desenvolvimento
socioeconômico, porém, pouco exploradas. Os agricultores dessa região estão entre os
mais afetados economicamente pelos efeitos da Covid-19. De modo geral, a produção
tem sido afetada pela falta de protocolos de segurança e proteção sanitária que
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permitam aos agricultores trabalharem com tranquilidade, interagindo com a
comunidade; dificuldades de logística, transporte, distribuição e comercialização dos
alimentos (IICA, 2020).
Os agricultores familiares do município de Paço do Lumiar-MA vêm contribuindo
cada vez mais para o desenvolvimento do município, através das suas produções e
comercialização dos seus produtores nas demais regiões da ilha por meio das feiras
livres e fornecimento para atacadistas. Assim, a realização deste trabalho é importante
para conhecer a realidade desses produtores antes e depois da pandemia, tanto em
relação a sua produção e comercialização, além de relacionar essa produtividade e
comercialização com as assistências técnicas recebidas pela Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento e Pesca de Paço do Lumiar - SEMAPA.
Desse modo, o trabalho teve como principal objetivo identificar as principais
dificuldades enfrentadas na comercialização de frutas e hortaliças durante o período de
pandemia no município de Paço do Lumiar-MA, com o intuito de contribuir para
melhorar a qualidade de vida e renda destes produtores familiares.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

Características da área de estudo

O local escolhido para realização da pesquisa foi o município Paço do Lumiar,

localizado na microrregião aglomeração urbana de São Luís, Maranhão. A pesquisa foi
desenvolvida entre junho/2021 e julho/2021, que consistiu de dados primários e
secundários.

Fonte dos dados e técnicas de coleta
A pesquisa utilizou dados primários e secundários. Os dados primários foram
coletados através da aplicação de questionários (APÊNDICE A), visitas e conversas
informais junto aos produtores, devido ao isolamento social por causa da pandemia da
Covid-19, a aplicação dos questionários ocorreu de maneira híbrida, utilizando de
ferramentas online (Google Forms) e quando a campo, todas as normas de profiláticas
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foram devidamente seguidas. Os dados secundários foram obtidos através do uso de
artigos, revistas e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de
Paço do Lumiar (SEMAPA).
Após a escolha da Comunidade, utilizou-se a amostragem não probabilística.
Segundo Oliveira (2001), ao utilizar uma amostra não probabilística “o pesquisador
seleciona membros da população mais acessíveis”.
Para esta pesquisa foram apresentados dados de 42 questionários aplicados. As
variáveis estudadas foram referentes à caracterização econômica, social, produtiva e
comercial da família (origem, idade, escolaridade, número de dependentes, área
explorada, composição da renda, existência de bens duráveis, quantidade produzida,
quantidade comercializada e dificuldades na comercialização).

Métodos de análise
A pesquisa utilizou métodos quantitativos e qualitativos. Para Dalfovo et al.
(2008), o método quantitativo caracteriza-se pelo emprego de quantificação, tanto nas
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento desses por meio de
técnicas estatísticas. O método qualitativo se caracteriza por um maior foco na
compreensão dos fatos.
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Após a coleta e tabulação dos dados, realizou-se a análise estatística através do

Programa Excel (Microsoft Office Excel). Os resultados serão apresentados em gráficos
com o objetivo de simplificar e tornar os dados mais facilmente perceptíveis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa foram distribuídos em dois itens: o primeiro sendo
a caracterização do perfil dos produtores, e o segundo a influência e as dificuldades
enfrentadas pelos agricultores durante o período da pandemia do COVID-19.

Caracterização do perfil do produtor
a) Gênero do produtor
O resultado da pesquisa mostrou que 50% dos agricultores entrevistados são
representados por mulheres, e em sua maioria ocupam a função de chefe de família, e
50% são representados por homens (Fig.1). Diante disso, a presença das mulheres na
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agricultura vem crescendo e tornando-se marcante com o passar dos anos,
desmistificando a mulher apenas como cuidadora do lar, e sim realizando o papel social
de alicerce a união e sucessão familiar na agricultura.
Sabe-se que, a presença das mulheres rurais na produção agrícola familiar é um
fato. Mesmo na invisibilidade, não se pode negar que elas estão ocupando terras,
plantando, colhendo, e cultivando o desejo de ter uma terra livre e usufruí-la com seu
trabalho. Presentes na casa, no quintal, na roça e na luta pela terra, as mulheres tiveram
ainda de lutar pelo direito de serem reconhecidas como trabalhadoras (ALMEIDA et al.,
2014).
Figura 1 - Distribuição percentual do gênero do produtor de Paço do Lumiar-MA.

Fonte: Dados da pesquisa (2021).
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b) Faixa etária do produtor

A pesquisa mostrou que 21,42% (9) dos produtores apresentando idade entre 24

a 36 anos; 38,10% (16) tinham idade entre 37 a 49 anos e 40,48% (17) apresentavam

idade acima de 50 anos (Figura 2). Diante disso, a maioria dos agricultores familiares
apresentam uma idade de 37 a 50 + anos. Pois, segundo os relatos dos entrevistados, a
sua atividade no campo vem sendo exercida desde jovens, seguindo uma sucessão
familiar, caracterizada como a principal fonte de renda.
Em 2017, uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que o agrupamento entre
35 e 45 anos de idade encolheu de 21,93% para 18,29% da população rural e os jovens
entre 25 e 35 anos, que representavam 13,56% do campo em 2006, atualmente são
apenas 9,48%, esse resultado está relacionado com o fato dos agricultores estarem se
esforçando para oferecer melhores condições de estudos para os filhos, para que eles
possam viver em uma situação mais confortável comparadas às vividas pelo seus pais.
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Figura 2 - Distribuição percentual da faixa etária dos agricultores de Paço do Lumiar-MA.

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

c) Escolaridade do produtor
Em relação à escolaridade, 54,8% apresenta-se com Ensino médio completo;
14,3% com Ensino médio incompleto; 26,2 % com Ensino Fundamental incompleto; 2,4%
com Ensino Fundamental Completo e apenas 2,4 % se apresenta com Ensino Superior
(Figura 3) Farias et al. (2013), em uma pesquisa feita no município de Westfália/RS,
encontraram 76% dos produtores com escolaridade abaixo de Ensino Médio Completo,
superior aos dados deste trabalho.
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Figura 3 - Distribuição percentual da faixa de escolaridade dos agricultores de Paço do LumiarMA.

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

A escolaridade é um dos indicadores da caracterização socioeconômica da
população, uma vez que o nível de escolaridade revela que as políticas educacionais no
campo são ineficazes (REBOUÇAS, 2013), em contrapartida, a escolha por falta de uma
educação à nível superior tendeu a uma questão de priorização, como justificativa
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relataram que na época a prioridade era o trabalho. Esse é o cenário da maioria dos
agricultores no Estado do Maranhão, que diante de inúmeras dificuldades, entende-se
que alguns jovens só estudam as séries iniciais.
d) Principais produtos de comercialização
Os produtos produzidos pelos agricultores de Paço do Lumiar são em geral
hortaliças (alface, vinagreira, coentro, cebolinhas, rúcula, pimentinha, pimentão e
mandioca) (Figura 4). e frutas (coco, limão, mamão, banana, jaca, manga e maracujá)
com predominância de hortaliças, onde segundo levantamento em entrevista, são os
produtos que possibilita um retorno econômico rápido. Fato esse comprovado pelo
Anuário Brasileiro de Hortaliça (2013), onde a olericultura se posiciona entre os
segmentos com maior expressão produtora no agronegócio brasileiro, movimentando
cerca de R$25 bilhões no país.
Alguns dos seus produtos são isentos de agrotóxico, tanto durante o ciclo da
cultura quanto no aparecimento de algum inseto ou doença, como alternativa os
agricultores optam por métodos menos invasivos, como por exemplo rotação de
cultura, poda e até mesmo receitas caseiras.
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Figura 4 - Hortaliças e frutíferas produzidas pelos agricultores de Paço do Lumiar.

e) Renda Familiar
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A renda familiar dos agricultores do município de Paço do Lumiar, antes do surto
pandêmico do COVID-19 se concentrava na faixa de um salário mínimo (40,5%) e até no
máximo dois salários mínimo (45,2%), apresentado uma pequena parcela dos
agricultores com renda familiar de menos que um salário mínimo (11,9%) e outra com
uma renda acima de dois salários mínimos (2,4%)(Figura 5). Evidências recentes
apontam para diferentes efeitos da pandemia nos distintos estratos da agricultura
familiar. Produtores integrados em cadeias agroindustriais e aqueles conectados a
cadeias curtas de abastecimento, têm tido menores perdas de renda (FAO, 2020). Já os
agricultores mais pobres estão entre os mais afetados economicamente pelos efeitos da
Covid-19. Setores da agricultura familiar associados a cadeias de suprimento intensivas
em mão de obra têm sido especialmente afetados (SCHMIDHUBER; QIAO, 2020). Salazar
et al. (2020).
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Figura 5 - Distribuição percentual comparativa da Rendas dos agricultores de Paço do LumiarMA.

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Diante disso, a pesquisa apontou que durante o período da pandemia do COVID-
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19 a renda familiar dos pequenos agricultores fora afetada, resultando em uma
diminuição da mesma. Portanto, a renda destes agricultores passou a se concentrar na
faixa de menos de um salário mínimo com 69%, seguida de 21,4% para renda de até um
salário mínimo; 9,6% para uma renda de um a dois salários mínimos (Figura 5). Esta
diminuição da renda dos agricultores se deu pela suspensão do funcionamento de
mercados e feiras livres, decorrentes das medidas restritivas de segurança sanitária
atribuídas pelo governo. Conjuntamente, as restrições impostas ao comércio, que
fecharam estabelecimentos voltados à alimentação, afetaram a distribuição e acesso
aos alimentos (Valadares et al., 2020), deixado potenciais agricultores fora desse
mercado, impactando nas rendas da agricultura familiar (Preiss et al., 2020b; Valadares
et al., 2020).
Devido à situação que eles têm enfrentado durante o período de pandemia, uma
minoria (31%) dos agricultores entrevistados recorreram a realizar atividades externas
remuneradas para complementar a sua renda familiar, denominada por eles como
“bico”, que são empregos temporários. Enquanto 61,9% agricultores entrevistados
afirmaram o recebimento de recursos através de programas sociais e recursos de
previdência social (aposentadoria/pensão) para complementar sua renda familiar.
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Sendo 51,9% destes recebendo o benefício do programa social Bolsa Família, 29,6%

recebendo o benefício do Auxílio Emergencial e outros 18,5% recebendo aposentadoria.

Influência da pandemia do COVID-19 na produção e
comercialização dos pequenos agricultores
A pandemia influenciou os produtores em relação à quantidade de alimentos
produzidos, apontando que 73,8% dos produtores entrevistados reduziram a sua
produção (Figura 6), enquanto apenas 26,2% deles não reduziram a quantidade de
produtos cultivados na sua área, pois não sofreram com perdas da sua produção.
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Figura 6 - Redução de produção dos agricultores familiar.

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Diante disso, os motivos que levaram a redução dessa produção se deu
principalmente pela falta de venda dos produtos (21,4%) e por serem muito perecíveis
e estragar rápido (23,8%) (Figura 7).
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Figura 7 - Distribuição dos motivos de redução das vendas dos produtos.

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Outro motivo relatado pelos agricultores para esta redução, está relacionada
com o período chuvoso, que nos últimos anos afetou ainda mais a produção das
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hortaliças, chegando a não conseguirem cultivar nenhuma neste período. Durante a
pesquisa, muitos agricultores relataram a questão da sua saúde como um dos motivos
para a diminuição da sua produção, pois após contraírem o coronavírus apresentaram
sequelas e limitações físicas, dessa forma, sendo obrigados a reduzirem as atividades
exercidas. Dessa forma, muitos agricultores passaram a planejar o cultivo, tanto em
relação ao período, para não coincidir com muitas chuvas, quanto à quantidade a ser
cultivada para evitar perdas, seja ela por falta de venda ou por estragarem.
Outro aspecto que influenciou a agricultura decorrente da pandemia do COVID19, foi a elevação dos preços dos insumos utilizados na sua produção no ano de
2020/2021. Inicialmente, houve uma restrição da oferta de insumos agrícolas, que se
somou com uma alta procura, resultando no encarecimento dos fertilizantes,
principalmente o adubo orgânico (esterco), seguido dos defensivos. A produção tem
sido afetada pela falta de protocolos de segurança e proteção sanitária que permitam
aos agricultores trabalharem com tranquilidade, interagindo com a comunidade;
dificuldades de logística, transporte, distribuição e comercialização dos alimentos; e
restrições de acesso ao capital financeiro decorrentes dos efeitos da pandemia nas
economias nacionais. Há ainda problemas relacionados ao acesso a insumos, e
dificuldades de armazenamento da produção (IICA, 2020).
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A pesquisa de Salazar et al. (2020) aponta que 56% dos entrevistados relataram

aumento no preço dos insumos causados pela pandemia, dificultando o planejamento

futuro da produção. Em relação aos preços pagos aos produtos, estudo do BID mostra

que 67% dos agricultores familiares consultados afirmaram terem comercializado seus
produtos por preços menores que o esperado (BID, 2020).
No que se refere ao escoamento da produção rural para os agricultores

familiares, é de suma importância fatores como a infraestrutura de transporte e o
acesso a mercados e locais de comercialização (NOGUEIRA, 2014). Se, por um lado, a
agricultura familiar tem dificuldades para escoar a produção, por outro, os centros
urbanos precisam do abastecimento fazendo-se necessário iniciativas que possibilitem
a inclusão de agricultores familiares, o comércio justo, a preservação ambiental e a
segurança alimentar e nutricional (GVces, 2015). Tanto antes quanto atualmente, neste
período de Pandemia, a principal dificuldade enfrentada pelos agricultores de Paço do
Lumiar é em relação ao transporte, ao deslocamento da área de produção até o local de
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venda. Sendo assim, é necessária a locação de veículos terceirizados para a locomoção
dos produtos comercializados pelos agricultores para abastecimentos de feiras livres e
outros.

Assistência Técnica (ATER)
No que diz respeito à assistência técnica, 44,5% afirmam que recebem nenhum
tipo de assistência (Figura 8) em sua propriedade e sempre trabalharam por conta
própria, este serviço de assistência é tão importante que todos os produtores, mesmo
os que não recebem, percebem que há diferença entre a produção dos agricultores que
recebem assistência técnica dos que não recebem, principalmente na renda, fato esse
comprovado por Rocha Júnior et al. (2014), na qual observou que 16,59% dos
agricultores familiares brasileiros que utilizaram o serviço de assistência técnica obteve
um acréscimo de renda.
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Figura 8 - Percentagem quanto Assistência técnica.

Recebe assistência técnica

Não recebem assistência técnica

44%
56%

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Durante o período pandêmico, os agricultores que já recebiam assistência
continuaram em contato com os técnicos por meio de redes sociais e aplicativos de
mensagens, sendo realizada a presença apenas em casos emergenciais seguindo as
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recomendações do protocolo de segurança da Covid-19.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disto, recomenda-se que o Estado e o Governo se sensibilizem, dandolhes apoio, assistência técnica, investimento em novos programas para os produtores
entrarem cada vez mais no mercado e poderem competir com produtores de outros
estados, apresentando produtos de qualidade, maior produção, consequentemente
aumentando a renda dessas famílias de produtores rurais mesmo em pandemia.
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RESUMO
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), com base nos dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS), o Brasil desde 2008, que figura como um dos principais consumidores
de agrotóxicos em todo o mundo. A utilização desenfreada destas substâncias e a falta de
fiscalização eficiente tem causado anualmente mais de 20 mil mortes. Segundo os dados da
ABRAS com base no levantamento da ORGANIS, o setor de orgânicos aumentou cerca de 30%,
movimentando mais de R$: 5,8 bilhões, mesmo durante a pandemia. Pensando nisso, esta
pesquisa teve como objetivo construir um perfil do mercado consumidor de hortaliças orgânicas
pela população de São Luís. Para estudar o consumo de hortaliças orgânicas pela população da
capital do Maranhão, foi realizada uma pesquisa qualitativa, onde foram coletados dados por
meio da aplicação de um questionário semiestruturado com 15 questões, em de junho/2021. O
questionário foi construído através da plataforma Google Forms e aplicado por meio de redes
sociais como WhatsApp. Foram obtidas 84 respostas, através das quais pôde-se perceber que a
disponibilidade, preço elevado e a falta de certificação dos produtos figuram como os principais
entraves ao consumo de hortaliças orgânicas no município de São Luís – MA. A realização desta
pesquisa tornou-se necessária para a avaliar o funcionamento do mercado de hortaliças
orgânicas em São Luís sob a ótica dos consumidores. Dessa maneira pode-se direcionar melhor
as políticas públicas governamentais, voltadas para esse mercado, afim de expandi-lo.
Palavras-chave: Disponibilidade. Olerícolas. Agrotóxicos.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), com base nos dados da

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil desde 2008, figura como um dos

principais consumidores de agrotóxicos em todo o mundo. Estas substâncias químicas
sintéticas são utilizadas na agricultura com a prerrogativa de controle para pragas e
doenças afim de garantir o crescimento e desenvolvimento das plantações e que
tiveram o seu uso intensificado com o fortalecimento do agronegócio ao longo dos anos.
A utilização desenfreada destas substâncias e a falta de fiscalização eficiente tem
causado anualmente mais de 20 mil mortes e além dos impactos à saúde humana causa
prejuízos também aos animais e ao meio ambiente.
A procura por uma alimentação mais saudável tem feito cada vez mais parte da
vida da população. Nesta perspectiva a inserção de alimentos como as hortaliças tem
sido uma das principais escolhas no momento de compor a dieta em virtude da grande
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variedade de espécies, formas de utilização e consumo, no entanto, diversos obstáculos
são encontrados quando se deseja mudar os hábitos alimentares e melhorar a qualidade
de vida com a alimentação baseada em hortaliças cultivadas no sistema convencional
(utilização de insumos químicos, maquinário pesado visando a produtividade física), e
isso se justifica pelo fato de que diversas espécies do grupo das hortaliças apresentam
níveis de contaminação por agrotóxicos acima do aceitável por lei (ABRASCO, 2015;
ANVISA, 2016).
Nesta perspectiva os produtos orgânicos têm ganhado cada vez mais espaço
tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Este espaço cada vez maior não está
relacionado somente com a qualidade do produto, mas também com todo o processo
antes do mesmo chegar às prateleiras, no qual há maior responsabilidade ambiental em
virtude da não utilização de agrotóxicos e de insumos de natureza química, da segurança
alimentar e da qualidade de vida tanto do produtor quanto do consumidor (NEVES;
CASTRO, 2010).
Segundo os dados da ABRAS com base no levantamento da ORGANIS (Associação
de Promoção dos Orgânicos), o setor de orgânicos aumentou cerca de 30%,
movimentando mais de R$ 5,8 bilhões, mesmo durante a pandemia. Analisar o mercado
orgânico e compara-lo ao convencional ajuda a entender o comportamento do
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consumidor em relação às necessidades e demandas. Assim, novas políticas de
fortalecimento ao setor podem ser criadas (SANTIAGO; GENTIL, 2014).

A realização desta pesquisa torna-se necessária para a avaliar o funcionamento

do mercado de hortaliças orgânicas no município de São Luís sob a ótica dos
consumidores. Dessa maneira pode-se direcionar melhor as políticas públicas
governamentais, verificar a necessidade e o tipo de informações a serem
disponibilizadas aos consumidores e conhecer os fatores que limitam ou estimulam o
consumo e assim direcionar o mercado às expectativas e necessidades do consumidor
de modo a estimular o consumo e promover a expansão do mercado. As pesquisas que
tomam como base o ponto de vista do consumidor neste ramo no município de São Luís
ainda são deficitárias.
Assim, a pesquisa teve como objetivo construir um perfil do mercado

consumidor de hortaliças orgânicas no município de São Luís - MA. Como específicos a)
avaliar a percepção e o conhecimento sobre alimentos orgânicos; b) identificar o
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comportamento e as atitudes destes consumidores; c) identificar as principais
motivações e limitações em relação ao consumo de alimentos orgânicos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Um dos fatores determinantes para a grande importância da agricultura orgânica
é a sua capacidade e preocupação em conservar e promover serviços ecossistêmicos,
tais como controle biológico, conservação do solo e da água, ciclagem de nutrientes,
entre outros, além de promover a segurança alimentar e reduzir os riscos de intoxicação.
Para Sousa (2017) a implementação de um conjunto de novas tecnologias, após
a revolução verde, como sementes melhoradas, fertilizantes químicos e agrotóxicos,
levou muitos agricultores a deixar de lado as práticas já, historicamente, construídas.
Houve não somente mudança na base técnica, mas também na gestão do
conhecimento, pois com a perda de sementes nativas, por exemplo, foram perdidos os
conhecimentos necessários para lidar com essas sementes nativas e as práticas foram
deixadas de lado. O mesmo aconteceu com o uso da matéria orgânica e outras práticas
que os agricultores deixaram de realizar.
No âmbito do desenvolvimento rural, a agricultura orgânica pode tornar-se um
meio de promoção socioeconômica dos agricultores, já que implica na construção de
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novas redes sociais de comercialização e no alcance de novos mercados. Esses novos
mercados oferecem maior retorno econômico ao produtor e proporcionam

oportunidades para incremento em sua qualidade de vida e autonomia no uso de

insumos externos. Os produtos originários da agricultura orgânica são considerados
diferenciados em sua qualidade e recebem um selo orgânico, que é um selo de
qualidade, o qual indica que o produto foi cultivado e processado dentro das normas
estabelecidas internacionalmente ou para cada país (TROVATTO et al., 2017)
A história do mercado de orgânicos no Brasil começou a ser expressiva no início
da década de 1990, com destaque para o pioneirismo das iniciativas criadas pela

Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (Abio) em 1985, pela
Cooperativa Ecológica Coolmeia de Porto Alegre em 1989, e pela Associação de
Agricultura Orgânica (AAO) de São Paulo em 1991 (BACOCCINA, 2017). Orgânico é um
termo de rotulagem que indica que os produtos são produzidos atendendo às normas
da produção orgânica e que estão certificados por uma estrutura ou autoridade de
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certificação devidamente constituída. A agricultura orgânica se baseia no emprego
mínimo de insumos externos.
No entanto, devido à contaminação ambiental generalizada, as práticas de
agricultura orgânica não podem garantir a ausência total de resíduos. Contudo, é
possível aplicar métodos que visem à redução, ao mínimo, da contaminação do ar, do
solo e da água. Segundo Sambuichi et al. (2017), a busca por alimentos advindos de
sistemas de produção mais sustentáveis, como os sistemas orgânicos de produção, é
uma tendência que vem se fortalecendo mundialmente. No Brasil, o sistema orgânico
de produção está regulamentado pela Lei Federal no 10.831, de 23 de dezembro de
2003, que contém normas disciplinares para a produção, processamento, distribuição,
identificação e certificação da qualidade dos produtos orgânicos, sejam de origem
animal ou vegetal (BRASIL,2003).
De acordo com essa Lei, considera-se sistema orgânico

de

produção

agropecuária toda aquela produção em que são adotadas técnicas específicas, visando
otimizar os recursos naturais e socioeconômicos disponíveis, respeitando a integridade
cultural das

comunidades

rurais, objetivando

a

sustentabilidade ecológica e

econômica, a maximização dos benefícios sociais, e, empregando,

sempre

que

possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de
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materiais químicos e sintéticos eliminando o uso de organismos geneticamente
modificados em qualquer fase do processo

de

produção,

processamento,

armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente,
principalmente (BORGUINI, 2016). Ainda, outra inovação que veio por meio dessa Lei

foi permitir a venda direta sem certificação para agricultores familiares inseridos nas
políticas de organização e controle social e previamente cadastrados junto ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa flexibilização facilitou o acesso dos
produtores menos capitalizados ao mercado de orgânicos, gerando a sua inclusão
produtiva e promovendo justiça social, entretanto, ” é importante ressaltar que quando
o produtor se cadastra apenas para venda direta, sem certificação, não poderá vender
a terceiros, apenas na feira (ou direto ao consumidor) e para as compras do governo
(merenda e CONAB). Já o produto certificado, pode ser vendido em feiras, mas também,
supermercados, lojas, restaurantes, hotéis, indústrias, internet etc. Assim, para que o
produtor sem certificação possa vender seus produtos orgânicos em feiras, por
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exemplo, é necessário que seja apresentada a Declaração de Cadastro, documento que
demonstra seu cadastro junto ao MAPA. Neste caso, só o produtor, alguém de sua
família ou de seu grupo pode estar na barraca, vendendo o produto. ” (GOMES,
FRINHANI; 2017).
Becker e Dos Anjos (2010) denotam que: “Em 2003, foi instituído o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), que visa aumentar o acesso de populações vulneráveis a
alimentos considerados saudáveis, em quantidade suficiente e fornecimento regular.
Em 2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi reformulado, tendo
como um dos objetivos aumentar a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede
pública de ensino, o que propiciou a abertura do mercado institucional da alimentação
escolar para alimentos produzidos localmente por agricultores familiares, sendo que
aqueles produzidos sob manejo orgânico e/ou agroecológico têm prioridade de compra
em relação aos produzidos sob o manejo convencional. Além disso, há a possibilidade
de bonificação na ordem de até 30% no preço pago por alimentos oriundos de produção
orgânica e/ou agroecológica certificada. Essa nova proposta das políticas públicas pode
ser considerada um estímulo à produção de alimentos agroecológicos, além do
reconhecimento de que a ciência da agroecologia deve ser considerada uma ferramenta
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para garantia da produção sustentável de alimentos, da segurança alimentar de públicos
vulneráveis e de geração de renda para o pequeno agricultor”.

Em 2012, o governo federal lançou a Política Nacional de Agroecologia e

Produção Orgânica (PNAPO) e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica

(Planapo) e, com isso, o País tornou-se pioneiro no mundo na implementação de uma
política pública dessa natureza. O Planapo busca implementar programas e ações
indutoras da transição agroecológica da produção orgânica de base agroecológica
possibilitando à população a melhoria de qualidade de vida por meio da ampliação da
oferta e do consumo de alimentos saudáveis, assim como de ações que visem consolidar
o manejo sustentável dos recursos naturais (VILELA et al., 2019; TROVATTO,2017) e a
partir daí surgiram outras políticas estaduais que incluíam o tema e estimularam o
crescimento do setor no país.
No que diz respeito ao cenário internacional: “O país que apresenta o maior
número de produtores orgânicos no mundo é a Índia, com 835.000. Na América do Sul,
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o país com o maior número de produtores é o Peru, com 91.771, seguido do Paraguai,
com 58.258. Na Europa, o país com o maior número de produtores orgânicos é a Itália,
com 64.210. Os Estados Unidos têm apenas 14.217 produtores, mas são o quarto país
em área de produção orgânica no mundo, categoria liderada pela Austrália em primeiro
lugar, seguida por Argentina e China. A área de produção inclui as áreas de produção
orgânica ocupadas por agricultura, áreas em conversão, pecuária, aquicultura e
extrativismo. Em relação ao número de produtores, o Brasil tem grande potencial de
crescimento por sua expressiva área agrícola e pelo número de pessoas envolvidas com
a atividade no País em comparação a outros países de menores proporções e potencial
agrícola e que estão em posição de destaque, como o Peru e o Paraguai” (VILELA et al.,
2019).
Ainda segundo Vilela et al. (2019) a taxa de crescimento anual no País entre 2014
e 2017 foi de 14,5%. Na maioria dos estados a taxa de crescimento anual foi positiva. Os
estados que apresentaram as maiores taxas de crescimento foram Amapá (348%), Acre
(95,3%), Amazônia (62,6%), Roraima (60%) e Pará (54,4%). Apenas os estados de Mato
Grosso do Sul, Piauí, Maranhão e Goiás apresentaram redução das unidades de
produção orgânica.
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Faria (2019) afirma que a área destinada à produção de olerícolas orgânicas no

Brasil ainda é relativamente pequena, representando 1,8% da área utilizada para
produção orgânica, sendo que o maior volume de hortaliças orgânicas provém de
pequenas e médias propriedades, o que indica o predomínio da agricultura familiar

nesse segmento. Apesar da área pequena destinada à produção de hortaliças orgânicas,
estes são os alimentos orgânicos mais consumidos, seguido pelas frutas e cereais.

3. MATERIAL E MÉTODOS
Para estudar o consumo de hortaliças orgânicas pela população de São Luís,
município localizado no estado brasileiro do Maranhão, situado a 2° 31’ 51” Sul e 44° 18’
24” Oeste com uma população de 1.108.975 pessoas até o ano de 2020, foi realizada
uma pesquisa qualitativa, onde foram coletados dados por meio da aplicação de um
questionário semiestruturado com 15 questões, em de junho/2021. O questionário foi
construído através da plataforma Google forms e aplicado por meio de redes sociais
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como WhatsApp, devido ao momento que o país se encontra em plena pandemia.
A pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se fundamenta
principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não
utilização de instrumental estatístico na análise dos dados (VIERA; ZOUAIN, 2006;
BARDIN, 2011; BRUCHÊZ et al., 2015). Ela visa entender, descrever e explicar os
fenômenos sociais de modos diferentes, através da análise de experiências individuais
e grupais, exame de interações e comunicações que estejam se desenvolvendo, assim
como da investigação de documentos ou traços semelhantes de experiências e
integrações (FLICK, 2009; BRUCHÊZ et al., 2015)
A análise dos dados qualitativos que foram obtidos nas entrevistas realizadas
através da análise de conteúdo e comparada a outros trabalhos acadêmicos a fim de se
entender a verdadeira realidade do mercado consumidor de hortaliças orgânicas no
munícipio de São Luís. Os questionários foram montados pelos componentes da equipe
mediante a leitura de outros trabalhos que expressem a mesma finalidade, e a
orientação da professora responsável. Após a obtenção dos dados, o material coletado
em pesquisa foi ordenado e comparadas as falas e respostas objetivas, isso possibilitou
a classificação dos dados que foram usados para analise final.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação à faixa etária observou-se que 72,62% das pessoas entrevistadas

tinham entre 20 e 30 anos de idade. 14,29% tinham entre 12 e 19 anos e 13,10% tinham
entre 31 e 60 anos (Figura 1A). Com relação a escolaridade dos entrevistados, 59,5%
possuem ensino superior incompleto, 15,5% ensino superior completo, 10,9% ensino
médio completo, 3,6% ensino técnico completo, 1,2% ensino fundamental incompleto,
2,4% ensino fundamental completo, 3,6% doutorado e 2,4% mestrado (Figura 1B).
Figura 1A. Quantitativo de pessoas por idade.

Figura 1B. Nível de escolaridade.
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Fonte: Autoria própria.

No tocante ao conhecimento sobre hortaliças orgânicas 94% das 84 pessoas que
responderam ao questionário disseram conhecer as hortaliças orgânicas (Figura 2A). Por
outro lado, 65,5% disseram ter aprendido sobre hortaliças orgânicas ainda na escola e
os outros 34,5% disseram ter aprendido principalmente após ingressarem na
universidade e também através de livros, televisão, redes sociais, internet e de
conhecimentos passados dentro da família com destaque para a universidade e para a
internet como principais meios de difusão de informações sobre este tipo de alimento
(Figura 2B).
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Figura 2A. Conhecimento acerca de
hortaliças orgânicas.

Não

Figura 2B. Local de aprendizado sobre
hortaliças orgânicas.
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Fonte: Autoria própria.

No que diz respeito ao conhecimento sobre os benefícios em consumir hortaliças
de cultivo orgânico 84,5% dos 84 entrevistados, responderam conhecer os benefícios
obtidos ao consumir hortaliças orgânicas (Figura 3A). No entanto, somente 61,9% dos
entrevistados consomem hortaliças orgânicas (Figura 3B). Isso pode estar ligado a
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fatores, como falta de tempo para buscar alimentos mais saudáveis e a indisponibilidade
dos produtos em vários bairros da capital.
Figura 3A. Conhecimento sobre os benefícios
associados a hortaliças orgânicas
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Figura 3B. Consumo de hortaliças
orgânicas

40

60

80

38,1%

Sim

61,9%
0

Quantidade de Pessoas

20

40

60

Quantidade de pessoas

Fonte: Autoria própria.

Ao analisar os dados obtidos no questionário, foi possível perceber que um dos
maiores entraves para o consumo de hortaliças orgânicas pela população de São luís, é
a indisponibilidade do produto no mercado. Mais de 40% dos entrevistados (Figura 4),
relataram que esse problema é constante, dentro dele, é citado que comprar hortaliças
convencionais é muito mais prático, além de fácil disponibilidade e “pesa menos no
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bolso”. Muitos podem ser os fatores que dificultam o acesso as hortaliças orgânicas,
desde o campo até a mesa do consumidor.

Figura 4 - Principais dificuldades enfrentadas para o consumo de hortaliças orgânicas.
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Fonte: Autoria própria.

Segundo Vilela et al. (2019), no Brasil dos anos de 2014 a 2017 houve um
aumento 14,5% no número de produtores em contrapartidas o estado do Maranhão
apresentou um decréscimo no número de unidades de produção orgânica da ordem de
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2,3% passando de 308 unidades em 2014 para 287 em 2017.
O decréscimo na quantidade de unidades de produção orgânica pode estar
associado principalmente as dificuldades apontadas por Cavalcante et al. (2015), na
produção de orgânicos nos municípios do Maranhão em análise foram: a baixa
capacitação e inoperância da assistência técnica e extensão rural para orientar a
produção orgânica; a ausência de orientação adequada na elaboração de propostas para
a aquisição de credito rural pelo PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar), a exemplo tem-se: o PRONAF Agroecologia, Pronaf Eco e Pronaf
Floresta; e a falta de conhecimento e divulgação da produção orgânica e da base
agroecológica no âmbito dos investidores, para financiamento da produção, já que os
custos de produção são elevados. A solução destas problemáticas é essencial para
ampliação do mercado consumidor maranhense de produtos orgânicos, que atualmente
apresenta poucos pontos de comercialização.
O desafio da produção de hortaliças orgânicas é atender aos requisitos impostos
por seus consumidores, apontados como: imagem, disponibilidade de informações na
embalagem, atributos do alimento, e as característica de segurança alimentar como o
processo de plantio, aplicação de defensivos, manuseio e transporte (LOURENZANI;
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SILVA, 2004; LOPES et al., 2016). O que dar espaço para citar a certificação desses

produtos, quão confiante as pessoas realmente se sentem ao ter certeza que não estão
sendo enganadas.

Estes requisitos estão baseados no perfil demográfico do

consumidor, pelas características próprias da consciência, motivação e busca da

qualidade de vida, e das externas como a disponibilidade do produto, local para compra,
embalagem e preço (FERREIRA et al., 2010; LOPES et al., 2016), fatores que impactam
em o poder de decisão.
Para Meireles et al. (2004); Bezerra et al. (2017) o consumo das pessoas mostra
a sua identidade, características, personalidades, valores e estilos. Esta ligação é
reforçada à medida que o estilo de vida se relaciona às formas como os consumidores
escolhem gastar seu tempo e dinheiro, isto é, tomando como diretrizes seus valores,
gostos e preferências, o que irá refletir nas suas escolhas de consumo (SOLOMON, 2002;
BEZERRA et al, 2017).
A principal característica a ser ponderada no mercado de orgânicos é que a
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demanda tem crescido à medida que seus consumidores enxergam esse segmento de
mercado da mesma forma do segmento convencional, assim, exigem atributos como a
disponibilidade, diversidade, regularidade e preço, dentre outros (ARNALDI; PEROSA,
2003; BEZERRA et al., 2017). Todos esses fatores mostram que quanto mais
conhecimento sobre produtos orgânicos a população tiver, mais ela vai exigir tal
produto, movimentando esse mercado e provocando o seu crescimento e
disponibilidade.
Ao avaliarmos a frequência de consumo 38,1% das pessoas que participaram da
pesquisa relataram não consumir hortaliças orgânicas, já os 61,9%, restantes dizem
consumir como demonstrado na Figura 5 - O consumo ainda baixo pode estar associado
principalmente aos fatores citados na análise, que são a indisponibilidade e os preços
elevados. Para Ribeiro (2017), com base nos dados da pesquisa da Organis Brasil um dos
maiores motivos para as pessoas não adquirirem os produtos orgânicos são os preços
altos.
Das 52 pessoas que afirmam consumir hortaliças orgânicas, 23% consomem
diariamente, 52% semanalmente, 12% quinzenalmente, 10% mensalmente e 4%
consomem de forma esporádica (Figura 5A). Observa-se, portanto que o consumo diário
ainda é baixo para a manutenção da saúde se observarmos o que dizem a Organização
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Mundial da Saúde (OMS) e A Fundação das Nações unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO/ONU) em que o consumo de frutas, legumes ou verduras onde

entram as hortaliças deve ser superior a cinco dias semanais e apenas 20% das pessoas

que participaram deste estudo consomem hortaliças diariamente. Cavalcante et al,
(2015), na caracterização do mercado, produção e consumo de orgânicos no estado da

Paraíba demonstraram que apenas 5% dos entrevistados consomem produtos orgânicos
e dentre eles as hortaliças diariamente, demonstrando também um baixo consumo
desse tipo de produto no seu estado.
As hortaliças folhosas, frutos, tubérculos e condimentos são os grupos de
hortaliças orgânicas mais consumidas pelo público da análise com 58,3%, 32,1%, 23,8%
e 34,5% respectivamente (Figura 5B). O grupo de hortaliças hastes é o menos
consumido, seguido de hortaliças rizomas (6%) e hortaliças flores (9,5%). Observa-se,
portanto, que o grupo mais consumido foi o de hortaliças folhosas com um percentual
de 58,3%. O consumo maior deste grupo de hortaliças como cita o pesquisador da

produzidas em sua grande maioria no sistema de cultivo protegido e apresentarem ciclo
mais curto e dessa forma proporcionando um maior número de colheitas por ano, assim
o mercado fica sempre abastecido e os preços tendem a não variar ao longo do ano.
Assim não havendo variação nos preços dos produtos o consumo tende a ser maior em
relação aos demais grupos de hortaliças.
Figura 5A. Frequência de consumo de
hortaliças orgânicas.
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Embrapa Hortaliças, Ítalo Guedes, pode se justificar ao fato de as folhosas serem

30

Quantidade de Pessoas

58,3%
-

20

40

60

Quantidade de pessoas

Fonte: Autoria própria.
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Em relação aos locais de aquisição deste tipo de produto, 48,08% das pessoas

que consomem hortaliças orgânicas disseram comprá-las em feiras livres 21,15% em
supermercados, 23,08% diretamente com o produtor e 7,69% dizem produzir suas

próprias hortaliças orgânicas (Figura 6A). A aquisição em São Luís é maior em feiras

livres, o que é um diferencial em comparação ao Brasil já que segundo Lima et al (2019),
o supermercado é o principal canal de comercialização de produtos orgânicos no país.
E lembram que há outros importantes canais de distribuição de orgânicos, importantes
para que os produtos orgânicos se tornem mais acessíveis, como as feiras, lojas
especializadas, entre outros (LIMA et al., 2019).
Quando indagados sobre a certificação dos estabelecimentos onde adquirem as
hortaliças 57,69% não souberam responder se o estabelecimento era ou não certificado,
26,92% diz que não são e apenas 15,38% das pessoas disseram que o estabelecimento
onde adquire os seus produtos é certificado (Figura 6B). Observa-se, portanto um
grande percentual de pessoas que não souberam responder sobre a certificação do local

orgânicos “de as informações contidas nos rótulos das embalagens não serem claras,
apresentando uma linguagem verbo-visual deficiente, resultante da má visibilidade,
legibilidade e compreensibilidade de signos verbais e visuais” (CARDOSO; RODRIGUES,
2015).
Figura 6A. Principais locais de aquisição de
hortaliças orgânicas

Local de aquisição
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e isto pode estar associado muitas vezes, como costuma acontecer no segmento de

Produz

Figura 6B. Certificação dos locais de
aquisição pelo público da análise
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Fonte: Autoria própria.

Quando questionados sobre a existência de diferenças entre hortaliças
produzidas de forma orgânica e hortaliças produzidas no sistema convencional 63,1%,
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disseram que há diferenças, por outro lado 36,9% disseram não observar nenhuma

diferença entre uma hortaliça orgânica e uma hortaliça convencional (Figura 7). O sabor
foi predominantemente a característica mais citada como diferença entre o público da

pesquisa 28,57% responderam notar diferenças no sabor de hortaliças orgânicas (Tabela
1), mencionando o fato de as mesmas serem mais saborosas em relação às
convencionais. Essa observação se fundamenta no fato de que alimentos de uma
maneira geral produzidos no sistema convencional, baseados no uso de grandes
quantidades de fertilizantes nitrogenados limitam a síntese de ácidos orgânicos que

determinam a expressão do sabor, assim nos alimentos orgânicos, estes ácidos são
preservados garantindo sabor mais acentuado (AZEVEDO, 2003).
Figura 7 - Diferenças entre hortaliças orgânicas e hortaliças não orgânicas
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Fonte: Autoria própria.

Tabela 1 - Diferenças observadas entre hortaliças orgânicas e não orgânicas

Percentual

Característica observada

Quantidade

Sabor

24

28,57

Cor

9

10,71

Tamanho

10

11,90

Formato
Textura

1
5

1,19
5,95

Tempo de prateleira

6

7,14

Forma de Produção

8

9,52

Aparência

10

11,90

Não observam diferenças

34

40,48

%

Fonte: Autoria própria.
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Sobre os principais aspectos avaliados no momento da compra 75% das pessoas

que independentemente de consumirem ou não hortaliças orgânicas dizem avaliar a

cor, 64,3% dizem avaliar a sanidade, 53,6% o tamanho e 39,3% o formato (Figura 8A).
Observa-se que a cor é o aspecto mais frequentemente observado pelo público
analisado. Existem, portanto, fatores intrínsecos e extrínsecos quando se avalia uma
hortaliça antes de comprá-la. Os fatores intrínsecos não podem ser determinados no

ato da compra apenas pelos órgãos sensoriais do corpo humano, como o sabor e
ausência de aditivos químicos, por exemplo, já fatores extrínsecos como a cor,
aparência, tamanho e formato que apesar de não serem sempre suficientes para a
tomada de decisão de compra, auxiliam a criar expectativas sobre a qualidade do
alimento e tornarem-se fatores decisivos para incentivar o consumo (PINHEIRO et al.,
2011).
Quanto ao consumo prioritário de hortaliças orgânicas 79,8% das pessoas que
participaram da pesquisa dizem que caso pudessem, consumiriam apenas hortaliças

Observa-se que há um grande percentual de pessoas que consumiriam somente
hortaliças orgânicas e isto pode estar ligado aos benefícios associados a este tipo de
alimento. A maioria dos consumidores associa produtos orgânicos com alimentos livres
de pesticidas e adubos químicos, hormônios e antibióticos. Desta maneira consideram
este tipo de alimento mais saudável em relação dos produzidos em sistema
convencional (NOGUEIRA et al., 2009).
Figura 8A. Aspectos avaliados no momento
da compra de uma hortaliça.

Aspecto avaliado
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orgânicas, 15,5% disseram talvez e 4,8% disseram que não consumiriam (Figura 8B).
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Figura 8B. Intenção do consumo de
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Fonte: Autoria própria.
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No que diz respeito a renda 27,4% das pessoas que participaram da entrevista

não declararam, 29,8% recebem até ½ salário mínimo, 31% de ½ até 1 salário mínimo,

6% de 3 a 5 salários mínimos, 2,4% de 5 a 10 salários mínimos e 3,6% acima de 10 salários
mínimos (Figura 9). Percebe-se que 60,8% dos entrevistados ganham entre ½ e 1 salário
mínimo, o que pode interferir na aquisição de produtos orgânicos em função dos preços
mais altos atrelados a estes produtos. Santos e Silva Junior (2015), relatam o trabalho
de Felix e Souza em 1998, sobre um estudo na cidade de Crato no Ceará, onde
observaram uma grande aceitação no que diz respeito aos produtos orgânicos pela
população. Os resultados obtidos por eles demonstraram uma relação entre o nível de
escolaridade, a renda e a disponibilidade em adquirir produtos orgânicos. Os
consumidores com maior renda e mais instruídos estão mais dispostos a pagar por esses
produtos (SANTOS; SILVA JUNIOR, 2015).

Faixa salarial
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Figura 9 - Renda mensal.
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Acima de 10 salários mínimos
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Até ½ salário mínimo
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Fonte: Autoria própria.

Em relação as vantagens do consumo de hortaliças orgânicas, os entrevistados,
a grande maioria, associam que os benefícios à saúde constituem a principal vantagem.
Entre outras respostas, obtivemos as diferenças nutricionais, indo em encontro com os
estudos de Silva et al. (2011) e Kouba (2003) que relatam que existem diferenças
relativas à qualidade nutritiva, quando se estabelece uma comparação entre os
alimentos produzidos pelos métodos orgânico e convencional. Quanto à ausência de
resíduos químicos 30,9% dos entrevistados afirmam que a ausência de agrotóxicos é um
grande diferencial, visto que, segundo o IBGE, o Brasil é o maior consumidor de
agrotóxicos do mundo.
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Quanto às desvantagens, a resposta unanime foi o preço elevado, entrando em

conformidade com que afirma Borguini (2006) e Arantes e Recine (2018), onde preço
dos alimentos orgânicos é considerado um fator limitante para o consumo dos mesmos,
como pode ser observado por meio da totalidade das pesquisas nacionais e
internacionais sobre o consumo destes alimentos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos dados obtidos na pesquisa realizada, observou-se que o
consumo de hortaliças orgânicas pela população de São Luís ainda é baixo. A população
de entrevistados, em sua maioria jovens e com o ensino superior incompleto, conhecem
as hortaliças orgânicas e seus benefícios à saúde e ao meio ambiente, porém a
indisponibilidade do produto e o preço elevado impedem o consumo regular desses
alimentos.
Fatores como a renda e a escolaridade estão diretamente ligados ao consumo de
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

hortaliças orgânicas em virtude do preço mais alto destes produtos e do conhecimento
acerca dos seus benefícios. A produção orgânica promove melhoria de qualidade de
vida, porém para maior alcance da população faz-se necessário, por meio da ampliação
da oferta e do consumo de alimentos saudáveis, ações que visem consolidar o manejo
sustentável dos recursos naturais, maior divulgação acerca deste sistema de cultivo,
além de capacitação técnica e orientações adequadas. A solução dessas problemáticas
é essencial para a ampliação desse mercado que é forte, é crescente, porém ainda
possui poucas unidades de produção no estado.
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RESUMO
No que diz respeito aos problemas hídricos do Nordeste brasileiro, vale ressaltar que os
impactos causados pela ação antrópica estão diretamente ligados, à degradação deste
recurso natural finito. Deste modo, o presente artigo objetiva avaliar a contaminação do
lago urbano, na cidade de Campina Grande, por meio de um estudo de caso sobre as
externalidades negativas tendo como principal interesse a abordagem do bem-estar e
do desenvolvimento ordenado no âmbito urbano-industrial e ambiental. A metodologia
aplicada foi a de estudo de casos, com ênfase qualitativa. Como resultados e discussões,
percebeu-se que o açude de Bodocongó encontra-se com altos índices de degradação
ambiental, problemas ligados a contaminação do seu corpo hídrico e também
problemas ligados a descarte inadequado dos resíduos sólidos domésticos e industriais
decorrente circunvizinhança.
Palavras-chave: Atividades antrópicas; Vulnerabilidade ambiental; Contaminação;
Externalidades negativas
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1. INTRODUÇÃO

O acesso a fontes de águas seguras é crucial para melhorar o bem-estar da

população, visto que a água é usada para cultivar alimentos, tanto para subsistência

quanto para fins comerciais (MEHTA et al., 2014). Água e o saneamento são
necessidades básicas, permitindo que as pessoas vivam em condições dignas e para que
a humanidade se desenvolva. No entanto, o acesso a água é profundamente desigual
em todo o mundo, para as pessoas pobres o acesso à água é um pré-requisito para
alcançar um padrão mínimo de saúde e realizar atividades produtivas (WHO, 2015).
A escassez de recursos naturais como a água é uma preocupação crescente em
todo o mundo, uma vez que é uma das principais causas da pobreza rural. A escassez de
água está associada principalmente à superexploração de aquíferos, mudanças
climáticas e outros problemas do ecossistema, e pode ser impulsionada pela crescente
demanda causada por uma população em crescente multiplicação (MOMBLANCH et al.,
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2019). Dessa forma, a escassez de água se traduz em problemas econômicos e
insegurança alimentar (FASEL et al., 2016).
Um abastecimento de água seguro e confiável é crucial para a sobrevivência
humana e o progresso sustentável, uma vez que os setores de energia e alimentos
dependem da água, e ao mesmo tempo, é preciso pensar na produção e consumo de
energia em relação aos setores de água e alimentos (CORSANO et al., 2007; MARTÍNEZGUIDO et al., 2019). Os sistemas municipais extraem e distribuem água para uso direto
da população e desempenham um papel importante no ciclo hidrológico global,
representando de 12 - 14% do total de água retirada globalmente para fins humanos
(FLORKE et al., 2013). A água também desempenha um papel fundamental no aumento
da produtividade agrícola e industrial. Sem água adequada, segura e acessível, bilhões
de pessoas em todo o mundo são incapazes de levar uma vida saudável e não têm a
capacidade de construir meios de subsistência seguros (MEHTA et al., 2014).
A palavra poluição é definida como toda e qualquer forma de alteração das
propriedades naturais, quer sejam físicas, químicas ou biológicas, que venha a ocorrer
no meio ambiente (VIANNA, 2015). Dessa forma, pode-se distinguir poluição de
contaminação, pois esta representa um risco em potencial à natureza, sendo portanto
mais danosa ao meio ambiente e à saúde humana. A poluição dos mananciais, o
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desmatamento, o assoreamento dos rios, o uso inadequado de irrigação e a

impermeabilização do solo, entre tantas outras ações do homem moderno, são
responsáveis pela morte e contaminação da água (DAGNINO, 2002; GONÇALVES;
FRANCO, 2016). Diversas formas de poluição são descritas pela literatura como:

decorrentes de setores agro-industriais rurais, vazamentos acidentais de industrias,
oleodutos, navios, e decorrentes da aplicação de venenos na agricultura, bem como da
má alocação dos resíduos sólidos urbanos (SÁNCHES, 2015).
Os centros urbanos sempre foram os principais focos poluidores e
contaminadores dos recursos hídricos. O crescente aumento na demanda dos recursos
hídricos, principalmente os superficiais (rios, lagos e lençol freático) provocou, a sua
crescente deterioração, visto que para as águas residuárias, o tratamento nos centros
urbanos é inadequado ou inexistente. É perceptível que quanto mais água for utilizada,
maior será a quantidade de água residuária devolvida aos mananciais de superfície, e
consequentemente, maior e mais rápida sua deterioração (DERISIO, 2016).
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Os efluentes líquidos derivado dos centros urbanos podem ser são divididos
quanto a sua gênese em dois grupos: I) efluentes domésticos que são caracterizados por
águas residuais contaminadas, basicamente, por fezes humanas e animais, restos de
alimentos e sabões e detergentes, e II) efluentes industriais que são oriundos do despejo
de efluentes industriais, tanto nos corpos d’água quanto na rede de esgoto a ser tratada,
sem o devido tratamento prévio, o que provoca sérios problemas sanitários e
ambientais (ARCHELA et al., 2003; FELIPPE; JÚNIOR, 2012).
Diante dos alertas sobre a iminente crise de disponibilidade de água, o Congresso
Nacional aprovou o Projeto de Lei Nacional de Recursos Hídricos, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNMA) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos referente a questões da disponibilidade e ao uso sustentável das
águas (MACHADO, 2002; RIBEIRO; ROLIM, 2017). O que passou a ser entendido como o
conjunto de orientações e ações do governo com o objetivo de controlar a atividade
econômica e a expectativa de reversão da degradação dos recursos naturais. Foi visto
que não se trata apenas de estabelecer padrões para emissões de poluentes ou de
fiscalizar o cumprimento de normas técnicas e punir aqueles que poluem o meio
ambiente.
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Segundo Leme, (2010), a complexidade das políticas ambientais excede a

necessidade de coordenação e cooperação entre os órgãos ambientais, onde devem ser
idealizadas de modo a dialogar, de forma direta e clara, com as políticas setoriais a fim

de acrescentar critérios ambientais na concepção de todas as políticas públicas,
especialmente as de desenvolvimento. Os planejamentos ambientais como o Plano de

Recursos Hídricos (PRH) que é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) regulamentada pela Lei 9.433/1997, a ser implementado necessariamente nas
bacias hidrográficas e o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) que é um instrumento
da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) regulamentado pelo Decreto Federal
4.297/2002, pode ser a solução para a compreensão da dinâmica socioeconômica e
ambiental (CARVALHO, 2014).
No que diz respeito ao zoneamento ambiental, foi previsto como um dos
instrumentos da PNMA, no qual o objetivo foi “a preservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao
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desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção
da dignidade da vida humana”. Enquanto, o zoneamento industrial foi instituído a nível
nacional pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), aprovado pela Lei 6.151,
de 4 de dezembro de 1974. A Lei 6.803/1980 discute sobre as diretrizes básicas para o
zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição e a organização de atividades
industriais com a proteção ambiental.
As suas implantações garantem um controle por parte dos gestores municipais,
sobre as atividades econômicas, sociais, turísticas, de lazer, que está diretamente ligada
ao desenvolvimento das regiões e na redução das desigualdades sociais e econômicas.
(DORNELES, 2010). Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi avaliar a contaminação de
lago urbano na cidade de Campina Grande por meio de um estudo de caso das
externalidade negativas no açude de Bodocongó, tendo como principal interesse a
melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento ordenado das cidades, inclusive no
âmbito ambiental e urbano-industrial.

2. METODOLOGIA
A metodologia aplicada na pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira
etapa da secção o objetivo é explicar o método aplicado referente a metodologia de
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estudo de caso, já na segunda seção foi caracterizado geograficamente e historicamente
o ambiente de estudo.

Metodologia de estudo de caso (MEC)

A metodologia aplicada é a de estudo de caso (MEC) que é feita de forma que

incorpora o ponto de vista dos "atores" no caso em estudo, tornando-o ideal para
explorar as externalidades negativas nos recursos hídricos, que depende tanto da
pessoa quanto do contexto. Embora seja considerada uma pesquisa qualitativa, a MEC
utiliza métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa (FREEMAN et al., 2012). Como em
todas as metodologias de pesquisa qualitativa, o MEC tem sido adotada como uma
estratégia bem desejável, com procedimentos sistemáticos e rigorosos, e produzindo
resultados não tendenciosos (YIN, 2009). Portanto, Yin (2015) a considera como uma
abordagem de pesquisa desafiadora com um caminho metodológico rigoroso. O
principal ponto forte da MEC é a confiança em múltiplas técnicas de coleta e fontes de
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dados, o que aumenta a validade dos resultados (MEIRINHOS; OSÓRIO, 2016).
Existe alguns desafios para o uso da metodologia de estudo de caso como as
múltiplas definições e o uso inconsistente do termo estudo de caso na literatura
científica e profissional. Nesse sentido, a MEC foi usada para descrever uma ferramenta
de ensino e/ou uma forma de manutenção de registros e mitigação dos problemas
ambientais encontrados (YIN, 2015). Alguns consideram isso uma metodologia, outros
uma escolha do que deve ser estudados (ANTHONY; JACK 2007; CRESWELL, 2017).
A MEC fornece uma descrição detalhada de um caso particular (ou casos) no
contexto, a metodologia permite o estudo de indivíduos, grupos e experiências
organizacionais, sociais e políticas, econômicas e ambientais (YIN, 2009). Para os fins
desta revisão integrativa, MEC será definida como uma abordagem qualitativa em que
o investigador explora um caso ou casos por meio de coleta de dados em profundidade
usando várias fontes de dados de informação e relata a descrição do caso, temas e/ou
achados (CRESWELL, 2007; MATTAR; RAMOS, 2021).

Caracterização geográfica e histórica do ambiente de estudo
A área de estudo compreendeu as imediações do Açude de Bodocongó localizada
nas coordenadas geográficas (7º 13' 11" S e 35º 52' 31" W), situada no médio curso do
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rio Paraíba. Apresenta uma altitude de 548 metros e o açude pertence ao município de

Campina Grande-PB que se localiza na mesorregião do Agreste Paraibano (Figura 1).

Possui área da bacia hidráulica de 371.897 m2, capacidade máxima de aproximadamente
1.020.000 m3, máxima de 8,5 m (ANDRADE et al., 2018).

Figura 1- Localização do Açude de Bodocongó na Mesorregião do Agreste Paraibano.
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Fonte: Própria do autor, 2021.

Por pertencer a mesorregião do Agreste paraibano, localiza-se na faixa de
transição entre a Zona da Mata (litoral nordestino) e o Sertão. Por ser uma faixa de
transição, encontra-se no Agreste paraibano a vegetação tanto de Mata Atlântica
quanto da Caatinga. O clima em maior predominância é o semiárido com altas
temperaturas, e com baixo índice pluviométrico, apresentando chuvas irregulares e
escassas, onde predomina a vegetação arbustiva (árvores de pequeno porte). Apesar do
solo ser bastante fértil em algumas regiões isoladas, no entanto não é tão produtiva
devido à falta de chuva, sendo uma região menos úmida que a Zona da Mata e menos
seca que o Sertão. (ZANELLA, 2014). Por se encontrar no Planalto da Borborema, as
altitudes no Agreste podem variam entre 500m e 800m, sendo as maiores do nordeste
brasileiro.
Desde o início, o açude foi criado para atenuar os problema de escassez hídrica
da região, uma vez que o Açude Novo e o Açude Velho não estavam suprindo as
necessidades da população. A população da região metropolitana da cidade vinha
crescendo muito em decorrência do alto processo de urbanização. Além do mais, o
Açude de Bodocongó fica muito distante dos Açudes Novo e Velho, e nesse sentido pode
ser útil no abastecimento da população local do bairro de Bodocongó e vizinhanças.
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A construção do açude teve início no ano de 1915 e no ano de 2017 o mesmo foi

concluído e entregue a população. No entanto, o mesmo nunca foi utilizado de forma
ampla pela população da cidade devido ao seu alto nível de salinidade, o que tornou a

água impropria para o consumo desde a sua construção (CAVALHO et al., 2009). A
criação do açude foi um fator decisivo para o surgimento de novos bairros e do complexo
industrial em torno do mesmo, consecutivo a isso surge os polos industriais. Em meados

da década de 1930, surgiu nas margens um curtume e uma fábrica têxtil de Bodocongó.
Nas suas redondezas encontra-se o polo universitário composto pela Universidade
Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Fundamentos jurídicos associados as externalidades
produzidas no açude de Bodocongó
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O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) desempenhou
papel importante na disseminação da prática consciente com o meio ambiente,
principalmente entre os países não desenvolvidos. De acordo com documento
elaborado pelo PNUMA, “A AIA é um processo formal de estudos utilizados para prever
as consequências produzidas no ambiente por um projeto de desenvolvimento". Nesse
sentido, o documento emitido pelo Banco Mundial é denominado Agenda Marrom,
cujos apontamentos desdobram-se nos cinco maiores problemas ambientais
atualmente enfrentados em solo pátrio, sendo estes: ausência ou ineficiência no
saneamento básico, degradação do ar em áreas metropolitanas, das águas em regiões
urbanas, má gestão de resíduos sólidos e grave poluição. No açude de Bodocongó essa
problemática é resultado das atividades humanas de pessoas que residem no local ou
não. Vale ressaltar, que o aumento populacional faz com que o saneamento básico
torne-se um indicador ainda mais defasado, isso é devido as diversas ocupações urbanas
irregulares, assim como a falta de assistências governamentais que tragam esse direto
para todos os habitantes.
Como se percebe, o problema do saneamento tem sido discutido
diuturnamente, tendo adquirindo feições globais nos últimos séculos, considerada a
potencialização do acúmulo de lixo juntamente com a ausência e ineficiência de sua
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adequada gestão, a exemplo do que vem ocorrendo nas margens do açude (Figura 2),

onde pode-se observar um verdadeiro descaso da população que frequenta esse
ambiente, promovendo na região um acúmulo de resíduos no açude de Bodocongó,

esses resíduos podem ser carregados pela chuva para as margens do açude, pelo vento
ou até mesmo arrastado diretamente pela população.
Figura 2- Resíduos sólidos urbanos encontrados as margens do açude de Bodocongó
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Fonte: Própria dos autores, 2021.
Já a Lei nº 6.938/81 relaciona a AIA como um dos instrumentos da PNMA (art.
9º, III) e estabelece a competência do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)
para criar normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou
potencialmente poluidoras (Art. 8º, I). Além do mais, a Constituição Federal de 1988,
que dedica um capítulo específico ao meio ambiente (Título VIII, da Ordem Social;
Capítulo VI, do Meio Ambiente), estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à vida sadia,
impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”. Se entende que o direito à adequada gestão de resíduos sólidos tratase, em essência, do desdobramento do próprio direito ao meio ambiente
ecologicamente saudável, o que nos conduz ao entendimento de que constitui direito
difuso passível de exigibilidade perante as esferas administrativa e judiciária, sendo de
caráter fundamental, estruturando-se na própria dignidade da pessoa humana, princípio
norteador de toda a Carta Constitucional (ARAÚJO; NETO; BECKER, 2016) e
operacionalizando-se:
Na condição de instrumento constitucional da Política Nacional do Meio
Ambiente – PNMA, o EIA tem por finalidade precípua auxiliar, como fonte de informação
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técnica, a consecução plena e total dos objetivos fixados pela Política Nacional do Meio
Ambiente, conforme fixado na Lei n. 6.938/81 (CUNHA, 2013).

Consiste em direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que ainda se

desdobra em direito à sadia qualidade de vida. Portanto, as leis ambientais buscam

promover o bem estar da sociedade e das relações entre diferentes espécies e destas
com o meio ambiente, alcançando a saúde dos organismos e ecossistemas presentes no
açude de Bodocongó. Muitas vezes esse problema não tem uma solução eficiente
devido a diversos fatores que engloba a atividade realizadas no açude, dentre elas
destaca-se a pesca familiar, o banho, lavagens de carros, motos e caminhões, agricultura
familiar e de subsistência. Desse modo, é necessário estabelecer de acordo com
Resolução CONAMA nº 357/2005 (Brasil, 2005), as diretrizes e critérios basilares para
uso e implementação da AIA, em consonância com o PNMA e com a Lei nº 6.938/81, no
que diz respeito a corpos hídricos determinando que:
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer
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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: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as
atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.
É de extrema importância que haja a identificação e a mensuração de impactos
decorrentes do modo sistemático e com base em critérios normativos pré-fixados,
visando assegurar e garantir a identificação de todos os possíveis impactos (positivos e
negativos, diretos e indiretos, imediatos e mediatos, permanentes e temporários,
reversíveis e irreversíveis), para que diante disso possa ser tomada proposições e
medidas corretivas e/ou de redução de impactos; a comunicação entre os diferentes
atores, órgãos e entidades envolvidos e a possibilidade de posterior controle. Nesse
contexto, o poder público é de extrema importância na hora de averiguar e solucionar
a problemática do açude e região que encontra-se com sérios problemas de gestão
ambiental.
Pode-se deduzir, que para que haja uma adequada gestão pública do transporte
de efluentes nas proximidades do Açude de Bodocongó, deve haver efetiva
comunicação entre os múltiplos sujeitos envolvidos, inclusive entre a própria população
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e governo, representada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. Toda a

população local ou que faz uso do açude, de modo que os processos de participação e

fiscalização possam ocorrer de forma harmônica e democrática, voltando-se sempre
para a realização do bem comum e dos fins sociais.

Ocorre que não tendo havido respostas suficientemente claras para solucionar
ou amenizar os problemas ambientais encontrados. O poder jurídico, em consonância
com as leis ambientais devem ser aplicadas nesse ambiente, mediante da fiscalização e
corroboração do poder municipal vigente na busca de solucionar impactos ambientais
que estão sendo recorrentes no açude, bem como buscar medidas mitigadoras para
serem aplicadas diretamente no ambiente em estudo.

Belezas cênicas e a degradação do açude de Bodocongó
No Açude de Bodocongó é possível observar os diversos processos que
possibilitam a degradação ambiental no seu entorno, alguns desses processos podem
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ser elencados como é o caso da derrubada e/ou retirada da mata ciliar das margens do
açude, possibilitando na região a criação de uma área erodida que posteriormente é
lançada para o leito do corpo hídrico através do processo de assoreamento e
consequentemente causando a diminuição da capacidade hídrica do reservatório. Além
disso, outras atividades como o uso inadequado da água, as plantações irregulares em
suas margens, o despejo de resíduos sólidos, a entrada de efluentes de origem
doméstica e industrial, bem como as construções irregulares as suas margens e
plantações de hortaliças para destino comercial através da irrigação manual com água
do açude (Figura 3).
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Figura 3 - Construções e plantações irregulares as margens do Açude de Bodocongó.

Fonte: própria dos autores, 2021.

A Figura 3 mostra a construção e uso irregular da água do Bodocongó, esse fato
ocorre principalmente devido à falta de condições da população que utiliza dessa área
para fins econômicos, seja ela através da pesca, agricultura ou até mesmo da lavagem
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de carros. A prática dessas atividades possibilitam não só o processo de degradação
ambiental, como também, a visibilidade paisagística, ou seja, as “belezas cênicas” desta
área. Sabe-se que a paisagem é o conjunto de tudo aquilo que podemos visualizar
naquele momento, que por sua vez, pode trazer sensação desagradável ou agradável.
Portanto, a beleza cênica pode ser definida como o resultado visual e audível harmônico
formado pelo conjunto dos fatores naturais ou humanizados de um local ou de uma
paisagem, ou ainda “o resultado da representação cênica da Natureza”. É formada assim
pelo cenário de harmonia criado pelos bens principalmente da natureza, que
compreendem os bens visíveis e invisíveis como os sons, já que um pode vir a completar
o outro, possibilitando a sensação única harmoniosa daquele local (VIEIRA; VERDUM,
2019).
Além dos problemas ambientais causados pela destruição da beleza cénica do
açude de Bodocongó, algumas problemáticas sociais também surgem como a falta de
interesse da população em morar próximo ao açude, consequente a isso a
desvalorização das casas e áreas localizadas em sua volta. Para tentar atenuar esse
problema de desvalorização foi criado o Parque de Bodocongó, com o intuído de
desenvolver o patrimônio paisagístico daquele local, além de proporcionar aos jovens e
adolescentes recreatividade e lazer. No entanto, quando se diz respeito a promoção e
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revitalização da paisagem, o parque não atinge seu objetivo devido a sua falta de
interligação com o açude, tornou-se assim uma área de lazer e recreação. A beleza
cênica é um dos fatores determinantes de valorização e utilização principalmente pelo

ramo turístico, quando não é alcançado gera um grande problema para a localidade
(RIBEIRO; MELLO; VALENTE 2020).
As irregularidades no âmbito ambiental causadas pela ação do homem,
desempenham no açude um condição de precariedade e defasagem paisagística que de
certo modo condiciona o ambiente a não apresentar atratividade para os visitantes ou
até mesmo para impulsionar o crescimento e valorização do bairro. Muito embora o
bairro apresente os dois principais polos educacionais do município de Campina Grande,
ele ainda depende das belezas cênicas da paisagem, visto que é de extrema importância
para ampliação das atividades locais, como por exemplo o turismo.
Portanto, os locais naturais de paisagem com grande beleza cênica são
importantíssimos, pois representam um enorme potencial turístico econômico e um
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inigualável patrimônio nacional ao alcance de todos, além de relevantes componentes
de conservação do meio ambiente sadio e bem equilibrado (RUSCHMANN, 2016). Sendo
assim, o Açude de Bodocongó deve ser tratado com cuidado pelo Poder Público e pela
coletividade (população/comunidade), transformando-o em áreas protegidas por
assistência governamental de cunho estaduais ou municipais ou por outras formas de
proteção, fazendo com que possamos preserva-lo para o futuro, deixando assim um
legado imensurável ao meio ambiente.
A preservação da beleza cênica natural compactua com a preservação ambiental,
visto que as duas são indissociáveis. Pois para se preservar a beleza cênica é necessário
manter os recursos naturais em ótimas condições, propiciando um cenário de beleza
visual a um determinado ambiente. No caso do açude de Bodocongó é perceptível
observar a defasagem das duas condições, tanto a beleza cênica do local como também
a inexistência da preservação ambiental. Ocorrendo assim o oposto a isso, como a
degradação ambiental e consequente a isso a degradação das belezas cênicas e
paisagísticas.

Contaminação de lago urbano na cidade de Campina Grande: estudo de caso das
externalidade negativas no Açude de Bodocongó – PB

203

aaaaaaaaaaaaa
a
Poluições endêmicas associadas a atividades antrópicas:
doenças endêmicas
A poluição endêmica na maioria das vezes está associada as atividades humanas

não planejadas. Essa poluição pode ser representada em diversas áreas de uma região
por exemplo, mas também pode ser um fator único e particular de uma determinada
área prejudicada, esse tipo de consequência está relacionada as ações antrópicas, que
ocasionam diversos problemas na biodiversidade local por se tratar de uma endemia.

As endemias podem ocorrer através de algumas condições como: Mudanças climáticas,
poluição, destruição de habitats, espécies exóticas invasoras, exploração excessiva do
meio natural, extinção de espécies, ameaça para o ser humano, proliferação de pragas
e doenças endêmicas (ROQUE, 2016).
Vale ressaltar que na atual situação em que encontra-se o reservatório do
Bodocongó, diversos problemas sociais-ambientais estão atrelados a ele. Entretanto,
não deixando de mensurar que muitas das vezes as poluições endêmicas estão
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associadas diretamente com o déficit econômico e social de uma determinada área. A
perda da biodiversidade traz consigo inúmeras consequências que não afetam apenas o
meio ambiente, pois também atinge o ser humano, seja no âmbito econômico ou da
saúde. Podemos ser citado como exemplo a não utilização correta da água do Açude de
Bodocongó para fins econômicos autorizados e seguro, visto que o mesmo apresentase com altos teores de substâncias físico-químicas, como também presença de microorganismos tornando sua água imprópria para o consumo e atividades humanas (DINIZ
et al., 2021).
A poluição do açude de Bodocongó pode gerar na população local uma série de
problemas de saúde ligados ao uso da água ou o consumo da mesma de forma
inadequada. Esses problemas podem caracterizar uma série de endemias na população
local ou circunvizinha, bem como nas que fazem uso desse recurso. Em Bodocongó uma
série de atividades irregulares são realizadas através do uso da sua água como é o caso
da pesca, cultivo de hortaliças, banho e até mesmo consumo doméstico. Estas atividades
podem impulsionar doenças de pele e intestinais como, micose, hepatite, leptospirose,
cólera, febre tifoide, giardíase entre diversas outras, gerando assim surto na população
local.
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Uma problemática, bem recorrente, é que o açude de Bodocongó situa-se

próximo ao Hospital Geral de Campina Grande (FAP) e também as clínicas de saúde da

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG). Sendo assim, essa proximidade do Açude de Bodocongó com esses centros
médicos podem ser preocupantes quando se diz respeito a endemia na saúde e a
proliferação de doenças, mesmo não havendo estudos que comprovem a proliferação
de doenças nas mediações desses centros médicos é importante destacar que a
influência do açude é forte na vida da população local, podendo ter correlação direta ou
indireta com casos de doenças no local.
É preciso estar atento as diferente externalidades negativas que podem ser
geradas decorrente da poluição desse manancial para a população, como também para
o meio ambiente. Esses problemas podem prejudicar não só a vida humana, mas

também a biodiversidade local. Desta forma, torna-se necessário propor medidas de

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

recuperação dessa área, visando o bem estar ambiental e da população.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, foi possível observar os prejuízos ambientais causados pelo uso
irregular das águas do açude para fins econômicos, além do mais é evidente também a
falta de compromisso da população com esse corpo hídrico. A evolução espacial urbana,
possibilitou ainda mais na interferência e despejo de resíduos sólidos no açude e nas
suas margens, fatores que interferem diretamente na relação de integração do corpo
d’água com a cidade. A interpretação do comportamento de cada critério de análise
aplicado nesse estudo auxiliou na compreensão dos padrões dos lotes localizados no
entorno do Bodocongó e como estes podem exercer influência sobre o aumento
gradativo da degradação em relação aos corpos hídricos.
Quanto a características de acessibilidade física e visual, o Açude de Bodocongó
apresenta uma carência nítida. Por meio dos resultados obtidos torna-se evidente a
forma como o processo de ocupação dos espaços urbanos presentes nas margens do
Bodocongó direciona o modo como sucederá a relação da cidade com os mesmos. Além
do mais a população carente busca nele vias de sustentar suas famílias através da pratica
de atividades ilegais, como é o caso do uso da água sem algum tratamento na produção
de alimentos que posteriormente são comercializados.
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O poder público municipal e o poder legislativo, responsáveis pelas consolidação

e aplicação das leis ambientais devem buscar medidas rápidas e seguras de revitalização

do mesmo em questão, sem deixar de incorporar a situação de dependência das pessoas
que fazem uso dessas águas de forma direta ou indireta.
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RESUMO
A política nacional de resíduos sólido (PNRS) é de fato recente e permite vislumbrar uma
certa mudança de perspectiva de toda a economia indústria. A substituição do termo “lixo”
por resíduos sólidos em si carrega um potencial econômico e imprime a marca de uma nova
era – a da sustentabilidade. Isso se inicia quando os atores envolvidos tomam o
entendimento de que o sustentável pode ser econômico. A pesquisa em questão buscou
evidenciar que as ações econômicas mesmo que ainda incipientes tem permitido uma
mudança no potencial econômico do “lixo” da cidade de Pombal. Aqui se teve por objetivo
principal analisar as externalidades negativas causadas pela ação dos catadores de matérias
recicláveis no lixão de Pombal-PB. Utilizou-se a metodologia de estudos de caso - MEC, como
favorável para a explicação dos fenômenos aqui envolvidos, sendo para tanto feita em
paralelo uma pesquisa bibliográfica, documental e exploratória. A MEC, possibilitou
perseguir junto a todos os instrumentos de coleta de dados, a observação sistemática e
registros fotográficos in locu, fazendo as inquirições devidas. Como discussões finais podese avaliar que as ações dos catadores analisadas selecionadas para o estudo, estão ainda
voltadas para o desgaste do meio ambiente, sem muita preocupação com a normatização
da PNRS/2010. A queima de resíduos no local, o uso inadequado de técnicas de manejo dos
resíduos, o mal acondicionamento dos resíduos coletados, e a circulação dos catadores na
área sem técnica alguma predispõe a existência de externalidades negativas. Como
resultados não foi identificada nenhuma ação mitigadora para essas externalidades,
sinalizando que há uma urgente necessidade de se explorar via intervenção das
organizações e atores que ali atuam, uma melhor via de acesso às informações.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Catadores. Lixo. Pombal. externalidades.

EXTERNALIDADES NEGATIVAS CAUSADAS PELA AÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA
CIDADE DE POMBAL-PB

210

aaaaaaaaaaaaa
a
1. INTRODUÇÃO

O aumento de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, vem crescendo no mundo em

decorrência de diversos fatores, como o crescimento populacional, o consumo

exagerado por produtos não duráveis, o desenvolvimento industrial, a falta de educação
ambiental (RIBEIRO; SILVA; LEITE; SILVA, 2011). No Brasil, a geração de RSU, passou de
67 milhões de toneladas por ano em 2010 para 79 milhões de toneladas por ano em
2019, onde o Nordeste contribuiu com 19.700.875 dessa produção total. No tocante a
destinação final destes resíduos, cerca de 29.448.200 t/ano ainda são dispostas em
locais inadequados (lixões e aterros controlados) (ABRELPE, 2020).
O termo resíduo sólido, passou por uma mudança de perspectiva que pode ser
verificada na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, em seu
artigo 3º, que define o termo “resíduo sólido1” como “todo material, substância, objeto
ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade”, ou seja, envolve
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o conceito de um material descartado resultante das relações humanas, mas que pode
apresentar diversas destinações e/ou aproveitamentos antes de sua destinação final. A
lei traz também o conceito para o termo “rejeito” como sendo os ”resíduos sólidos que,
depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada” (PNRS, art. 3º,
incisos XV e XVI), excluindo a definição de lixo, que foi utilizada por muitos anos, como
tudo aquilo que pode ou não pode ser reaproveitado.
Então reciclar é o processo de transformação de diversos produtos usados e
impróprios para o uso em produtos novos e prontos para o consumo, ou seja, são formas
de se reutilizar diversos produtos. (GONÇALVES, 2011)
Segundo a norma NBR 10004/04, os resíduos sólidos resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.

1

Quando descartado esse resíduo, não significa que ele não tem mais valor, mas sim que não é
mais necessário para quem o descartou. Contudo, existem grandes chances desse resíduo ainda
ser útil para outras pessoas, em sua forma original ou transformada. Tendo em vista que eles
apresentam um elevado potencial de reutilização e reciclagem (SOUZA, COSTA e RAMALHO,
2018).
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Sendo compostos por: 57,41% de matéria orgânica (sobras de alimentos, alimentos
deteriorados, lixo de banheiro), 16,49% de plástico, 13,16% de papel e papelão, 2,34%

de vidro, 1,56% de material ferroso, 0,51% de alumínio, 0,46% de inertes e 8,1% de
outros materiais. (SILVA, 2017)

Diante desses conceitos, surge o conceito do Catador de material reciclável,
como trabalhadores que são responsáveis por catar, separar e comercializar materiais
recicláveis, realizando suas atividades nas ruas, no interior de galpões, ou até em suas
próprias casas. Esses catadores atuam geralmente em lixões coletando material, sem
nenhuma preparação, onde suas ações acabam produzindo externalidades negativas na
área, e a reciclagem é apresentada como uma alternativa restauradora e indústria de
tratamento de resíduos. Neste contexto o estudo tem como problema de pesquisa:
Quais são as externalidades negativas que são causadas pela ação dos catadores de
materiais recicláveis no lixão de Pombal-PB? Logo o objetivo é analisar as externalidades
negativas causadas pela ação dos catadores de matérias recicláveis no lixão de Pombal-
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PB.
Esse estudo se justifica pela necessidade de se identificar as possíveis
externalidades negativas que são originadas das ações dos catadores de materiais
recicláveis no lixão de Pombal-PB, como também identificar o que está sendo feito para
mitigar essas externalidades, apresentando um panorama destas ações no lixão.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Na atual sociedade, a destinação final dos resíduos sólidos tem se apresentado
como um dos grandes problemas a serem enfrentados. Mas alguns países já apresentam
soluções para o enfrentamento deste problema, como exemplo temos Alemanha, que
através de medidas eficazes e ambientalmente correta (reciclagem, compostagem e a
incineração para geração de energia) conseguiram reduzir a sua destinação de lixo para
aterros em menos de 1%, mesmo produzindo 127 milhões de toneladas de lixo por ano
(SEANADO, 2014). Já o Brasil, em 2019, produziu 79 milhões de tonelada de Resíduos
Sólidos, sendo destinados 40,5% deste total para locais inadequados, lixões e aterros
controlados. (ALBREPE, 2020)
A medida que os resíduos sólidos, passou a ser um dos problemas centrais em
termos de planejamento urbano e gestão pública, em praticamente todas as grandes
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cidades do mundo, a atividade de reciclagem passou a ter uma relativa importância e se
estruturar como um setor econômico, com destaque para a figura do catador de

material reciclável, que realiza o seu trabalho coletando, separando, transportando e

acondicionando os resíduos sólidos, que tem valor de mercado e poderá ser vendido

para reutilização ou reciclagem. Esses materiais são separados de acordo com suas
características físicas (papéis, papelão, plásticos, metais ferrosos, alumínio e vidros),
possuindo um determinado valor. (SILVA, 2017)
O trabalho dos catadores, consiste em dar uma ressignificação ao lixo, ou seja,
transformando o lixo (a princípio, algo considerado inútil) em mercadoria novamente
(algo útil, dotado de valor de uso e valor de troca) pronta para ser reinserida no mercado
comercial. (MAGALHÃES, 2016).
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De acordo com Silva (2017, p.7) os catadores de material recicláveis são:
pessoas que se inserem nessa atividade por ser a única possível para realizar
a sobrevivência por meio do trabalho, ou pelo menos aquela mais viável no
contexto das necessidades imediatas, como alternativa às restrições que lhes
são infringidas pela dinâmica do mercado de trabalho. Por isso, encontramse comumente em situações de precariedade laboral, mesmo exercendo uma
atividade reconhecidamente benéfica para a sociedade. Elas sofrem também
uma série de preconceitos devido à própria natureza de sua atividade, nesse
caso, por trabalharem com o que a sociedade chama de lixo. (SILVA, 2017,
p.7)

Então como uma alternativa para enfrentar a pobreza e exclusão social, os
catadores tem buscado se organizar sob diferentes estratégias de ação coletiva,
surgindo neste contexto, as cooperativas e associações, como uma das principais
estratégias de organização econômica desses trabalhadores em todo o território
nacional. (SILVA, 2017)
No Brasil, as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis
surgiram na década de 1980, época que o país possuía um elevado número de
desempregados e reduzidas possibilidades de entrada no mercado de emprego formal
(MEDEIROS; MACÊDO, 2006). A primeira cooperativa, formada por catadores que se tem
registro no Brasil, foi fundada em 1989, no município de São Paulo, a Cooperativa dos
Catadores de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis (Coopamare), primeiramente
como associação, depois formalizada como cooperativa. (SILVA,2017)
Mas só na década de 1990, como o surgimento da MNCR criado em 1999, que as
associações e cooperativas tiveram uma maior visibilidade, e a partir dos anos de 2000,
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foi quando aconteceu, a inclusão social e produtiva dos catadores que foi ganhando

repercussão pública e também espaço na agenda de governos locais (PEREIRA et al.,
2011). Mas foi em 2002, através da Portaria nº 397/2002 do Ministério do Trabalho, que
ocorreu o reconhecimento dos catadores de matérias recicláveis como categoria

profissional, oficializada na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), sendo está uma
das grandes conquistas para os catadores.
Assim, essas novas formas de organizações permitiram aos catadores a busca
pelo reconhecimento social e de políticas públicas que pudessem melhorar suas
condições de trabalho e qualidade de vida, alinhados às práticas de autogestão
(MEDEIROS; MACÊDO, 2006).
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Trabalhando juntos em cooperativas, os catadores deparam com uma
realidade nova, na qual passam de subordinados a donos de um negócio, e
isso não é nada fácil. [Por outro lado, a] possibilidade de inserção do catador
em um projeto compartilhado, com vinculações entre os membros do grupo,
oferece um contexto favorável à construção de autonomia e de outras
maneiras de relacionar-se nos campos do trabalho e da sociedade como um
todo. (PINHEL, 2013, p. 129)

Além disso, o trabalho coletivo em cooperativas e associações permite melhores
condições para viabilizar o acesso a investimento em infraestrutura e maquinários para
melhorar as condições de trabalho, além da troca de informações e formação de um
ambiente mais propício para a mobilização dos atores no intuito de reivindicar direitos
e acesso a serviços públicos dos entes governamentais, o que, individualmente, não
seria viável. (SILVA, 2017)
Por meio da atuação dos empreendimentos coletivos, também podem ocorrer
ganhos econômicos, obtidos da negociação de venda do material coletado diretamente
com as empresas, sem passar por intermediários, ou seja, juntos conseguem produzir
uma maior quantidade e melhor qualidade, e obter valores mais altos para os produtos.
(PINHEL; ZANIN; MÔNACO, 2011; FÉ; FARIA, 2011; PINHEL, 2013)
Assim, as associações e cooperativas são vistas como potenciais instrumentos de
inserção social, por proporcionarem uma série de vantagens e melhores condições de
trabalho a esses indivíduos. (SILVA,2017)
Realidade não encontrada nos estudos realizados por Gutberlet et al. (2017)
Coelho et al. (2018) e Moreira et al. (2019) em organizações de catadores de materiais
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recicláveis que demonstram precariedade nas condições de trabalho alinhados ao baixo
apoio do governo local e à baixa capacitação dos catadores.

Neste contexto, a cidade de Pombal-PB acolheu a ideia da reciclagem de resíduo

sólido de uma maneira intempestiva, não houve uma política de treinamento para
formação e capacitação do catador, não houve máquinas, não houve uma cooperativa

que chegue se instale e chame as pessoas, esse processo foi acontecendo praticamente
de forma rudimentar. E a figura do catador de material reciclável, apareceu como na
maioria das cidades do Brasil, como um agente de subemprego, que foi procurar na
reciclagem um meio de subsistência, mas sem nenhum treinamento.
Em relação a iniciativa de criação de um empreendimento coletivo de Catadores
de Material Recicláveis, no município de Pombal, esta se deu através de um incentivo
da Igreja católica local, na época sob a responsabilidade do Padre Ernaldo José de Sousa,
um forte apoiado ao movimento, quando em 2003, foi criada a Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis do Município de Pombal (ASCAMARP), sua formalização se deu
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com o apoio do pessoal do Centro de Educação Margarida Pereira da Silva (CEMAR) e da
Igreja Católica através de integrantes da CARITAS (organizações humanitárias) e do
Programa de Ação Social de Políticas Públicas da Diocese de Cajazeiras (PASPP). Estes
catadores foram envolvidos pelo projeto de Fortalecimento do Associativismo e
Cooperativismo dos Catadores de Materiais Recicláveis na Paraíba (CATAFORTE apud
SALES et al, 2012)
Em Pombal os catadores conseguiram um apoio com a paróquia, saímos do
individual para o coletivo e nós somos muito agradecidos. Nós percebemos
que existe a diferença entre trabalhar só e trabalhar em unidade, enxergando
os outros catadores e ouvindo opiniões diferentes. Daí vem o aumento da
produção e nós passamos a ter noção sobre o nosso trabalho na sociedade e
o valor que o nosso trabalho tem. As pessoas achavam que todo o material
era descartável, agora eles sabem que esse material é renda e trabalho.
(POLICARPO1, 2017)

De acordo com Damásio (2010), Ipea (2010), Silva, Goes e Alvarez (2013), a
atividade da reciclagem, nos últimos anos, tem dado um destaque a temática ambiental,
através dos benefícios ambientais associados a atividade, que podem se dar em
diferentes dimensões, uma vez que ela evita uma série de externalidades negativas
próprias do processo produtivo econômicos.

1

Entrevista por Israelita Martins – Centro de Ação e Cultura (Centrac), 2017.
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Como problemas ambientais causados pelos lixões ao meio ambiente pode-se

destacar a degradação da paisagem natural; contaminação das águas superficiais e

subterrâneas; contaminação do solo; depreciação da qualidade do solo, por meio de

redução do processo de infiltração e danos à microbiota; pressão sobre micro-habitat
da fauna terrestre; além de supressão da vegetação local. (ARAÚJO, 2016)
A solução de acordo com a PNRS, é a gestão integrada de resíduos sólidos, que
define como “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e
social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”. (Art. 3º,
Inciso XI, Lei n. 12.305 de 2010- PNRS)
Já Silva et al. (2020) apresenta a coleta seletiva, como uma das melhores
soluções para a redução do lixo urbano, sendo assim a mais indicada, pois economiza
trabalho na captação e triagem, além de melhorar a qualidade dos resíduos a serem
reciclados.
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Apoiado num manejo adequado, previsto na Lei da Política Nacional do
Saneamento Básico que prevê o manejo dos resíduos sólidos como um dos serviços
essenciais para a manutenção da saúde pública, à proteção do meio ambiente e à
segurança da vida e do patrimônio público e privado.
Acompanhada de um acondicionamento adequado do lixo, um sistema de coleta
e destinação final que preserve o meio ambiente, além de contribuir positivamente para
a organização da cidade.

3. METODOLOGIA
A pesquisa científica é “o procedimento racional e sistemático que tem por
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 2010, p. 17).
Ela vai buscar esclarecimentos para os questionamentos que emergem do íntimo do
pesquisador. Então para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas as técnicas
de pesquisa bibliográfica, documental, exploratória, como método o estudo de caso e
como instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas observação sistemática e
registros fotográficos.
Como método de pesquisa, utilizou-se o estudo de caso, sendo o recorte
geográfico o lixão a céu aberto no município de Pombal–PB. Segundo Yin (2005), o
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estudo de caso é uma forma de fazer pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro

de seu contexto real, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto
não estão claramente estabelecidos.

A pesquisa bibliográfica consistiu na obtenção de dados através de fontes

segundarias, ou seja, em materiais já publicado sobre a temática como: periódicos
científicos, livros, revistas, teses, jornais, dissertações, etc., buscando assim uma maior
familiaridade com o assunto. Já a pesquisa documental se deu através do levantamento
de dados em materiais impressos e divulgados que ainda não receberam tratamento
analítico, as chamadas fontes primarias, destaque para: diários fotográficos, arquivos
públicos e privados, documentos pessoais como cartas, ofícios, memorandos relatórios
etc. (SOUZA; FIALHO; OTANI, 2007)
Em função dos objetivos a pesquisa foi classificada como exploratória, onde o
seu objetivo é familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado.
Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume a forma de um
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estudo de caso, buscando assim, maior proximidade possível do objeto a ser estudado,
procurando explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em
documentos, dispensando a elaboração de hipóteses. (GIL, 2010)
A pesquisa foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2021, na cidade de
Pombal que está localizada no Alto sertão da Paraíba distante da capital João Pessoa
380 km. Construída as margens do Rio Piranhas e Piancó que se perenizaram com a
construção do açude de Coremas. De acordo com dados do IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, Pombal possui uma extensão territorial de 894,099 km2, com
uma população de acordo com o Censo de 2010 de 32.110 habitantes. (IBGE, 2010)
A área onde foi realizada o estudo, trata-se da área de disposição final dos
resíduos sólidos, ou seja, o lixão de Pombal-PB está localizado próximo ao km 410 da BR
230, na rodovia que liga Pombal – PB a Sousa - PB, onde se encontra inserida na
propriedade denominada “Bom Sucesso”, que pertence a Prefeitura Municipal de
Pombal - PMP, medindo no total uma área de 41 hectares, segundo levantamento
topográfico realizado, já a área utilizada para o descarte incorreto “lixão” possui uma
área de 17 hectares (PRAD, 2021).
Com relação as ações dos catadores de materiais recicláveis que causam
externalidades negativas no lixão de Pombal-PB foram selecionadas as seguintes:
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queima de resíduos no local, uso inadequado de técnicas de manejo dos resíduos, mal

acondicionamento dos resíduos coletados, circulação dos catadores na área e a seleção
do material a céu aberto, as quais compõem as variáveis observadas no estudo.

Em seguida foi realizada a análise dessas variáveis, verificando de que maneira o

agente catador tá colocando em risco a sua saúde e a comunidade local por conta da
sua ação e manejo, e de que maneira essa comunidade está sendo inferida com essas
ações.

4. DISCUSSÕES E RESULTADOS
A área de estudo corresponde ao chamado “lixão” do município de Pombal-PB
que encontra-se localizado ao lado da BR 230 na saída da cidade no sentido a cidade de
Sousa-PB, próximo à área encontra-se: residências, um loteamento construído ao lado
do lixão, lagoas de estabilização que compõem a Estação de Tratamento de Efluentes
(ETE), reservatórios artificiais de pequeno porte, o rio Piancó a uma distância de
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aproximadamente de 1100 m deste local. Em épocas de chuva esses corpos hídricos
possivelmente são poluídos ou/contaminados com o escoamento do lixiviado produzido
na área do lixão, já que não existe um sistema de captação, armazenamento e
tratamento desse lixiviado, podendo também contaminar ou/poluir os lenços de água
subterrâneos com a infiltração no solo. (GOMES et al., 2017). A área possui um total de
41 hectares, já a área utilizada para o descarte incorreto “lixão” é de 17 hectares (PRAD,
2021) recebendo em média 12.500 kg/dia. (PMSB, 2015) (Figura 1)
Figura 1 - Área do lixão e seu entorno

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021

A implantação deste lixão ocorreu no ano de 1999, ou seja, já está em
funcionamento neste local a 22 anos, mas mesmo antes de sua implantação, o local já
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era utilizado para descarte de resíduos pelos moradores que residiam nos bairros

próximos à área, pratica identificada a pelo menos 30 anos no local (AZEVEDO et al.,
2015)

De acordo com informações coletadas na SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura

e Obras Públicas) de Pombal - PB, os resíduos sólidos da cidade sempre foram
depositados em lixões. Nesse aspecto, Pombal - PB não possui sistemas de tratamento
de seus resíduos, encontrando-se como a maioria dos municípios brasileiros.
O município também não dispõe de coleta seletiva, dessa forma no lixão é
depositado todo o resíduo produzido na cidade, com exceção apenas dos resíduos
hospitalares, que a estes, são dados a sua adequada destinação por uma empresa
terceirizada que incinera os. (AZEVEDO et al., 2015)
Em Pombal – PB, o lixão é o “local de trabalho” para os catadores, que muitas
vezes são pessoas que não possuem outra alternativa de sobrevivência, é realizam no
local a separação, acondicionamento e armazenamentos dos resíduos. Na cidade existe

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – ASCAMARP, que de acordo com
o seu presidente, temos catadores associados, além de diversos catadores que
trabalham de forma livre (não associados) no lixão e ruas da cidade.
Os lixões representam ameaças significativas para a saúde tanto das pessoas
envolvidas em sua operação quanto para aqueles que vivem no entorno. (ISWA, 2016)
Para analise neste estudo foram então selecionadas as seguintes ações
desenvolvidas pelos catadores de materiais recicláveis no lixão de Pombal – PB, que
causam externalidades negativas. Conforme apresentado no Quadro 1.
Ordem

1

2
3
4
5

Quadro 1 - Ações dos catadores no lixão
Ação
Externalidades negativas
Queima de resíduos no lixão
- Poluição do ar
- Poluição e degradação solo
- Riscos à saúde pública
Uso inadequado de técnicas de manejo de - Riscos à saúde pública
resíduos
- Poluição/contaminação do solo
Mal acondicionamento dos resíduos
- Riscos à saúde pública
Circulação na área de catadores
- Compactação do solo
Seleção do material no próprio local a céu - Risco a saúde dos catadores
aberto

Analisando a ação 1, a queima de resíduos no lixão, que é realizada a céu aberto,
causa vários impactos ao meio ambiente (poluição do ar, poluição/contaminação solo,

EXTERNALIDADES NEGATIVAS CAUSADAS PELA AÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA
CIDADE DE POMBAL-PB

219

aaaaaaaaaaaaa
a
degradação do solo) e a saúde humana (endemias). Em visita realizada ao lixão foram

identificadas dois agentes causadores da queima de resíduos, os catadores, para reduzir
a quantidade de resíduos ou fazer a limpeza da área, e assim facilitar a separação dos

matérias que serão utilizado para reciclagem, e em alguns vezes com a finalidade de

espantar insetos e animais (urubus, carcaras, moscas etc.) das proximidades do
ambiente de trabalho e o outro agente é a própria combustão espontânea dos resíduos,
que por sua composição, possuem materiais que são inflamáveis e com o processo de
decomposição acabam pegando fogo, sendo um fator de risco para os catadores
(FiguraS 2 e 3). Corroboram com essas informações os trabalhos de Azevedo et al. (2015)
e Gomes et al. (2017).
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Figuras 2 e 3 – Queima de resíduos no lixão

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021

A ação de queimar os resíduos provoca a liberação de gases tóxicos, pois no local
existem materiais e substancias tóxicas, que são liberadas através da fumaça,
contaminando o ar e se inalados, podem vir a causar problemas a saúde dos moradores
do entorno da área e dos próprios catadores. (Figuras 4 e 5)
Figura 4 e 5 – Lâmpadas florescentes

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021
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Na área, foi observado vários locais onde os resíduos foram queimados e ainda

focos de incêndios, para essa prática foi recentemente aberta uma vala, para servir de
local para queima dos resíduos, conforme informações dos catadores. (Figura 6)
Figura 6 - Vala aberta para queima dos resíduos

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021

Esta ação causa também a poluição do solo, tornando-o muitas vezes inútil e
infértil. Além de ressaltar que a queima dos resíduos é ilegal de acordo com a Política
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Nacional de Resíduos Sólidos, onde em seu Art. 47, inciso III, ela deixa claro que “é
proibido a queima de resíduos sólidos e rejeitos em local a céu aberto ou em recipientes,
instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade”. Ainda no Art. 47, no
parágrafo 1°, ressalta que “somente é possível a queima de resíduos ou rejeitos a céu
aberto quando decretada emergência sanitária, desde que autorizada e acompanhada
pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e, quando couber, do Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA)”. (BRASIL, 2010, p. 18)
Ficando evidente a irregularidade na ação da queima dos resíduos no lixão de
Pombal-PB, visto que não atende as necessidades citada na referida lei.
Essa ação também é observada em outros lixões, conforme apresentados nos
estudos de Souza, Costa e Ramalho (2018), Lavor et al. (2017).
A ação 2, que trata do uso inadequado de técnicas de manejo de resíduos por
parte dos catadores no desenvolvimento de suas atividades, é uma ação que também
traz inúmeros impactos que geram externalidades negativas, dentre elas destaca-se a
contaminação/poluição do solo, dos recursos hídricos, e riscos à saúde dos catadores.
Acidentes são frequentes com os catadores de matérias recicláveis nos lixões, na
hora de manejar os resíduos, dentre eles destaca-se: cortes com vidro e outros matérias
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e perfurações com materiais pontiagudos (pregos, seringas, espetos), que vem
misturados com os resíduos que podem ser recicláveis.

Em visita ao local, foi possível observar materiais infectantes, como os de serviço

de saúde, que são descartados por clínicas e farmácias, segundo informações dadas
pelos catadores (Figura 7 e 8). Apesar do município ter uma coleta terceirizada para

esses resíduos, ainda encontramos no lixão esse tipo de resíduo, que de acordo com Lei
n° 358/2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde e dar outras providências, observa-se que essa coleta não é estendida
a clinicas e farmácias que prestam serviços de atendimento à saúde e descartam
juntamente com os demais resíduos produzidos no ambiente, esparadrapo, seringa,
embalagem de soro fisiológico, algodão, agulhas e etc.
Estes acidentes poderiam ser evitados com o uso de técnicas adequadas de
manejo desses resíduos, com a coleta seletiva sendo realizada a partir das residências,
uso de EPI’s por parte dos catadores e com uma educação ambiental (informando e
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conscientizando a população em geral). Isolando ou separando os fragmentos de vidro
dos resíduos domiciliares.
Figuras 7 e 8 – Resíduos de material infectantes

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021

De acordo com Lei nº 11.445/2007 que trata da Política Nacional de Saneamento
Básico, em seu artigo 3º ela define serviço público de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos como: “conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas”.
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Fica explicito na lei que todos aqueles que fazer parte do ciclo de vida dos

produtos, são responsáveis pelo manejo dos resíduos sólidos, mas cada um com
distintas atribuições de acordo com sua participação no processo.

A contaminação transversal via lixão também é um outro problema enfrentado

já que tem relação com o manuseio dos resíduos por parte dos catadores. Quando esse
manejo ocorre de forma inadequada acaba causando a contaminação um a um dos
resíduos, podendo causar a contaminação/poluição do solo e dos recursos hídricos e
dos próprios catadores.
Analisando a ação 3, no que se refere ao mal acondicionamento dos resíduos
coletados, vê-se os vários impactos ao ambiente e à saúde humana, com destaque para
proliferação de vetores transmissíveis de doenças, contaminação/ poluição do solo,
riscos de incêndios, dentre outros.
Quando o carro da coleta de resíduos chega no lixão, ele deposita os resíduos
sobre o solo, sem nenhuma preparação, a partir daí começa o trabalho dos catadores
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coletando e separando o material que pode ser reciclado, assim vão amontoando e
armazenando em sacos. (Figuraa 9 e 10)
Figuras 9 e 10 - Acondicionamento dos resíduos coletados

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021

Esses materiais que são coletados, separados e acondicionados são acumulados
durante a semana, ficando a céu aberto, o que reflete a má-condução organizacional
dos atores envolvidos. Nas sextas feiras, o material é vendido para um atravessador. O
material que é vendido divide-se em duas partes: uma é absorvida pela indústria local
de reciclagem e a outra segue para as cidades vizinhas, indo parte para o Ceará e o Rio
Grande do Norte.
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O acúmulo de resíduos no “lixão” atrai uma grande quantidade de vetores, os

quais encontram um ambiente propício para se desenvolver, tais como: ratos, baratas,
moscas, mosquitos, cachorros, gatos, bactérias, vírus, carcará, urubus e outros, que

podem transmitir vários tipos de doenças, na população que reside na área entorno do
lixão. (Figura 11 e 12)
Figuras 11 e 12 – Presença de animais no lixão

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021
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Entre as doenças transmitidas por esses vetores encontrados nos lixões em
estão: dengue, chycugunha, zica, amebíase, leptospirose, além das diarreias causadas
através da água contaminada; e as doenças não transmissíveis como o câncer e as
doenças respiratórias, como alergias e infecções decorrentes da poluição química.
(CARVALHO; SCHUTZ, 2014)

Problemas estes, que poderiam ser evitados ou

minimizados através do acondicionamento correto dos resíduos, para que não ocorra a
proliferação de vetores, problemas com odores, estéticos e relacionados ao bem-estar
da população.
Na ação 4, relaciona-se a circulação na área de catadores, isso pode gerar uma
pressão sob o solo, exercendo a sua capacidade de suporte a carga, causando a
compactação do solo. (Figura 13)
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Figura 13 - Compactação do solo

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021

Em visita ao lixão, foi observada a presença de diversos catadores, circulando na
área, realizando a coleta, seleção, acondicionamento e transporte do material de um
local para outro, sem nenhum tipo de segurança de manejo ou de técnicas de separação
de resíduos. Na área do lixão, pode-se observar que a compactação do solo também é
causada por outros fatores além da presença de catadores no local, ela se dá também
pela passagem de veículos pesados como os da coleta de lixo domiciliar, tratores que
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compactam os resíduos e outros usuários que também utilizam o lixão como destino
final de resíduos.
A compactação do solo causa a sua impermeabilidade, assim, a água excedente
escoa sobre a superfície resultando em perda de solo, nutrientes e adubos.
Analisando a ação 5, visualizou-se a seleção do material no próprio local a céu
aberto, submetendo os catadores a agentes físicos, biológicos e químicos, por estes
manterem o contato direto com o lixo e realizam suas atividades ao ar livre. De acordo
com a Norma Regulamentadora – NR 9 (1978), os agentes físicos são denominados como
as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como:
ruído, vibrações, pressões atmosféricas anormais, temperaturas extremas (calor e frio),
radiações ionizantes e radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.
Agentes biológicos são todos os microrganismos que ao manter contato com os
catadores causam danos a sua saúde. Os microrganismos patogênicos mais comuns são
as bactérias; os fungos; parasitas; vírus; entre outros, estes podem ser responsáveis pela
transmissão direta e indireta de doenças no ambiente de trabalho.
O risco químico torna-se evidente para as pessoas que manipulam recipientes
que contém substâncias químicas. De acordo com a NR – 9, os agentes químicos são
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produtos ou substâncias químicas capazes de penetrar no organismo pela via
respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que,

possam ter contato ou ser absorvidas pelo organismo através da via da cutânea ou por
ingestão.

A exposição ao sol continua, sem uso de proteção, pode ocasionar diversos
problemas de saúde aos catadores, como o câncer de pele e queimaduras, já a poeira
pode ser responsável por desconforto e perda momentânea da visão, assim como
também por problemas respiratórios e pulmonares.
Na área visitada observa-se a presença de um galpão e uma caixa d’água que
foram construídos para doação a ASCAMARP, mas no local não tem nenhum
equipamento ou máquina, nem o espaço é utilizados pelos catadores, que segundo
informações dos próprios catadores, a Associação de fato não funciona, e nem traz
nenhum benefício para eles. (Figura 14)
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Figura 14 – Galpão e Caixa d’água

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021
Figuras 15 e 16 – Barracos improvisados pelos catadores

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021
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Foi aprovada no município a Lei nº 1.998 de 03 de setembro de 2021, em Pombal,

que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e doar área de terreno localizada
no imóvel Bom Sucesso, aos donatários que especifica, com finalidade e derivados do
município de e dá outras providencias, ou seja, a PMP doa terrenos na área do lixão

para empresas de reciclagem do município, no total serão beneficiadas 10
empreendimentos locais, para construção de um polo da reciclagem, em conversa com
representantes da Prefeitura, a proposta futuramente é que essa área seja cercada, e
os catadores que irão trabalhar no local sejam capacitados e preparados para o trabalho,
com uso de EPI’s e demais ferramentas necessárias. O local já está sendo preparado para
recebimento destes empreendimentos (Figura 17).
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Figura 17 – Área para construção do Polo de Materiais Recicláveis

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2021

Assim, a situação do local do lixão em Pombal, pode potencializar uma
ilha de geração de lixo, onde se tem por conceito, uma bolha criada dentro de um
ambiente ecossistêmico (mar, vale, entre outro) onde se institui um verdadeiro locus de
irradiação de chorume, endemias, poluição criminalização. A caracterização dessa
potencial ilha de lixo, é a separação da parte Continental da parte ambiental, onde é
criada uma reserva bem especifica para somente de lixo1.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os lixões são formas de disposição que predominam em muitas cidades do
mundo e principalmente em cidade de pequeno e médio porte, como é o caso da cidade
1

É uma ilha onde a entrada é limitada àqueles que lá trabalham. Sendo assim, um ambiente de
insurgência de elementos nocivos para o homem e o meio ambiente. Como exemplo, temos a
ilha de Soninha, a maior ilha de lixo do mundo, localizada no oceano.
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de Pombal-PB, devido ao menor custo de implantação e operação. Entretanto, essa

economia por parte das prefeituras é transformada em externalidades negativas na
forma de contaminação do solo, poluição hídrica e emissões atmosféricas.

Entende-se que uma das soluções para esse problema e redução ou fim destas

externalidades seria o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
12.305/2010) encerrando as atividades dos lixões e construções de aterros sanitários,
que seria a forma mais adequada de disposição final dos Resíduos Sólidos. A lei nº
14.026/2020 postergou o prazo de encerramento dos lixões para os municípios com
menos de 50 mil habitantes têm até 2024 que pela PNRS era até 2014. Em Pombal-PB,
o primeiro prazo não foi cumprido, e para atender ao novo prazo a Prefeitura criou o
Plano de Recuperação de Áreas Degradas – PRAD, prevendo o encerramento das
atividades do seu lixão no segundo semestre de 2021, até a realização deste estudo
(outubro/2021) nenhuma ação tem sido realizada para cumprimento deste Plano.
Com relação aos Catadores de Materiais Recicláveis do município, o processo é
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realizado de segunda à sexta e às vezes até no final de semana, nos turnos da manhã e
tarde, mediante total informalidade, sem uso de Equipamento de Segurança Individual
(EPIs) e em contato direto com todos os tipos de resíduos, estando esses trabalhadores
expostos a vários tipos de contaminação. No local foi observado vários barracos
improvisados pelos próprios catadores, para pequenos descansos, tomarem água e até
realizar refeições no local, pois segundo informações, alguns passam o dia todo no local
e só voltam para as suas residências ao final do dia.
No tocante a gestão dos resíduos, o gestor público tem a maior parcela de
responsabilidade, mas nós enquanto cidadãos também somos corresponsáveis. Assim
como medidas para minimizar essa problemática seria a implantação de uma política de
coleta seletiva solidaria no município, onde uma das alternativas é separar os resíduos
orgânicos e inorgânicos em sua própria casa, e dar os devidos destinos a cada tipo de
resíduo.
Agindo assim, a população estaria contribuindo para diminuir a quantidade de
resíduos sólidos, pois esses trabalhadores poderiam coletar nas residências os materiais
já separados, evitando a exposição a resíduos contaminados e também minimizaria a
proliferação de vetores, pois deixaria de serem encaminhados os resíduos orgânicos,
beneficiando desta forma o meio ambiente e a saúde da população.
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No local, não foi identificado nenhuma medida mitigadora1 para as ações

desenvolvidas pelos catadores de Pombal.

Para tentar minimizar os problemas,

Gonçalves (2011) diz que ações educativas devem ser alçadas, formando uma melhor
geração de seres humanos, separando o lixo e formando grupos de coleta seletiva, seja

nos bairros ou nos condomínios. Além disso, o fechamento ou a adequação dos lixões
são essenciais para controlar os impactos atuais e futuros da gestão de resíduos no meio
ambiente e na saúde pública.
Em relação as ações que poderiam ser realizadas para o melhoramento da
qualidade de vida dos catadores podemos destacar: construção de um aterro sanitário,
investimentos em infraestrutura e equipamentos, disponibilização de EPI’s adequados
e capacitação quanto as práticas de manejo e segurança do trabalho dos catadores.
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RESUMO
Nas últimas décadas, a preocupação com o gerenciamento adequado dos resíduos
sólidos vem se tornando cada vez mais acentuada. Considerando as exigências e
imposições de prazos para a implementação da destinação correta dos resíduos, grande
parte dos municípios no Estado do Ceará aderiram a um dos instrumentos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os Consórcios Públicos. Esses tem como atribuição
exercer em escala regional as atividades de planejamento dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo dos resíduos. Considerando a importância desse instrumento
para preservação do meio ambiente, o presente trabalho tem como objetivo principal
retratar e caracterizar o modelo de gestão dos resíduos sólidos urbanos no Consórcio
Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns, com enfoque na gestão
compartilhada, objetivando conhecer as características gerais, particularidades e
contribuições destes para melhoria da gestão e instalação de um aterro sanitário
consorciado. O caminho metodológico de validação e construção da pesquisa
espacialmente se concentra no consórcio da região dos Inhamuns, composto por cinco
municípios, optou-se pela abordagem qualitativa, estruturada como um estudo de caso.
Após análise dos dados foi verificada a viabilidade do consorciamento entre os
municípios, quanto a instalação de um aterro sanitário compartilhado para receber os
resíduos de todos os entes. O consórcio do Sertão dos Inhamuns é um importante
instrumento para aperfeiçoar a gestão dos resíduos na região e melhorar a qualidade
ambiental com sustentabilidade.
Palavras-chave: Consócio Público. Aterro Sanitário. Gestão.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a humanidade vem vivenciando um cenário de crise em

relação ao crescimento populacional e degradação do meio ambiente. Como forma de

remediar os danos e controlar o destino adequado dos Resíduos Sólidos, surgiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e com ela um de seus instrumentos, o Consórcio
Público.
Os municípios são os responsáveis pelo manejo dos resíduos sólidos no Brasil. A
despeito disso, é essencial que esses entes tenham condições financeiras e técnicas para
executar as atividades de forma efetiva. É evidente que os municípios apresentam
dificuldade em exercer o seu papel na questão dos resíduos sólidos, haja vista,
principalmente no norte e nordeste do país, a grande quantidade de lixões e a baixa taxa
de coleta seletiva, culminando com depósitos de resíduos a céu aberto causando sérios
transtornos à saúde e bem estar população, como também, ao meio ambiente.
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Como forma de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, os
entes federativos buscam soluções para o manejo adequado dos resíduos sólidos e uma
delas é a união destes através da formação de Consórcios Públicos de manejo de
resíduos sólidos, onde os municípios formalizam um protocolo de intenções com
objetivo principal de exercer, na escala regional, as atividades de planejamento dos
serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos nos territórios municipais
que estejam consorciados.
Atualmente, a imposição de prazos para implementação da destinação correta
dos resíduos sólidos, prevendo não só o tratamento, como também a reciclagem,
compostagem, recuperação de gases nos aterros, planejamento e iniciativas de
recuperação de custos, pressionam cada vez mais os gestores públicos de todos os
níveis, principalmente os municipais, a cumprir as diversas normas que versam sobre o
assunto e a Política Nacional de Resíduos Sólidos que oferece um arcabouço legal de
diretrizes no setor de gestão de resíduos sólidos.
No entanto, é notório que os municípios, particularmente os pequenos,
apresentam maiores dificuldades como a falta de recursos, repasses, planejamento e
capacidade técnica para o manejo adequado dos resíduos sólidos, desta feita, foi
realizado um estudo no Estado do Ceará entre os anos 2005 e 2006 pela Empresa
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Portuguesa PROINTEC, através da Coordenadoria de Saneamento da Secretaria de Infra
Estrutura do Ceará, com objetivo de definir uma estratégia adequada para a disposição

final dos resíduos sólidos em aterros sanitários, esses estudos indicaram um
agrupamento dos 184 municípios em 30 consórcios.

Os consórcios começaram a ser implantados a partir de 2010 e atualmente
contam com cerca de 26 legalmente estabelecidos. A finalidade desses consórcios era
construir e operar em sua área de abrangência um aterro sanitário para receber os
resíduos dos municípios consorciados, mas, por divergências entre os entes,
principalmente quanto a questão do financiamento para operação dos aterros e a
despesa de coleta e transporte do resíduo para estação de transbordo, somente o
consórcio da região metropolitana de Sobral teve o seu aterro instalado.
Com o fracasso dessa alternativa visando a destinação dos resíduos, o governo
estadual propôs a efetivação de consócios voltados ao manejo dos resíduos sólidos,
como forma de contemplar não somente a destinação, mas as operações de coleta
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seletiva, transporte, transbordo e tratamento. Foram criados, a partir de 2018, 21
consórcios de manejo de resíduos regionalizados, com adesão voluntária e
personalidade jurídica de direito público. O governo do estado ofereceu financiamento
para os consórcios realizarem as ações através do ICMS ecológico, instrumento criado
para premiar com cerca de 2% dos recurso do ICMS, os municípios que apresentam bons
indicadores de gestão ambiental. Em 2020 a estimativa de recursos é da ordem de R$
30 milhões.
No Ceará, uma pesquisa feita pela Secretaria das Cidades indica que apenas 5,5%
dos 184 municípios possuem uma destinação final adequada para os resíduos coletados
em aterros sanitários, os demais municípios armazenam seus resíduos em lixões a céu
aberto, contribuindo para degradação do meio ambiente e prejudicando a saúde
pública. Outro dado apontado é que somente 20% dos municípios possui coleta seletiva
estruturada, a maioria desses municípios que tem aterro sanitário e que atuam na coleta
seletiva é participante de um consócio público.
A associação entre municípios por meio de consórcios pode contribuir para
reduzir os problemas, tendo em vista que propicia agrupar objetivos comuns, reduzindo
despesas e formando equipes técnicas capazes de atender todos os consorciados.
Conhecer os fatores que influenciam no funcionamento satisfatório dos consórcios
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públicos de manejo de resíduos sólidos colabora para que sua gestão e manejo ocorra
de forma eficaz, minimizando os impactos ambientais causados pelo manejo
inapropriado dos resíduos.

O trabalho em tela busca retratar e caracterizar o modelo de gestão dos resíduos

sólidos urbanos para municípios de pequeno porte à partir do consórcio do Sertão dos
Inhamuns, com enfoque na gestão compartilhada, mediante consórcios intermunicipais,
objetivando conhecer as características gerais, particularidades e contribuições destes
para melhoria da gestão, recomendando-os como instrumento para minorar os
impactos econômicos e socioambientais do manejo inadequado dos resíduos sólidos,
atentando para os aspectos ligados à geração, coleta domiciliar e seletiva, transbordo,
tratamento e, finalmente, destinação final em aterro sanitário.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A espacialização dessa pesquisa está concentrada no consórcio público de
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manejo de resíduos sólidos da região dos Inhamuns, composto por cinco municípios. A
escolha do consórcio analisado decorreu da escassez de estudos relacionados a gestão
consorciada de serviços públicos na região, especialmente no tocante à gestão de
resíduos sólidos urbanos de forma consorciada entre os diversos municípios da região,
os quais compartilham cotidianamente os mesmo problemas ambientais, sociais e
econômicos concernentes aos resíduos sólidos.
No presente estudo optou-se por uma análise qualitativa, estruturada como um
estudo de caso, representado por ser uma estratégia de investigação na qual se explora
profundamente um fenômeno, casos, relacionados pelo tempo e atividade, podendo ser
admitida mais de uma forma para coleta de dados. A abordagem qualitativa é um meio
para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a
um problema social ou humano (CRESWELL, 2010).
A pesquisa se utilizou de revisão da literatura técnica e cientifica e pesquisa
documental. A revisão bibliográfica foi realizada por meio das seguintes bases: Portal de
Periódicos da Capes, Scielo e Google Scholar. Foi pesquisado também em periódicos,
livros, dissertações e teses. Em relação à pesquisa documental, foram analisados
contratos de rateio, orçamento do consócio, Plano de Gestão Integrada de Resíduos,
além do site do Consórcio de Manejo de Resíduos, sites das Prefeituras envolvidas, assim
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como sites dos demais Órgãos Públicos que estão envolvidos direta ou indiretamente
na gestão dos resíduos. Essa etapa objetivou depreender aspectos do manejo

consorciado de resíduos e analisar a viabilidade do consorciamento entre os municípios
do Sertão dos Inhamuns e da instalação de um aterro sanitário compartilhado para

receber os resíduos de todos os entes, além das melhorias resultantes da formação
associativa

3. REVISÃO TEÓRICA
No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída através da Lei
Federal 12.305 de 2010 define resíduos sólidos como todo material, substância, objeto
ou bem descartado resultante das atividades humanas em sociedade. A partir desse
marco, essa norma jurídica passou a integrar a Política Nacional do Meio Ambiente,
reunindo um conjunto de diretrizes, objetivos, metas, princípios e ações a serem
adotadas pelo governo federal e demais entes da federação em busca de melhorar o
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meio ambiente através da destinação adequada dos resíduos sólidos.
De acordo com o último panorama dos resíduos sólidos no Brasil feito pela
ABRELPE (2018), os dados revelam que em 2018 foram gerados no Brasil 79 milhões de
toneladas de resíduos, desse montante, 92% (72,7 milhões) foi coletado, o que evidencia
que 6,3 milhões de toneladas de resíduos não foram recolhidos junto aos locais de
geração.
Ainda segundo o estudo realizado pela ABRELPE (2018):
Das 72,7 milhões de toneladas coletadas no Brasil em 2018, 59,5% tiveram
disposição final adequada e foram encaminhadas para aterros sanitários –
uma expansão de 2,4% em relação ao valor total do ano anterior. Porém,
unidades inadequadas como lixões e aterros controlados ainda têm
participação significativa (23% e 17,5%, respectivamente). Estão presentes
em todas as regiões e recebem mais de 80 mil toneladas de resíduos por dia,
com elevado potencial de poluição ambiental e impactos negativos à saúde.

A partir dessa premissa, é válido também destacar que a região nordeste ainda
possui o menor índice de cobertura de coleta de resíduos do país, de acordo com o
panorama da ABRELPE (2018), os 1.794 municípios da região geraram 53.975 toneladas
no ano de 2018, dos quais 81,1% foram coletadas. Dos resíduos coletados, ao menos 6
em cada 10 toneladas vão para aterros controlados e lixões. Ou seja, mais de 28 mil
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toneladas por dia são depositadas em locais que podem causar uma poluição ambiental
significativa, com danos à saúde da população e ao meio ambiente.

O último panorama de resíduos sólidos do Ceará (SEMA, 2015) estimou que em

2013 o estado produziu 9.576 milhões de toneladas.

Há grande dificuldade por parte dos municípios, os principais responsáveis pelo
gerenciamento dos resíduos, em geri-los de forma adequada. Abreu, Mesquita e Silva
Filho (2014) constataram que esses obstáculos se relacionam com a ausência de
planejamento ambiental, a carência de recursos financeiros, a baixa capacitação técnica
e o desconhecimento da legislação e dos instrumentos de gestão ambiental.
A associação entre municípios mostra-se viável diante de tantos desafios. A Lei
nº 11.107, de 6 de abril de 2005, conhecida como Lei dos Consórcios, emergiu no
ordenamento jurídico nacional estabelecendo a figura do “consórcio público” como uma
associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, a ser instituída pelos entes da
federação para a execução de objetivos e ações de interesse comum. Neste intento, a
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lei inseriu um novo conceito da gestão associada de serviços públicos, através do
princípio da cooperação interfederativa.
O citado princípio baseia-se na premissa de que os entes podem unir forças com
o instituto de gerir de forma conjunta serviços públicos, principalmente os considerados
essenciais, haja vista a dificuldade de isoladamente, prestar um serviço de qualidade
para a população.
Peixoto (2008) destaca que os consórcios públicos poderão ter um ou mais
objetivos e os entes consorciados poderão se associar em relação a todos ou apenas a
uma parte deles. Destarte, o consórcio pode desempenhar inúmeras atividades e ações
que simplificam e ampliam a aplicação dos escassos recursos públicos, minimizando os
custos dos serviços para a população, ao mesmo tempo, os municípios podem contar
com estrutura técnica suficiente e qualificada, em virtude do ganho obtido pela gestão
associada.
Colaborando com essa evidência, CEMPRE (2019), relata que as ações
regionalizadas ampliam os benefícios e reduzem os custos. Assim, parcerias, consórcios
ou qualquer outra forma de solução conjunta é sempre bem-vinda. No caso específico
do Ceará, os consócios públicos regionalizados na área de saúde contribuíram para o
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fortalecimento da interiorização de diversas especialidades clínicas e médicas,
abrangendo o atendimento de média e alta complexidade.

Diante do sucesso na implementação na área da saúde e considerando que a Lei

nº 16.032, de 20 de junho de 2016, que instituiu a Política de Resíduos Sólidos do Estado
do Ceará, já previa o “incentivo à gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos,
mediante a cooperação entre municípios com adoção de soluções conjuntas, em planos
regionais”, o governo do Ceará estimulou a criação dos consócios públicos para o

manejo de resíduos sólidos, contribuindo com repasses econômicos para ajudar os
municípios na implementação dessa política tão importante e necessária para as
presentes e futuras gerações.
Os consórcios de manejo de resíduos sólidos no Ceará tem um mecanismo de
financiamento que garante, mesmo que parcialmente, as ações dos consórcios. SEMA
(2018) afirma que “este é um mecanismo através do qual o município passa a receber
recursos de 2% do ICM Ecológico. A partir deste ano, já está sendo considerado, para
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efeito de avaliação do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente (IQM), os
municípios que aderirem a gestão de resíduos regionalizada”. Com esse incremento de
receita, os municípios são atraídos para adesão aos consórcios de sua região.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A regionalização deve ser considerada quando falamos de grande parte dos
problemas ambientais, abrangendo, também, a gestão dos resíduos sólidos. Desse
modo, a cooperação e o consorciamento são mecanismos para enfrentar os entraves do
agir sozinho e do isolamento. Assim posto, a solidariedade entre os entes que tem um
problema comum, proporciona além da economia de escala, redução dos custos
envolvidos, com vantagem financeira para quaisquer dos envolvidos. O consórcio entre
entes municipais é um importante instrumento de consolidação da gestão ambiental em
municípios com população inferior a 100.000 habitantes, como é o caso dos municípios
da região do Sertão dos Inhamuns do Ceará. Além disso, as leis nacionais incentivam e
valorizam esse tipo de arranjo, prevendo suporte financeiro e instrumentais para
formação de consórcios, nas suas mais variadas formas e fins.
Similar a situação da maioria dos municípios do Ceará, a disposição final dos
resíduos nos municípios do Sertão dos Inhamuns ocorre em lixões a céu aberto, locais
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insalubres e sem condições adequadas, normalmente circunscritos e próximos a
residências e a recursos hídricos. Além disso, esses locais contam com uma grande
quantidade de catadores sobrevivendo dos rejeitos e em condições precárias de

trabalho, de animais de várias espécies e insetos. Essas áreas não apresentam cercas ou
muros de proteção e em sua maioria, descaracterizam o ambiente natural e poluem o
solo e a água. Nenhum município da região dispõe de aterro sanitário para disposição
adequada de seus resíduos.
Diante da situação atual da gestão dos resíduos sólidos nos municípios que
compõem o Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns,
na perspectiva do governo do Estado do Ceará, a indicação mais exequível, a partir da
análise de fatores ambientais, sociais e econômicos, foi a implantação de um aterro
sanitário no município da região, o qual atenderá todos os municípios, através da
partilha de custos e logística, essa sugestão foi apontada para outras 20 unidades de

consorciamento para as demais regiões do Estado do Ceará, embasadas em estudos de
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viabilidade técnica.
O presente estudo tem como foco os municípios pertencentes às 18ª e 20ª
Microrregião Administrativa do Estado do Ceará, correspondentes às regiões do Sertão
dos Inhamuns e Crateús, constituída por 15 municípios, dentre os quais 05 são
legalmente integrantes do consórcio de manejo de resíduos. Os municípios são Aiuaba,
Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá. Este último é o mais populoso e centralizado
geograficamente em relação aos demais, tendo sido indicado para sediar o aterro
sanitário.
A instalação do aterro sanitário para receber os rejeitos de todos os municípios
trará benefícios ambientais significativos e possibilitará a desativação de todos os lixões.
Embora o dispêndio de recursos para construção do aterro e para sua manutenção seja
relevante, o consórcio pode buscar financiamento privado através de parceiras públicoprivada, perfazendo uma relação entre o Estado e a iniciativa privada, com vistas a
implantação e operacionalização do aterro. Além disso, os municípios precisam instituir
a taxa de resíduos sólidos, conforme estabelece o Marco Legal do Saneamento, esses
recursos, que hoje não são arrecadados, podem ser utilizados não somente para
universalizar a coleta, mas para implementar o aterro.
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Figura 1 – Localização dos municípios que compõem o Consórcio Público de Manejo de
Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns.

Fonte: Elaboração própria.

Em relação à interligação, as principais rodovias de deslocamento para os
municípios são as BR 020 e 404 que atravessam o município de Tauá e fazem a ligação
com Parambu e Quiterianópolis, através da CE 277 e com Auiaba e Arneiroz pela CE 176.
A curta distância entre as cidades, menos de 80 km, facilita a comunicação entre as
estações de transferência e o aterro. Ademais, os acessos são pavimentados e estão em
boas condições de trafegabilidade, esses fatores contribuíram para implantação do
consórcio e para escolha da localização da sede, fundamentada na distância e facilidade
de acesso.

O MANEJO CONSORCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DOS INHAMUNS NO ESTADO DO CEARÁ: UMA
REALIDADE POSSÍVEL

242

aaaaaaaaaaaaa
a

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Figura 2 – Interligação entre os municípios que compõem o Consórcio Público de Manejo de
Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns com as respectivas distâncias entre os municípios e
Tauá, possível localização do aterro sanitário.

Fonte: Autoria própria.

Sob a perspectiva econômica é patente a viabilidade da formação do consórcio
e consequente implementação do aterro em Tauá, notadamente para os municípios
menores no quesito população e Produto Interno Bruto - PIB e que dispõem de recursos
escassos para manutenção deste, porquanto, terão significativos ganhos de escala
financeira, principalmente os municípios de Arneiroz, Aiuaba e Quiterianópolis. Com a
construção e operacionalização do aterro e estruturas auxiliares, os municípios com
maiores dificuldades em destinar adequadamente seus resíduos, poderão fazê-lo de
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forma mais ágil e com menor custo, atendendo a legislação aplicável e se eximindo de
sofrer penalidades por parte dos Órgãos Ambientais e do Ministério Público.

Tabela 1 - População e Produto Interno Bruto dos municípios que compõem o Consórcio
Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns.

Município
Aiuaba
Arneiroz
Parambu
Quiterianópolis
Tauá

População (2021)
17.584
7.848
31.391
21.246
59.259

PIB (Valores em R$ - 2018)
111.163,37
54.124,12
210.673,79
145.185,41
600.021,83

Fonte: Elaboração própria a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Conforme tabela 1, Tauá concentra cerca de 43,15% da população da região e
cerca de 53,51% do PIB, demonstrando que a instalação do aterro em seu território,
considerando estes quesitos, é o mais acertado. Em relação aos resíduos gerados, a
tabela 2 mostra que Tauá gera cerca de 53,37% do total da região, colaborando para a
tese da localização do aterro, tendo em vista que mais da metade dos resíduos para
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disposição final será do próprio município.
Tabela 2 - Massa total de resíduos indiferenciados gerados pelos municípios que compõem o
Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns.

Município
Aiuaba
Arneiroz
Parambu
Quiterianópolis
Tauá

Total de resíduos gerados (RSD t/dia)
6,1
4,2
13,6
5,8
34,0

Fonte: Levantamento de dados junto aos municípios gestores do serviço.

Do total de 63,7 toneladas/dia de resíduos gerados pelos municípios, o rejeitos
que efetivamente deveria ser destinado ao aterro, correspondem a cerca de 15%, os
rejeitos são resíduos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada
(Lei 12.305/2010). A maioria dos resíduos corresponde a orgânicos e secos, que podem,
através da coleta seletiva, ser direcionados para reciclagem e para compostagem, essa
ação diminui significativamente o custo com transporte e aumenta a vida útil do aterro,
tendo em conta que a quantidade de resíduos que são dispostos é substancialmente
reduzida.
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Gráfico 1: Composição gravimétrica dos resíduos gerados nos municípios que compõem o
Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos do
Consórcio.

Sob a ótica dos gastos públicos, os recursos desprendidos para instalação de um
aterro sanitário e consequente disposição adequada dos resíduos é bem superior a
destinação inadequada em lixões, sobretudo nos custos de manutenção e operação do
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equipamento. Com o consorciamento, os custos são diluídos e os recursos financeiros,
materiais e humanos serão otimizados, tornando viável a operacionalização do aterro.
Outrossim, o custo inicial de construção, de monta considerável, pode ser financiado
pelos entes consorciados ou bancado pelo poder público estadual, que tem interesse
em resolver um problema regional e descentralizar o funcionamento do aterro.
Após a implantação do aterro, é urgente que municípios consorciados resolvam
o enorme passivo dos locais que hoje recebem os resíduos, tornando efetivo ações
voltadas para solucionar os diversos problemas, tais como: (a) deslocamento dos
catadores para outras áreas com melhores condições de trabalho, oferecendo
oportunidades com o estímulo ao cooperativismo/associativismo de catadores de
materiais recicláveis em centrais de tratamento; (b) recuperação ambiental da área
afetada pelo lixão, seja com a cobertura dos resíduos com solo ou o transbordo destes
para o aterro; (c) isolamento com cercas e portão na entrada dos lixões para evitar a
entrada de pessoas não envolvidas na gestão da atividade; (d) destinar os resíduos
hospitalares para tratamento correto (incineração ou químico), conforme orientação
das normas legais que tratam deste tipo de resíduo e (e) investir na política pré-aterro,
com o reaproveitamento de resíduos recicláveis através da coleta seletiva e o incentivo
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a segregação na geração, objetivando reduzir o montante de resíduos direcionados à
disposição final nos aterros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns,
como apontou o presente estudo, é uma forma de arranjo regional que oportuniza o
esforço conjunto entre os municípios para tratar e destinar corretamente seus resíduos,
seja na operacionalização do aterro sanitário ou reduzindo a quantidade de rejeitos por
meio de políticas pré-aterro. Contudo, o êxito da iniciativa consorciativa não é rápida e
homogênea, e dependerá de alguns fatores como: (a) o entendimento e o assentimento
dos gestores municipais; (b) vigilância da sociedade civil e a fiscalização dos órgãos
responsáveis quanto a aplicação dos recursos públicos e a operação do aterro sanitário;
(c) a habilidade dos envolvidos de equacionar conflitos políticos e econômicos que
interferem nas decisões ligadas ao setor de resíduos sólidos, entre outros.
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Para a sociedade, o Consórcio Público trará resultados expressivos, além da
instalação do aterro, poderão ser implantados a coleta seletiva, compostagem,
programas de educação ambiental e reciclagem, gerando empregos e incrementando a
renda dos munícipes, os impactos ambientais poderão ser atenuados com a eliminação
e desativação dos lixões. Para os gestores públicos, o consórcio e o adequado manejo
dos resíduos enseja melhorias na preservação ambiental de seu território, estímulo da
economia com o aproveitamento dos resíduos e a oportunidade de ratear os custos de
implementar e operar o aterro.
Evidencia-se, desta maneira, que o consórcio do Sertão dos Inhamuns é um
relevante instrumento para melhorar a gestão dos resíduos na região, e ao mesmo
tempo, cumprir a Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos no quesito manejo e
gerenciamento adequado. Ademais, ao abarcar benefícios econômicos, sociais e
ambientais, associados à melhoria da qualidade do meio ambiente, beneficiará a
presente e as gerações futuras.
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RESUMO
O excesso de resíduos sólidos urbanos presentes nos lixões vem gerando discussões e
reflexões em artigos científicos, revistas, jornais, etc., apesar de que desde agosto de
2010 é proibido por lei à presença dos lixões nos municípios, ainda está funcionando o
lixão no município de Pacajus, CE. O presente trabalho foi desenvolvido no lixão a céu
aberto no Município de Pacajus, Ceará, próximo a Br-116. Com o objetivo de apresentar
os impactos ambientais e determinar medidas de redução e possíveis soluções para os
problemas apresentados. Utilizou-se uma pesquisa qualitativa exploratória, com a
realização do estudo de caso através de observações participante, questionários, e
registros de fotos. Conclui-se que foi notório o descaso da população com o meio
ambiente, e a falta de planejamento da prefeitura, que poderia implantar ações de
educação ambiental como palestras nas escolas, e em locais públicos, incentivando as
pessoas a descartar os resíduos corretamente, e também a minimizar as quantidades
dispostas. Este artigo mostra também a importância de ressaltar á criação e o
desenvolvimento de associações e cooperativas para os catadores, oferecendo-lhes um
trabalho digno.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos. Meio Ambiente. Coleta Seletiva. Reciclagem.
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1. INTRODUÇÃO

O meio ambiente é um dos principais assuntos discutidos atualmente, e

apresenta-se um dos principais causadores dos problemas ambientais que são os

Resíduos Sólidos, devido ao grande aumento de consumo na sociedade, percebe-se que
está aumentando cada vez mais a quantidade de resíduos sólidos, onde na maioria das
vezes sem destinação correta. A poluição passou a gerar grandes problemas para a
humanidade, a partir da Revolução Industrial, devido o desenvolvimento do capitalismo,
onde o meio ambiente começou a ser transformado e modificado pelo homem.
A Constituição Brasileira, em seu Capítulo VI, art. 225, cita: “Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
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”.
O padrão mundial de consumo da sociedade contemporânea, potencializado
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pelos efeitos das propagandas de marketing empresarial, incentiva a comprar cada vez
mais. Muitas vezes, utensílios e materiais que ainda poderiam ser reutilizados ou no
minimo reciclados são tratados como rejeitos, seja em razão de hábitos culturais ou por
falta de conhecimento sobre impatos decorrentes (CARDOSO FILHO, 2012).
Sendo o tema central deste trabalho, o descarte inadequado dos resíduos
sólidos, vale ressaltar que é de suma importância a responsabilidade dos cidadãos em
questão aos resíduos gerados por eles mesmos, tendo a conscientização de minimizar
as quantidades produzidas por meio da redução, reutilização e reciclagem dentro de seu
próprio ambiente em que vive.
No município de Pacajus-CE os resíduos sólidos gerados pela população são
destinados ao “lixão”, gerando riscos á saúde das populações vizinhas, em meio a esses
fatores o presente trabalho vem contribuir para a sociedade mostrando a importância
da coleta seletiva para a reciclagem, onde o principal objetivo é apresentar os impactos
ambientais causados pela poluição e determinar medidas de redução dos impactos
ambientais, causados pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos no lixão a
céu aberto.

O DESCARTE INADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

250

aaaaaaaaaaaaa
a
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Atualmente, o ser humano é um dos principais causadores dos impactos

ambientais, devido a má informações de como minimizar o crescimento dos resíduos
sólidos, e isto vem ocorrendo principalmente a partir da Revolução Industrial, onde a

maioria das pessoas tornaram-se mais consumistas, sempre querendo a melhor casa, o
melhor carro, entre outros bens, sendo que para cada tipo desses consumos ocorre
derrubadas de árvores, queimadas, e daí parte também a poluição do ar, do solo e da
água, sendo que isto também é um dos fatores que está destruindo o meio ambiente
sem se preocupar com as gerações futuras.
Para Smith, a riqueza, ou valor econômico, é criada pelo trabalho, ou seja, pela
transformação de recursos da natureza em coisas que as pessoas querem (CECHIN,
2010)
O livro Educação para o consumo, módulo III, escrito por Grayceane Gomes da
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Silva e Janielle Guedes Pontes (2011), p.22:
“Uma série de pesquisas já existentes aponta para o risco a que a espécie
humana está se expondo ao exigir mais do planeta do que ele é capaz de
oferecer, existindo uma real possibilidade da ocorrência de uma catástrofe
ambiental de extensão global causada pelo hiperconsumo e pela gigantesca
pressão do homem sobre as bases de recursos naturais e os sistemas de
manutenção da vida no planeta”.

Devido a esses grandes consumos, o crescimento de resíduos sólidos vai
aumentando cada vez mais e se agravando mais ainda os impactos ambientais causados
pelo descarte final inadequado desses resíduos, ou seja, geralmente os resíduos sólidos
urbanos domésticos, hospitalares, industrial, comercial, etc, são todos jogados em
lixões, sem nenhum tipo de saneamento básico, podendo gerar riscos á saúde das
populações vizinhas.
É nesse ponto de partida, que entra o papel dos catadores da região, onde muitas
vezes essa atividade realizada gera algum tipo de renda familiar; sendo assim, é preciso
delinear políticas públicas com apoio do governo e da prefeitura para a atividade de
catação mais digna e com menos riscos á saúde, oferecendo aos catadores
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), e garantir renda, pois eles apresentam
total importância na redução da poluição ambiental gerenciando uma coleta seletiva.
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Vale destacar que, desde 2002, a atividade do catador foi reconhecida como

categoria profissional, registrada na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), sob nº

5192-05 como “Catador de Material Reciclável”. Essa nova categoria de trabalhadores
exerce a função de coletar, transportar, triar, prensar, armazenar e negociar esses
materiais para serem reutilizados (GOUVEIA, 2012)
Lixo são restos de alimentos, embalagens descartadas e objetos inservíveis
misturados. Quando separados em materiais secos e úmidos, a parte útil do lixo
transforma-se em resíduo reaproveitável ou reciclável. A parte restante, que não se tem
como aproveitar, denomina-se rejeito. (GRIMBERG, 2004 apud GONÇALVES, TANAKA;
AMEDOMAR, 2013)
A coleta seletiva é definida por Diuana (2011), como sendo a parte entre a
separação dos materiais que podem ser recicláveis, como papel, vidro, plástico, e o
processo industrial da reciclagem. Através da coleta os resíduos sólidos podem ser
reciclados e passam a ter um destino diferente dos lixões e aterros sanitários, voltando
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para a cadeia de produção, fazendo então do processo um ciclo.
Nesse sentido, vale ressaltar que tanto a comunidade como a prefeitura, o
governo, e todos que vivem nesse cenário tem o dever de respeitar os catadores, que
são as pessoas que realizam um trabalho de grande importância e gerenciar novos
métodos de conscientização para a comunidade minimizar a quantidade de resíduos.
Nos dias atuais em que vivemos em meio a tantos problemas ambientais, a
relação do ser humano com o meio ambiente fica cada vez mais distante, em relação á
atitudes de redução dos resíduos sólidos, sendo que o homem deveria ter um olhar mais
amplo e diferente em questão da poluição que vem ocorrendo, e que está causando
danos ambientais e também problemas de saúde para a população. Sendo assim, é
muito importante a necessidade de mudar o comportamento da humanidade e ao
mesmo tempo propor uma educação ambiental repassando para as pessoas a
importância da reciclagem.
Segundo a NBR 10.004/87, os resíduos sólidos podem ser definidos como:
(...) aqueles resíduos em estado sólido, e semissólido, que resultam de
atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar,
comercial, de serviços, de varrição e agrícola. Também estão incluídos nessa
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento
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na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções
técnicas e economicamente inviável face à melhor tecnologia disponível
(ABNT, 1987; p.1,2).

Analisando toda a cadeia geradora de resíduos sólidos (fabricação do produto,

venda, uso e descarte), a produção e o descarte final são os que exigem maior cuidado.
No uso de matérias primas surgem os materiais provenientes do desperdício e das
sobras do processo. Nessa fase e no descarte final, os aspectos ambientais passam a
exigir maior cuidado com sua gestão ambiental. O solo, água, ar e a saúde humana, são
alguns dos atingidos pela má gestão dos resíduos gerados. Nessa cadeia geradora, todos
são responsáveis pelo que insere no meio, fabricante, consumidor e gestores públicos.

Daí surge o conceito de logística reversa, que é um conjunto de ações, procedimentos e
meios que viabilizam a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial
(BRASIL, 2010).

3. MATERIAL E MÉTODOS
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O presente trabalho foi desenvolvido no lixão do município de Pacajus no Estado
do Ceará no período de maio á outubro de 2015, onde foi realizado uma pesquisa
qualitativa exploratória, na qual foi realizado também um estudo de caso com técnicas
de pesquisas baseado no levantamento bibliográfico em livros, revistas, artigos
cientificos, e monografias.
Para o desenvolvimento do presente trabalho foi utilizado um questionário
estruturado de dez perguntas preenchidos com 22 pessoas da população mais próxima
ao lixão, incluindo catadores do local, utilizando-se um aparelho eletrônico (celular)
para registro de informações onde logo após foi feito uma análise e descrição das
respostas apresentadas.
Para a coleta de dados foram realizadas observações direta e documentação por
meio de fotos do local para possíveis resultados e discussões, com o objetivo de analisar
o descarte inadequado e apresentar possíveis soluções.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo de caso para este artigo foi realizado no lixão a céu aberto (Figura 1),
localizado próximo a Br-116 no Município de Pacajus-CE; para obter-se os resultados foi
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realizado diversas visitas ao local para coleta de dados, observações de como são
tratados os resíduos sólidos e para registros através de fotos.

Figura 1 - Lixão a céu aberto no município de Pacajus-CE.

Através do questionário de campo constatou-se que no município não existe
coleta seletiva nos bairros, mas com a participação dos catadores no próprio lixão é
realizado atividades se separação dos resíduos (Figura 2), que também pode ser
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

chamado de coleta seletiva, para que eles possam vender e ganhar lucros de até R$
80,00 a R$ 100,00 por semana para sustento da família.
Figura 2 - Sacos de lixos com materiais reciclados já separados para venda.

Constatou-se que grandes volumes diários de resíduos sólidos são coletados nas
ruas do município através de caminhões e logo em seguida são levados ao lixão, onde lá
são despejados de maneira irregular e sem controle (Figura 3), causando grandes
problemas para os catadores da região, pois os mesmos não utilizam os equipamentos
de proteção (Figura 4) e ainda correm riscos de contaminação, pois segundo eles o lixo
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hospitalar é jogado com todos os outros resíduos das residências, do comércio, de
construções, etc.

Figura 3 - Destinação final dos resíduos
sólidos de forma inadequada

Figura 4 - Presença de um dos catadores sem
equipamentos de proteção (Ex.: luvas).

A nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, promulgada em 02 de agosto de
2010, através do decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010, estabelece que através do
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princípio da responsabilidade compartilhada, citado nos Art. 5º e Art. 19º deste decreto,
que o governo, empresas e a população realizem planos para um adequado
gerenciamento do lixo. Desse modo, ela também prevê, de acordo com o Art. 40º,
incentivos à formação de cooperativas ou de outros tipos de associações de catadores
de materiais recicláveis (Brasil, 2010).
Sendo assim cabe aos governantes estabelecerem planos de ações para
incentivar a criação e o desenvolvimento de associações e cooperativas para os
catadores, podendo ajudá-los a ter melhores condições de trabalho, incluí-los
integralmente na sociedade, oferecendo-lhes também os EPI’s, pois no momento das
observações feitas no local foi notório o descaso dos catadores.
A utilização de cooperativas de catadores para a realização da coleta seletiva traz
vantagens como as abordadas por Monteiro et al. (2001): a geração de emprego e renda,
o resgate da cidadania dos catadores e a redução de despesas com a coleta,
transferência e disposição final dos resíduos separados pelo sistema de limpeza urbana
da cidade (GONÇALVES, TANAKA; AMEDOMAR, 2013).
A pesquisa mostrou que 60,8% das pessoas que preencheram o questionário
afirmam que já sentiram problemas ocasionados devido a fumaça que ocorre
diariamente no lixão. E 12% responderam que mesmo sabendo que é um desrespeito
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com o ser humano, não se preocupam com o que está acontecendo. Já 89,5% afirmam

que já fizeram várias denúncias devido à incineração e também a falta de fiscalização,

que mesmo existindo não fazem sua parte. Mesmo com tantos problemas ocorridos
22% das pessoas temem a desativação do lixão, principalmente os trabalhadores, pois é
dali que é retirado o sustento da família. Conforme mostra os resultados apresentados
no (Figura 5).
Figura 5 - Resultado do questionário.

Pessoas que reclamaram dos
problemas apresentados.
22%
60,80%

89,50%
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12%

Pessoas que não se
preocupam com o que tá
contecendo.
Pessoas que concordam em
implantar um aterro
sanitário.
Pessoas que temem com a
desativação do lixão.

No dia 07 de outubro de 2015, houve a 1ª Ação Global no Lixão de Pacajus (Figura
6). Segundo a prefeitura de Pacajus “O evento ocorreu para conscientizar e atender as
pacajuenses que, infelizmente, tiram seu sustento daquele lugar. Foram 28 famílias
assistidas na ocasião, com atendimento médico, aplicação de vacinas, verificação de
pressão arterial e teste de glicemia (Figura 7)”.
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Figura 6 - 1ª Ação Global no Lixão de Pacajus.

Figura 7 - Atendimento médico para os
trabalhadores.

Segundo a prefeitura de Pacajus “a Secretaria de Educação esteve presente para
aferir se os filhos dos trabalhadores estavam matriculados na rede de ensino, e
matriculando os que não estavam. Os trabalhadores receberam EPIs (Equipamento de
Proteção Individual), como luvas e máscaras para proteger e amenizar os efeitos de seu
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trabalho. Além dos atendimentos aos trabalhadores, as crianças também receberam
cuidados médicos, pedagógicos e sociais (Figura 8)”. A primeira dama Rochelly Paixão,
idealizadora do projeto ressaltou: “Precisamos cuidar e conscientizar todos que
trabalham aqui, pois são pacajuenses e seres humanos como todos nós. Mas que são
esquecidos por muitos, e essa ação é o mínimo que podemos fazer por essas famílias”.
Figura 8 - Cuidados médicos (Odontológicos) com as crianças.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os resíduos sólidos que são jogados de forma inadequada no lixão

a céu aberto geram grandes problemas ao meio ambiente, ocasionando a poluição do

ar, do solo, ameaça ao lençol freático devido à infiltração de chorume, como também
geram problemas a saúde das populações vizinhas, que devido á incineração dos
resíduos que ocorrem no próprio lixão algumas pessoas já estão com problemas
respiratórios.
Percebe-se pela leitura do texto que o estudo de caso para a realização do
presente artigo revelou que um dos problemas ocasionados devido ao lixão a céu aberto
é a falta de iniciativa por parte da população, e também por parte da prefeitura, pois
mesmo que não possuam verbas para construção do aterro sanitário controlado,
poderiam apresentar soluções para os problemas, como por exemplo, oferecer
campanhas de conscientização para reduzir e destinar corretamente os resíduos,
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implantar educação ambiental nas escolas e também em locais públicos, instalar na
cidade contêineres identificados pelas cores respectivas ao tipo de material.
Foi identificada a necessidade de planejamentos e ações de educação ambiental
para alcançar os objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, pois o Município
ainda não está de acordo com a Lei 12.305/2010.
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RESUMO
A degradação ambiental vem sendo a cada dia mais assunto em pauta de reuniões
nacionais e internacionais, em todo o mundo. Desde o ocidente ao oriente, há debates
de países que lucram bastante poluindo contra uma massa pequena que vê a gravidade
da forma de vida escolhida nos últimos anos, após a revolução industrial e a atual
revolução tecnológica, que vem sendo contestada nos campos de estudo,
principalmente sobre a geração de resíduos sólidos que vem sendo o principal vilão
ambiental que aterroriza as residências e a indústria. O trabalho a seguir relata que tipos
de resíduos sólidos são gerados em uma feira livre no bairro de Messejana, município
de Fortaleza no estado do Ceará, feira essa que é fonte de renda e alimenta a economia
local. Trazendo uma visão dos feirantes, consumidores e frequentadores da feira,
observam-se os trabalhos de conscientização ambiental feitos no local. Foram
detectados mecanismos e saídas feitos pelos próprios feirantes para minimização dos
impactos e reaproveitamento dos rejeitos para criação de animais, adubos e etc. O
objetivo geral do trabalho foi identificar que tipos de resíduos são gerados na feira e dar
oportunidade de pensar sobre o que fazer com eles, que projetos de inclusão social fazer
com os rejeitos gerados na feira, tendo em vista que ela trabalha com um “mix” variado
de produtos, que incluem alimentos, pescados, carne, frango, legumes, frutas, verduras,
confecção, calçados, dentre outras coisas descritas neste artigo científico.
Palavras-chave: Degradação ambiental. Geração de resíduos sólidos. Sustentabilidade.
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1. INTRODUÇÃO

A sustentabilidade ambiental é algo muito falado nos meios de comunicação e

estar presente em nosso dia-a-dia, a fim de contribuir na qualidade de vida humana,

promovendo o bem-estar das pessoas em equilíbrio com o meio ambiente, assim
também como o gerenciamento de resíduos sólidos, utilização consciente da água, o
uso de tecnologias limpas, favorecimento de cidades sustentáveis e muito mais na área
sócio ambiental.
Diante desses problemas mencionados destaca-se a geração desenfreada de
resíduos sólidos no ambiente urbano, sendo isso gerenciado pela política nacional de
resíduos sólidos, a lei Nº 12.305/10 que organiza e delimita, abrangendo fatores
ambientais, sociais e econômicos estimulando hábitos de consumo sustentáveis,
aumento de reciclagem, reutilização de resíduos sólidos e destinação ambientalmente
adequada dos rejeitos.
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A feira livre é fonte de renda de muitas famílias, atuando diretamente no meio
social e econômico, a atividade também traz seus impactos ao meio ambiente que são
os resíduos sólidos gerados na feira, O presente trabalho procura identificar os impactos
ambientais gerados pelo gerenciamento e manejo inadequado dos resíduos sólidos em
uma feira livre localizada no bairro de Messejana em Fortaleza-CE.
Tem como objetivo também analisar os métodos de gerenciamento de resíduos
sólidos existentes no local e os impactos por ele gerados, que tipo de resíduos são
gerados no local, verificar a forma de coleta desses resíduos relacionando os impactos
gerados pela atividade.
Desta forma observamos a relevância do estudo, pois além de identificar os tipos
de resíduos gerados na feira procura também identificar desperdícios de alimentos
propondo alternativas eficazes e eficientes de gerenciamento de resíduos sólidos
buscando uma qualidade de vida local no ambiente afetado.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A geração de resíduos sólidos urbanos vem sendo um assunto discutido em
debates no Brasil e no mundo, pois o gerenciamento inadequado desses resíduos gera
impacto a curto, médio e longo prazo, pois traz um prejuízo enorme a saúde humana e
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fatores como, mudanças climáticas, desmoronamento de barragens, diminuição da flora
e da fauna, dentre outros.

A crise ambiental incluída nos debates atuais confere com o mesmo discurso do

modelo de produção capitalista adotado. O conhecimento científico tem abordagens
fundamentalistas sobre o modelo atual que estar em crise onde se procura nos campos

da filosofia, das artes e até do saber popular, afim de haver renovações no modo de
produção (MATOS; PROST, 2006).
Com isso conseguimos identificar que o aumento da geração de resíduos sólidos
urbanos, tem haver não somente com o aumento da população, mas também com o
avanço econômico e tecnológico.
O aumento populacional que vem anos após anos, traz o aumento e as
necessidades de consumo, dando uma contribuição inestimável as mazelas da
devastação do meio ambiente, onde a extração de matérias prima e insumos não
acompanham a velocidade que está o consumo. (COSTA; SOUZA, 2012).
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A partir daí observa-se também a relação dos consumidores em relação produtos
tecnológicos que atualmente são absoletos, após a revolução tecnológica sofrida nos
últimos anos, com criação de novas tecnologias relacionada a computadores e celulares,
o problema se dá ao descarte inadequado ao produto, onde não em muitas regiões não
há incentivo nem projetos por parte governamentais, sobre a forma adequada de
destinação final dos produtos tecnológicos, contribuindo também para a geração de
resíduos sólidos urbanos.
As transformações das atitudes das empresas no cenário sócio-econômico nas
últimas décadas têm contribuído para certo apelo a preservação da natureza e da
responsabilidade social, comentada tanto nos últimos tempos, uma forma das empresas
mostrarem um lado onde não se preocupam tanto com a receita, de forma a contribuir
para o progresso da comunidade local onde a empresa estar instalada.
O ciclo de destinação final dos resíduos sólidos inicia na forma em que se
armazena na fonte geradora, para eu após possa haver as demais etapas que é, a coleta,
transporte, tratamento, até chegar a parte de destinação final, que nessa parte se
identifica a melhor destinação, de acordo com o tipo de resíduo, se irá para reciclagem
ou compostagem, nesses casos os resíduos sofrem processos para que sejam reinseridos
no meio ambiente. (SOUZA; GUADAGNIN, 2009).
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O acondicionamento adequado dos resíduos para posterior manejo adequado

depende das embalagens adequadas para cada resíduo, no caso a lixeira especifica para

cada tipo de material. Esta preocupação se dá tanto com a separação dos resíduos

quanto a preocupação da disposição desses resíduos nas frentes das residências ou nos
pontos indicados, atendendo aos dias e hora especifica (SOUZA; GUADAGNIN, 2009).
A disposição de resíduos sólidos inadequadamente em lixões e aterros traz
prejuízos inestimáveis à saúde pública, bem como a contaminação do solo, da água,
através dos lençóis freáticos, rios e lagoas, ao ar, pois acabam liberando gases
prejudiciais aos seres humanos e animais, bem como o chorume, que é um líquido
inflamável que precisa de tratamento e controle especifico.
Conforme Costa; Souza (2012), o aumento da população mundial traz consigo o

aumento das necessidades consumistas e pode deixar como legado a devastação do
meio provocada pela extração acelerada e uma reposição que não acompanha a
velocidade do consumo.
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Entre as alternativas de para o tratamento de dos resíduos sólidos urbanos, a
reciclagem tem despertado o maior interesse na população, sobretudo, pelo forte apelo
ambiental (MONTEIRO et al., 2001 apud SOUZA; GUADAGNIN, 2009).
Com isso consegue-se observar que nas cidades a coleta seletiva é um
instrumento concreto de incentivo a redução, a reutilização e a separação de material
para reciclagem, buscando uma mudança comportamental por parte das pessoas e das
organizações. Enfim, a coleta seletiva hoje é uma alternativa para economia de água, luz
e insumos, e pode ser feita por cidadãos comuns, organizações privadas,
governamentais ou não, escolas e etc; aumentando assim a proximidade do homem
com o meio ambiente tornando-o um ser responsável pelos os seus atos e nas crianças
desperta o conceito de cidadania.

3. MATERIAL E MÉTODOS
O local que foi estudado é uma feira na rua cel. Francisco Pereira com Rua Dr.
Pergentino Maia em Messejana, um bairro localizado na zona sudeste de Fortaleza, no
estado do Ceará, essa feira é uma das maiores do estado, com suas variedades de
produtos. Messejana tem um comercio grande perdendo apenas para o centro da
cidade, característica que disponibiliza aos feirantes do local, negócios rendáveis.

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA FEIRA LIVRE DE MESSEJANA

263

aaaaaaaaaaaaa
a
Vendedores e feirantes que tiram seu sustento da feira existem alguns com 20

anos de trabalho e não pensam em sair de lá, pois falam que é onde encontram amigos

e companheiros, sem falar que a renda tirada da feira compensa o trabalho. A técnica a
ser usada será entrevista com os feirantes no local onde acontece a feira, de forma a
responder o problema de pesquisa proposto pelo pesquisador.
A pesquisa foi realizada nos dias de maior fluxo, que é o domingo nos dias 27 de
julho e 15 de agosto do ano de 2015, a pesquisa foi realizada devido a se perceber
visualmente de que nesta feira não há perceptivelmente sistema de coleta seletiva de
resíduos sólidos e que há impactos ambientais gerados pela atividade local, onde se
encontram geração de resíduos sólidos e desperdício de frutas, verduras e legumes, de
onde dá para se fazer trabalhos sociais, como reaproveitamento desses alimentos para
fazer os chamados “sopões”, que alimentam boa parte da população de rua.
Existem também materiais tais como sobras de tecidos que poderiam ser
utilizados em projetos sócios ambientais, com comunidade carente ou de inclusão social
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em abrigos, cursos de capacitação fornecidos pelo governo ou por ONG´S, de forma a
estimula uma atividade secundaria sócio econômica na feira de Messejana.
O objetivo deste trabalho é caracterizar e identificar que tipos de resíduos são
gerados e manejados para locais específicos e legais na nomenclatura da lei, de forma a
identificar os impactos ambientais gerados pela atividade no local, tendo em vista a
identificação dos resíduos gerados na feira e caracterizar a destinação correta desses
resíduos, mitigando seus impactos.
A pesquisa foi realizada através de questionários com pergunta subjetivas com
feirantes, consumidores e frequentadores da feira, onde foi verificado e analisando
através de seis perguntas onde foram respondidos problemas de geração de resíduos
sólidos na feira. Os entrevistados foram escolhidos de forma aleatórios sem distinção de
sexo, idade, de forma a se pode responder ao problema de pesquisa proposto no início
e decorrer deste trabalho cientifico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme questionários aplicados nos respectivos dias 27 de julho e 15 de agosto
de 2015 obtêm as informações seguidas abaixo.
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A primeira pergunta foi que horas que começa a feira e se no início o local estar

limpo. Daí detectamos atreves dos resultados da pesquisa que a feira começa por volta
de 5:00H lados das frutas e verduras e 7:00h onde ficam as demais mercadorias

Na feira de Messejana há um dinamismo na separação do local onde se tem a a

área de pescados, verduras, frutas e legumes e demais produtos. Todos responderam
que quando chegam para montar as bancas o local estar sempre limpo e que a feira. Na
figura abaixo podemos observar as informações acima.
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Figura 1 - Organização e limpeza no início da feira.

A segunda pergunta foi sobre os tipos de produtos são vendidos na feira e se há
desperdício. Os produtos que são vendidos na feira são: roupas, calçados, acessórios,
frutas, verduras, produtos frios, peixe, carne, presentes, brinquedos, e miudezas em
geral. Sobre o desperdício, foi identificado que há na parte das frutas e legumes, La há
muito desperdício de frutas, verduras e legumes; foi informado que há pessoas que
juntam os restos de frutas e verduras para criação de animais para abate, como porco e
galinha e que moradores de rua ou de baixo poder aquisitivo, ficam depois da feira
juntando essas frutas, verduras e legumes para sua própria alimentação, podemos
observar isso na figura a seguir.
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Figura 2 - Tipos de produtos vendidos na feira.
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Na próxima figura podemos identificar sobre o relato doas pessoas entre
frequentadores e feirantes que, pessoas se utilizavam dos restos de frutas e verduras da
feira que não são aproveitados e são dispensados ali mesmo na rua, sem qual quer
manejo adequado ou destinação ambientalmente correta aos alimentos.
Figura 3 - Limpeza e desperdício de alimentos durante a Feira.

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA FEIRA LIVRE DE MESSEJANA

266

aaaaaaaaaaaaa
a
A terceira pergunta foi se há limpeza durante a feira, se havia uma equipe por

parte da prefeitura que fizesse a limpeza do local durante a realização da feira. Desta

forma foi detectado que não há e que muito permissionários fazem a própria limpeza

durante, juntando o lixo em caixas de papelão ou sacos plásticos, mas que nem todos os
feirantes se preocupavam com isso. Tais informações foi registrada pela figura abaixo.
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Figura 4 - Conscientização de limpeza de cada feirante.

Podemos ressaltar através da figura que muitas se preocupam em deixar o local
mais organizado e limpo, na busca por vendas, é uma forma de conquistar o cliente,
sendo que veriam que os produtos não estariam junto ao lixo, foi isso que eles relataram
no decorrer da questão.
A quarta pergunta foi sobre se existia lixeiras de coleta seletiva ou lixeiras
suficientes na realização da feira. Detectamos que não há lixeiras de coleta seletiva e
nem de lixeiras, containers ou algo parecido para que os feirante, frequentadores e
consumidores da feira possam colocar o lixo gerado, a não ser dentro do mercado de
Messejana que fica vizinho a feira, mas lá não tem lixeira suficiente que possa suportar
a quantidade de lixo gerado por toda a movimentação da feira.
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Figura 5 - Local impróprio para acumulo de resíduos sólidos.

A quinta pergunta foi se quando a feira termina, há sistema de limpeza, se tem
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caminhão para recolher o lixo. Foi respondido que tem sistema de limpeza e eu é por
volta de 15:00h do domingo, fazem a limpeza das ruas e do local da feira, varrendo,
juntando e recolhendo o lixo.
Foi informado também que durante a semana a carros de coleta que passam
para recolher o lixo da feira em horários marcados, como 7:30h, 9:00h, 14;00h e 16:00h.
Figura 6 - Local após a feira de Messejana.

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA FEIRA LIVRE DE MESSEJANA

268

aaaaaaaaaaaaa
a
A sexta e última pergunta foi, sobre se haveria algum tipo de projeto por parte

da prefeitura sobre conscientização da limpeza no local ou de algum projeto que
reutilize materiais que são vestígios (sobras) da feira que antes iriam para o lixo.

De acordo com a coleta de dados, foi identificado que não há coleta seletiva e

que não tem existe nenhum projeto de conscientização sobre a forma correta de separar
o lixo, não existe orientação por parte governamental sobre este assunto, nunca houve
nenhum evento por parte da prefeitura ou estado sobre conscientização ambiental do
lixo.
Foi informado que no momento após a feira as bancas são retiradas durante a
madrugada de domingo para segunda-feira e que essas pessoas consomem e jogam os
rejeitos na rua e por não ter banheiros públicos ou químicos, urinam defecam no local,
fazendo com que a segunda-feira seja mais um dia de trabalho de limpeza.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Desta forma conclui-se que não existe manejo e tratamento adequado para os
resíduos sólidos gerados na feira de Messejana, conseguiu-se identificar que muitos dos
resíduos gerados, tais como restos de confecções e principalmente os alimentos,
incluindo frutas, legumes e verduras poderiam ser reaproveitados de forma adequado,
fazendo trabalhos de inclusão social que poderiam fazer artesanato com restos de
tecidos que são jogados fora como também com os alimentos mencionados acima, de
forma a serem lavados e distribuídos em instituições de caridade que cuidam, de
pessoas com dependência química, crianças e moradores de rua.
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RESUMO
A preocupação a respeito das questões ambientais têm proporcionado avanços na área
de gestão de resíduos. Desta forma, tecnologias de reciclagem e reaproveitamento de
materiais se tornaram tópicos importantes na atualidade. Neste sentido, com relação a
metais, o presente artigo, apresenta perspectivas da implementação da reciclagem de
metais de diferentes categorias como o alumínio, chumbo, sucatas de ferro e aço, cobre,
zinco. Verificou-se na literatura que o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias
para reciclagem de componentes metálicos provenientes de diferentes materiais têm
sido alvo de estudos investigatórios. Desse modo, objetivou-se a identificação das
principais técnicas utilizadas para recuperação de componentes metálicos de diferentes
categorias, bem como as perspectivas e desafios do processo. Obteve-se como
resultados que a reciclagem de metais possui uma gama de aplicações, cita-se como por
exemplo, o alumínio que pode se tornar coagulante em estações de tratamento de
esgoto (ETE), além deste, e demais metais, poderem se transformar em lingotes que
possibilitam múltiplos usos após o reciclo. Tecnologias de aquecimento, compressão,
lavagem e processos químicos são amplamente utilizadas na recuperação de metais
para a posterior inserção destes no mercado produtivo, como lingotes e folhas
metálicas. Com vista ao exposto, a inserção de tecnologias de reciclagem está em
crescente demanda, pois os metais podem ser potencialmente reciclados uma vez que
não há degradação da sua estrutura, vantagem que torna o processo economicamente
vantajoso.
Palavras-chave: Metais. Tecnologias. Reciclagem. Gestão de resíduos.
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1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento urbano e industrial têm provocado um aumento constante

na geração de resíduos sólidos de diversas categorias. Especialmente, as indústrias do

ramo de eletrônicos e metalúrgicas acarretam em uma grande quantidade de
componentes metálicos para descarte. Estes resíduos, por sua vez, apresentam grande
potencial para reutilização ou reciclagem, proporcionando uma economia circular,
vinculada as atuais premissas de consciência ambiental (POLLMANN et al., 2018;
MALONEY; GRIMM; ANCTIL, 2020).
O processo de reciclagem consiste na aplicação de técnicas para transformar um
material, alterando suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, de forma a gerar
um novo produto ou matéria-prima que pode, então, ser reutilizado (BRASIL, 2010). A
reciclagem evita o descarte final de diversos materiais que ainda possuem possibilidade
de aproveitamento (JOHANSSON; KROOK; EKLUND, 2014).
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Sendo assim, é essencial minimizar os impactos ambientais ocasionados pelo
excesso de resíduos que são enviados para aterros sanitários ou mesmo dispostos
inadequadamente no meio ambiente. Verifica-se na literatura o crescente
desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias para reciclagem de componentes
metálicos provenientes de diferentes materiais que contêm metal em sua composição
(CHEN et al., 2019; ZHANG et al., 2021; FANG et al., 2018; ZHENG et al., 2018; SONG et
al., 2021; HUY et al., 2020; NGUYEN et al., 2020). Por exemplo, a utilização de técnicas
eletroquímicas para recuperação de uma variedade de metais presente em pilhas e
baterias, como zinco, ferro, chumbo, níquel, entre outros (PROVAZI; ESPINOSA;
TENÓRIO, 2012). Outro estudo propôs a reciclagem para recuperação hidrometalúrgica
de metais oriundos de jóias (ouro e prata) (ROJAS; MARTINS, 2010).
Contudo, existem técnicas mais simples, que consistem basicamente em aquecer
o metal até seu derretimento para posterior fabricação de novos materiais. Esse
processo pode ser realizado para o alumínio constituinte das latas de bebidas, o qual é
um dos metais mais reciclados no Brasil e apresenta grande relevância econômica e
ambiental (FIGUEIREDO, 2009).
Considerando o contexto das possíveis técnicas de reciclagem de resíduos
metálicos, o objetivo do presente artigo é realizar a caracterização sobres as
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especificidades acerca das etapas e possibilidades de reciclagem dos metais do tipo
alumínio, cobre, ferro, aço, chumbo, zinco, além de reconhecer a existência de
tecnologias para reciclagem no Brasil e no exterior.

2. METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica acerca das
informações e tecnologias existentes a respeito da reciclagem no tocante a materiais
metálicos. Foi realizado um estudo exploratório da literatura científica sobre a temática,
utilizando as bases de dados SCOPUS, Portal Periódicos Capes, Science Direct, Scielo e
portais governamentais. Os descritores utilizados se contiveram em reciclagem de
metais, especificados como alumínio, sucatas de ferro e aço, cobre, chumbo e zinco.
A busca na literatura foi realizada através da leitura e análise dos títulos e
resumos e os textos que não tinham conexão com a temática proposta foram removidos
da seleção. Posteriormente, os que melhor possibilitaram a discussão adequada foram
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inseridos ao texto, totalizando um total de 27 artigos, relatórios e documentos
publicados entre os anos de 2002 a 2021.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As principais vantagens da reciclagem consistem na minimização da poluição e
contaminação do solo, ar e água, redução de custos de produção em indústrias e
empresas, movimentação da economia e geração de renda para catadores de materiais
recicláveis e empresas especializadas em tecnologias de reciclagem (BRAGA JUNIOR;
PINHEIRO, 2013; POLLMANN et al., 2018).

Caracterização dos metais
Os metais podem ser classificados em dois grupos, i) ferrosos e ii) não ferrosos.
Os metais ferrosos são combinações de ferro com carbono, como por exemplo o aço
carbono, aço-liga, ferro forjado e ferro fundido. Do lado dos metais não ferrosos
encontram-se alumínio, cobre, chumbo, zinco e lata (FIGUEIREDO, 2009). Novas rotas
para a reciclagem de metais são continuamente investigadas não apenas para reduzir
custos, mas também para prevenir a poluição ambiental (KAYA; HUSSAINI;
KURSUNOGLU, 2020).
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Conforme Chaves, Marques e Silva (2018), a indústria metalúrgica brasileira

recebeu grandes investimentos financeiros nos últimos anos com a finalidade de
impulsionar o setor em aspectos de qualidade, redução de custos e redução da poluição
ao meio ambiente. O resultado foi uma maior eficiência de produção de metais e um

menor desperdício. Porém, a geração de resíduos dessa categoria ainda é elevada,
especialmente na indústria de alumínio, visto que, segundo os autores, a produção de
alumínio no Brasil no ano de 2015 acarretou, aproximadamente, a geração de 1,6
milhões de toneladas de resíduos sólidos.

Alumínio
O alumínio é utilizado em aplicações industriais tanto na forma pura, como sob
a forma de ligas, associadas a outros metais. Entretanto, em virtude das diferentes
composições das suas ligas, pode se prever que a fundição direta da mistura desses
vários materiais, poderá resultar em novos materiais com propriedades bastante
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distintas daquelas consideradas como as das ligas padrão. Esse fato faz com que a préseleção dos materiais seja uma etapa essencial na reciclagem de alumínio, para se evitar
a obtenção de produtos indesejados, bem como a agregação de custos adicionais de
refino para sua adequação ao uso em um novo ciclo (SANTOS, 2014).
Sabendo que quando descartado o alumínio leva de 200 a 500 anos para se
decompor na natureza, Henning e Felippe (2017) pensaram em utilizar resíduos de
alumínio para a produção de alúmen, considerado um coagulante em potencial.
Posteriormente, foi adicionado hidróxido de potássio (KOH) aos pedaços
originando uma reação de solubilização. A solução então foi filtrada para remover
resíduos e, no conteúdo filtrado, adicionou-se ácido sulfúrico (H2SO4). O conteúdo que
foi aquecido e filtrado novamente, foi submetido a um banho de gelo e então ocorreu a
precipitação do alúmen, que foi colocado num dessecador onde foi feito vácuo para
assim obter o alúmen seco.
De acordo com os mesmos autores, o alúmen pode ser utilizado como
coagulante nas estações de tratamento de água (ETA), onde percebeu-se ao se
comparar os coagulantes alúmen e sulfato de alumínio, que estes apresentaram
eficiência semelhante em termos de redução de turbidez. Portanto, conclui-se que é
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viável a utilização do alúmen em ETA, e assim poderia ser dado um destino adequado
aos resíduos de alumínio que são gerados todos os dias.

Além disso, a reciclagem de alumínio no Brasil funciona com elevados índices de

eficiência, reciclando praticamente toda a sucata disponível. A relação entre este
volume e o consumo doméstico de alumínio indica um percentual de 38,5%, que é

superior à média mundial de 27,1% (base 2014). Em 2018, o Brasil manteve-se entre os
países líderes na reciclagem de latas de alumínio para bebidas. Em números exatos: das
330,3 mil toneladas de latas que foram comercializadas no período, 319,9 mil toneladas
foram recicladas (ABAL, 2019).
Ressalte-se que, em 1991, o índice de reciclagem de latas de alumínio era de
37%, superior à média da Europa, que era de 21%. Atualmente, em aproximadamente
60 dias, uma latinha de alumínio pode ser comprada no supermercado, utilizada,
coletada, reciclada e voltar às prateleiras para o consumo (VASQUES, 2009).
O processo de reciclagem de latas de alumínio além de contribuir com a
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preservação ambiental, utiliza apenas 5% da energia elétrica, e libera somente 5% das
emissões de gás de efeito estufa quando comparado com a produção de alumínio
primário. A característica de ser infinitamente reciclável, sem perda das suas
propriedades físico-químicas é uma das principais vantagens do alumínio (ABAL, 2019).
O fluxo da reciclagem de sucata de lata de bebida, até a fabricação de uma nova
lata, é esquematizado pela Figura 1.
Figura 1 - Ciclo da reciclagem da lata de alumínio.

Fonte: Abal, 2019.
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Após a compra e consumo da lata de alumínio, estas são encaminhadas para a

reciclagem. Nesta etapa todas as impurezas são separadas do material que será
reciclado e as embalagens são prensadas em todas as suas partes (corpo, tampa e anel).

Posteriormente, as embalagens são prensadas novamente, desta vez em grandes fardos

e encaminhados para a fundição. O resíduo é fundido em fornos próprios para a
fundição da sucata de alumínio (700°C), sendo estes fornos rotativos, rotativos selados,
de indução embora pouco utilizado e de plasma (em desenvolvimento). O processo de
fundição gera o alumínio líquido, que é transformado em lingotes ou chapas de alumínio
(ABAL, 2008).
A laminação consiste na redução da seção transversal por compressão do metal,
por meio da passagem entre dois cilindros de aço ou ferro fundido com eixos paralelos
que giram em torno de si mesmos, ou seja, os lingotes passam por um processo de
deformação no qual o material passa entre rolos e se transforma em bobinas de
alumínio. Essas bobinas são utilizadas para fazer novas latas. Posteriormente, na fábrica
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de bebidas, as latas passam por um processo de enchimento para ganhar o formato
tradicional e são distribuídas mais uma vez aos pontos de venda, fechando o ciclo de
reciclagem das latas de alumínio (ABAL, 2008).

Sucatas de ferro e aço
O reaproveitamento de sucatas de ferro e aço através do processo de reciclagem
cresce proporcionalmente ao seu consumo e utilização, sendo esta uma das formas mais
antigas de reutilização de materiais. Alguns dos materiais desta categoria que mais são
reciclados no Brasil são provenientes de produtos alimentícios (latas e embalagens de
aço), ferragens de construção civil, esquadrias, grades, carcaças de eletrodomésticos,
além de resíduos de usinas siderúrgicas, indústrias metalúrgicas, automobilísticas e
fundições. Em sua maioria, as empresas brasileiras de reciclagem são de pequeno ou
médio porte, com baixa capacitação técnica dos trabalhadores (TRINDADE JUNIOR,
2013).
As chamadas aciarias são as principais responsáveis pelo processo de reciclagem
de sucata de ferro e aço, conforme ilustrado na Figura 2 - Nas aciarias, os materiais são
derretidos para posterior fabricação de novos produtos. Pode-se perceber também que
no Brasil, assim como nos demais países, a reciclagem desses materiais é fundamental,
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pois as siderúrgicas necessitam da sucata para obter novos produtos de aço, por isso,

esse mercado é bastante consolidado mundialmente, segundo o relatório do Ministério

de Minas e Energia - MME (MME, 2009). A ilustração também apresenta o processo

desde a obtenção do minério de ferro, fabricação de produtos de aço, consumo, geração
de sucatas e processamento das mesmas para dar continuidade ao ciclo.

As sucatas chegam nas fábricas de processamento com inúmeras composições e
formatos. Assim, é necessário adequá-las para a inserção nos fornos de fusão. Para isso,
as sucatas passam por um processo de industrialização, tendo como objetivos:
aumentar a densidade dos resíduos por meio de equipamentos de corte, prensa e
trituração; diminuir as impurezas (resíduos de madeira, vidro, plástico, terra, entre
outros) que podem danificar os fornos de fusão; e adequar os contaminantes (em geral,
são o fósforo, enxofre, estanho, cromo, entre outros), para evitar que estes modifiquem
a composição química final do aço. Equipamentos automatizados e de alta produção são
responsáveis por esse processo.
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Outro fator a ser considerado previamente à inserção dos resíduos nos fornos
são o tipo e o tamanho da sucata; o ideal é que esteja limpa e densa. Alguns dos
equipamentos do processo de reciclagem de sucatas de ferro e aço são as prensastesoura, prensas-pacote, equipamentos de pesagem, seleção e limpeza, e trituradores
Shredder (MME, 2009).
Ainda segundo o relatório do MME (2009), o principal deles é o Triturador de
Sucatas Shredder, que é amplamente utilizado nos Estados Unidos, Canadá e Europa. É
um equipamento com várias funções. Além da trituração, também realiza captação,
pesagem, empilhamento, despoeiramento, transferência por separador magnético,
sistema de injeção eletrônico de água, separação de elementos não-ferrosos,
tubulações e sistemas hidráulicos. No Brasil, é empregado por usinas siderúrgicas e pelo
Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (INESFA).

UMA REVISÃO SOBRE A RECICLAGEM DE METAIS: PROCESSOS E TECNOLOGIAS

277

aaaaaaaaaaaaa
a
Figura 2 - Processo de reciclagem de sucatas ferrosas.

Fonte: MME, 2009.

Primeiramente, o Shredder tem a função de fragmentar, adensar e limpar a
sucata. Em seguida, ocorre a trituração por meio de martelos fixos em um rotor
horizontal, para isso, esse equipamento normalmente possui uma alta resistência e
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potência de cerca de 2 a 7 mil HP, para permitir, por exemplo, a redução de resíduos de
grande porte, como carcaças de veículos, a um tamanho muito reduzido.
Posteriormente, ocorre a limpeza da sucata, com a separação entre os elementos
magnéticos e não-magnéticos (ou não ferrosos, como alumínio, latão, cobre etc) em
tambores especiais e contando com injeção de ar contracorrente para obter uma
limpeza mais eficiente. Esses resíduos não ferrosos geralmente possuem valor comercial
e, portanto, são vendidos para o mercado de interesse, enquanto que os demais
resíduos contidos nas sucatas (terra, borracha, panos, conforme citados no início deste
tópico) são enviados para aterros industriais. Ao final, obtém-se a sucata preparada para
ser utilizada nas aciarias ou fornos de fusão, onde os resíduos são derretidos para
produção futura de novos produtos (MME, 2009).

Cobre
A utilização do cobre no cotidiano tem um valor imensurável, uma vez que a sua
principal aplicação é em equipamentos e sistemas elétricos, por exemplo, os fios que
conduzem eletricidade. O cobre além de ser um metal dúctil, é maleável e possui
elevada condutividade elétrica, desta forma, este material é passível de recuperação,
onde se utiliza, recicla e reutiliza facilmente e indefinidamente sem perda de qualidade
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ou de desempenho. Não existe diferença entre o material reciclado e o metal obtido da
mineradora (VGRESÍDUOS, 2018). O cobre pode ser empregado puro, como também sob
a forma de ligas, podendo ser agregado ao alumínio, estanho e zinco.

A metodologia mais simples encontrada para reciclagem de cabos elétricos

contendo cobre é a trituração a seco, e por meio de peneiras são separados a capa do
fio e a liga metálica, desta forma o material resultante pode ser fundido e transformado
em novas matérias primas. Quando se encontra em sua forma pura para a reciclagem
ele apenas passa pelo processo de refundição e é remoldado, regressando ao processo
de eletrorrefino de cobre. O cobre, misturado ou ligado com outros metais, pode ser
fundido em unidades primárias ou secundárias, dessa maneira, até a conversão em
ânodos (ARAÚJO et al., 2008).
Para a produção de cobre blister, os resíduos de cobre com baixo teor são
tratados, e em seguida enviados a processos de fusão em forno aquecido, seja a gás ou
óleo. O cobre blister comumente contém em sua composição impurezas metálicas,
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como: zinco e chumbo. Compostos voláteis e/ou elementos metálicos, como: óxido de
chumbo e zinco, quando estão à temperatura de fundição do cobre, são eliminados de
forma parcial no decorrer da fusão (SANTOS, 2014). Ainda, processos que envolvem
separação eletrostática, atrição, meio denso, bateamento e elutração são promissores
na separação do cobre de demais metais e impurezas presentes no material (ARAÚJO et
al., 2008).
O cobre possui alta resistência a corrosão, e após reciclado fornece a liga de
bronze, de modo geral a sua reciclagem procede nos seguintes passos: realizar a prémoagem do material; encaminhar a uma esteira, com separador magnético capaz de
retirar os materiais ferrosos, após isto, o material é armazenado para posteriormente
ser novamente moído e encaminhado a um granulador, chegando ao tamanho final
desejado. Neste processo é separado os resíduos plásticos, por fluxo de ar e vibração
que com agitação torna a técnica seletiva (ARAÚJO et al., 2008).

Chumbo
Nos dias atuais, dentre os metais passíveis de reciclagem, o chumbo tem se
destacado. O chumbo é comumente empregado em baterias que agregam praticamente
toda a produção mundial de chumbo. É utilizado também em produtos químicos para
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laboratórios, pigmentos, extrusões a rolo, munições e cabos (MACHADO, 2002; MME,
2009).

O emprego de chumbo metálico e suas ligas, se sobressaem principalmente na

produção de baterias automotivas. A nível mundial, de acordo com dados históricos, a

reciclagem de chumbo, alcança em torno de 95% de baterias utilizadas em veículos
automotivos (SANTOS, 2014).
Ainda segundo Santos (2014), as baterias são compostas por uma caixa de
polipropileno que acomoda os contatos de chumbo, as telas metálicas, conhecidas como
eletrodos, espaçadores de plástico entre os eletrodos, pasta de óxido de chumbo com
sulfato de chumbo e ácido sulfúrico. As baterias convencionais pesam em torno de 10
kg, sendo compostos por 7 kg de chumbo e 3 kg de ácido sulfúrico.
No momento em que se alcança o tempo de sua vida útil, as baterias necessitam
ser coletadas e enviadas para fundição, para correta recuperação e reciclagem dos
constituintes. Dessa maneira, é assegurado que os materiais perigosos, não serão
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armazenados em aterros e incineradores, e que o material recuperado, seja empregado
novamente na linha de bens de consumo (MME, 2009).
Na primeira etapa de reciclagem, ocorre a desintegração das baterias, resultando
em três grupos principais de resíduos, dentre eles: caixas que contém chumbo
(proporção mássica de 60% de chumbo), óxido de chumbo que constitui cerca de 18%
do total e sulfato de chumbo, correspondendo a 12% do total, ainda pode restar
materiais plásticos e ácido sulfúrico (SANTOS, 2014).
Após a realização da segregação dos grupos com materiais distintos, os resíduos
que possuem chumbo na composição irão ser fundidos, resultando na geração de
bullion de chumbo e uma escória (fase líquida sobrenadante), contendo óxido de
chumbo. A escória irá para a etapa de resfriamento, e após para a cominuição, onde é
mesclada com um agente redutor (carbonatos) e agentes de escorificação.
Posteriormente, ocorrerá a fundição em fornos e finalmente o refino do chumbo
(SANTOS, 2014; KREUSCH, 2005).
De acordo com Kreusch (2005), é obtido uma solução eletrolítica como
subproduto do procedimento, que pode ser tratada em uma Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE), a escória resultante da fundição é depositada em aterros de resíduos
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perigosos e os particulados são estocados em baghouse podendo ser reutilizados em
função de alta concentração de chumbo.

Também, para reciclagem de resíduos de chumbo, pode ser empregado outro

processo convencional, onde os materiais são fundidos a 1000ºC, contendo raspas de

ferro, carbonato de sódio e coque, em forno rotativo. Pode-se aumentar a capacidade
de produção e recuperação de chumbo em 40%, ao injetar oxigênio na massa fundida
(SANTOS, 2014).

Zinco
O zinco é um metal não ferroso reciclável inerente e pode ser reciclado
indefinidamente sem qualquer perda das propriedades físicas ou químicas ao longo do
seu percurso de vida (KAYA; HUSSAINI; KURSUNOGLU, 2020). É predominantemente
utilizado em segmentos de revestimento e proteção de aços industriais (galvanização),
resultando em sua reciclagem a partir da refusão de sucatas de aço galvanizado, em
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fornos de arco elétrico, assim como a partir da fundição de outros resíduos constituídos
de cinza (SANTOS, 2014).
Uma característica que auxilia no processo de reciclagem do zinco é a faixa de
temperatura em que os fornos de arco elétrico operam (600°C). Nessas condições
resulta a volatilização completa de zinco, mas também a existência de um pequeno
percentual de ferro e, ainda, uma fração de material particulado extremamente fina,
constituída, eminentemente de pó de óxido de zinco (HALLI et al., 2020).
A reciclagem do zinco contribui para uma economia circular sustentável. Ao
contrário da economia linear tradicional (extrair, fazer, usar, descartar), na economia
circular sustentável, cada novo objeto é projetado para a longevidade máxima e
reutilização futura e, no final de sua vida, torna-se um potencial recurso secundário, ao
invés de um item de resíduo para descarte (KAYA; HUSSAINI; KURSUNOGLU, 2020;
POLLMANN et al., 2018).
Ainda conforme mencionado por Kaya, Hussaini e Kursunoglu (2020), uma das
tecnologias utilizadas para a reciclagem do zinco é conduzida com o emprego de um
reator de forno Waelz, onde o zinco é oxidado, sendo volatilizado e recuperado, na
forma de óxido de zinco impuro, mas outras tecnologias também foram desenvolvidas
para tratar esse material, por exemplo, o forno de soleira rotativo (RHF) ou a separação

UMA REVISÃO SOBRE A RECICLAGEM DE METAIS: PROCESSOS E TECNOLOGIAS

281

aaaaaaaaaaaaa
a
em processo (IPS). Outra forma de reciclar o zinco é a lixiviação de sucata de aço
galvanizado em meio alcalino seguida por eletroeluição.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com vista ao exposto, a principal vantagem da reciclagem de metais é de que
estes possuem a mesma qualidade após reciclados, daqueles que são extraídos da
natureza, o que torna o processo mais atrativo, uma vez que diminui despesas
relacionadas a redução do metal in natura extraído diretamente do ambiente.
A inserção de tecnologias de reciclagem está em crescente demanda, uma vez
que os metais podem ser infinitamente reciclados porque não há degradação da sua
estrutura metálica estas vantagens tornam também o processo de reciclagem
economicamente vantajoso. Portanto, alternativas de reciclagem de metais têm sido
empregadas pois possibilitam a redução dos custos relacionados à matéria prima na
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produção.
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RESUMO
A questão dos resíduos sólidos no Brasil tem sido amplamente discutida na sociedade,
permeando várias áreas do conhecimento, contudo, a correta destinação final dos
resíduos tem se constituído em grande desafio para os órgãos governamentais,
sobretudo diante da obrigatoriedade do fim dos lixões imposta pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Nesse sentido o referido artigo foi desenvolvido na cidade de Barreira
com o objetivo de avaliar a área de disposição final dos resíduos do município e como o
mesmo vem trabalhando para minimizar para que tais resíduos não comprometam o
bem-estar dos munícipes. A pesquisa permitiu constatar que apesar dos incipientes
avanços do município na aquisição de lixeiras e recentes debates no tocante a educação
ambiental, a comunidade necessita da introdução de contínuas ações de educação
ambiental. No tocante à disposição ambientalmente correta dos resíduos sólidos, o
município está diante do desafio de cumprir o que estipula a Política Nacional de
Resíduos Sólidos e pôr fim ao lixão da cidade.
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Educação ambiental. Lixão.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo que tem como tema a importância do aterro sanitário para o

município de Barreira-CE. Os resíduos sólidos gerados nas cidades brasileiras e em
localidades de diferentes países, ainda são um problema. Em países ricos que geram
maiores quantidades de resíduos, existe mais capacidade de equacionamento da

gestão, por um somatório de fatores que incluem recursos econômicos, preocupação
ambiental da população e desenvolvimento.
Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (2010), resíduos sólidos
podem ser definidos como, material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como
gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos hídricos, ou exijam para isso
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soluções técnica ou economicamente inviável em face da melhor tecnologia disponível.
Diante da problemática que se percebe com relação à falta de um espaço
adequado para a destinação final dos resíduos sólidos no município de Barreira o
referido trabalho se justifica considerando que o município em questão não tem
apresentado políticas que busquem equacionar essa problemática, o que futuramente
pode comprometer o meio ambiente incorrendo no aumento da poluição visual,
trazendo sérios problemas de saúde pública tornando-se um complicador a mais para a
saúde de seus munícipes.
O objetivo principal desse artigo é buscar esclarecimentos sobre a implantação
do aterro sanitário que é considerada hoje uma das ações importantes para disseminar
a problemática dos lixões a céu aberto.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Segundo Grimberg (2004), lixo são restos de alimentos, embalagens descartadas
e objetos inservíveis misturados. Quando separados em materiais secos e úmidos, a
parte útil do lixo transforma-se em resíduo reaproveitável ou reciclável. A parte
restante, que não se tem como aproveitar, denomina-se rejeito. A Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) define lixo como "restos das atividades humanas,
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considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, (...) desde que
não seja passível de tratamento convencional" (Monteiro et al., 2001).

Segundo a conceituação de D’Almeida e Vilhena (2000), presente no Manual de

Gerenciamento Integrado, o lixo é classificado de acordo com sua origem. Este estudo,

em específico, foca o RSU domiciliar, que é conceituado pelo IPT-Cempre (2000) como
aquele originado da vida diária das residências, constituído por restos de alimentos,
produtos deteriorados, embalagens em geral e uma grande diversidade de outros itens.
Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (2010), resíduos sólidos
podem ser definidos como, material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como
gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos hídricos, ou exijam para isso
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soluções técnica ou economicamente inviável em face da melhor tecnologia disponível.
A denominação de resíduos sólido, adotada no Brasil, inclui as descargas de
materiais sólidos provenientes das operações industriais, comerciais,
agrícolas e das atividades da comunidade. (FIGUEIREDO, 1995, p.51).

Entretanto, não inclui os materiais sólidos dissolvidos nos esgotos domésticos,
lamas e outros materiais sólidos dissolvidos ou dispersos em meios líquidos e gasosos.
O autor considera que “no decorrer da história, a população humana aumenta e
se espalha rapidamente, e os resíduos gerados como subprodutos de suas atividades
transcendem a capacidade de adaptação do meio ambiente, que passa a não mais
incorporar estes elementos em seus ciclos originais”. (FIGUEIREDO, 1995, p. 48).
Por sua vez, uma das transformações que o atual sistema de produção capitalista
vem provocando no mundo é o aumento excessivo do consumo, concentrando-se,
sobretudo, no espaço urbano. Segundo Ortigoza (2009, p.21)
O processo de produção toma o urbano, provocando, por meio da normatização
da vida cotidiana, a generalização da mercadoria. Nesse movimento as relações sociais
passam a ser mediadas por mercadorias, pois o consumo é capturado e subjuga a vida
em todos os seus momentos.
Estudos que avaliem a forma de gestão das áreas de disposição dos resíduos
sólidos consistem em uma demanda atual e de expressiva importância para o
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estabelecimento de medidas de controle dessas áreas. Mesmo com a preocupação da
comunidade internacional com a qualidade do meio ambiente, o que acontece na

maioria das vezes é um desenvolvimento não sustentável na gestão dos resíduos sólidos
municipais.

Promover padrões de consumo e produção que reduzam as pressões
ambientais e atendam às necessidades básicas da humanidade; e,
desenvolver uma melhor compreensão do papel do consumo e se
implementar padrões de consumo mais sustentáveis (II UNCED, AGENDA 21,
p. 2, 1992).

A problemática dos resíduos sólidos urbanos se agrava no espaço urbano devido
ao processo de expansão das cidades. As localidades urbanas vêm sofrendo
transformações ambientais danosas decorrentes dos crescimentos populacionais,
industriais e da oferta de bens de consumo descartáveis, gerando diversos tipos de
resíduos como orgânicos, secos, tóxicos, tecnológicos, que necessitam cada vez mais de
aterros sanitários para sua disposição (MENDES, 2011). Sem a infraestrutura necessária
para oferecer a destinação adequada a esses resíduos, muitas áreas urbanas criam
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soluções improvisadas ou emergenciais, dando origem a uma série de transtornos que
se reflete em graves problemas de saúde pública e ameaças ao meio ambiente (CUNHA,
2011).
Os métodos para a coleta, transporte e depósito dos resíduos sólidos não
levam em conta as consequências que o mau uso e o tratamento inadequado
deles podem acarretar no meio ambiente (SIMONETO & LÖBLER, 2013).

A questão dos resíduos sólidos urbanos está em bastante evidência na
contemporaneidade, visto a preocupação com a separação eficiente para a coleta
seletiva, o trabalho dos catadores de materiais recicláveis que se faz presente nesse
cenário, a destinação correta do lixo e todas as outras etapas que estão engendradas
nesse sistema. As principais preocupações remetem-se ao consumo, cada vez maior da
população, que, consequentemente, faz aumentar o volume de resíduos a serem
descartados e os problemas com a sua disposição.
Em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento
(UNCED), realizada em Estocolmo, procurou-se evidenciar um novo rumo de ações que
destacasse as atitudes e relações entre o ambiente e o desenvolvimento. O intuito foi
consolidar bases para o processo de transformação do ambiente, calcado no equilíbrio
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da natureza, impedindo o desperdício dos recursos existentes, bem como a sua
utilização racional pela sociedade.

Nesse contexto, anos mais tarde, em 1992, foi realizada a II UNCED, no Rio de

Janeiro, que ficou conhecida como Rio-92. Essa conferência procurou alcançar acordos
internacionais em que se respeitassem os interesses de todos e se protegesse a
integralidade do sistema ambiental e de desenvolvimento mundial. Colocou os seres
humanos como o principal agente e provedor do desenvolvimento sustentável.

Um dos capítulos do texto dessa Conferência, a Agenda 21, em consideração
às mudanças dos padrões de consumo, estabeleceu como objetivos:
Promover padrões de consumo e produção que reduzam as pressões
ambientais e atendam às necessidades básicas da humanidade; e,
desenvolver uma melhor compreensão do papel do consumo e de se
implementar padrões de consumo mais sustentáveis (II UNCED, AGENDA 21,
p. 2, 1992).

Somente com a aprovação da Lei nº. 12.305 de 02 de agosto de 2010, que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, estabelecendo diretriz e
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orientações para o disciplinamento do setor, sendo os municípios obrigados a extinguir
os lixões até agosto de 2014, e desenvolverem planos de gestão integrada de resíduos
sólidos, contemplando todas as diretrizes, metas, ações e programas necessários tanto
para o manejo adequado dos resíduos sólidos, quanto para a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
O documento é constituído de instrumentos e diretrizes para traçar ações
estratégicas que viabilizem processos capazes de agregar valor aos resíduos de forma a
aumentar a capacidade competitiva do setor produtivo, propiciar a inclusão e o controle
social e nortear Estados e municípios para o adequado manejo de resíduos sólidos.
Atribui ainda ao poder público e à coletividade a responsabilidade pela efetividade das
ações que envolvam os resíduos sólidos gerados, isto é, estabelece uma gestão
integrada de resíduos (PNRS, 2011).
A implantação da lei aprovada trará reflexos positivos no âmbito social,
ambiental e econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos
naturais, como proporcionar a abertura de novos mercados, a exemplo das
usinas específicas em reciclagem, gerando emprego e renda, o que conduz à
inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição
inadequada dos resíduos. Sendo assim, a lei insere o desenvolvimento
sustentável no manejo de resíduos sólidos do país (PNRS, 2011).

Outra novidade proporcionada pela PNRS, que deve estar contemplada nos
planos municipais de resíduos sólidos, é a criação de programas e ações voltados para a
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participação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, em especial a criação
de cooperativas ou outras formas de associação formadas por pessoas físicas de baixa
renda, contribuindo para a formalização de suas atividades.

Todavia, diversos municípios brasileiros têm dificuldades em assumir seu efetivo

papel de responsabilidade pela gestão dos serviços de saneamento, o cenário revela
uma carência de recursos especializados na área de saneamento e meio ambiente na
grande maioria das prefeituras, agravada pela ausência de planejamento e
descontinuidade das atuações administrativas, fragmentando as atividades essenciais
de interesse público e gerando distanciamento entre governo e cidadãos (PHILIPPI JR,
2010).
O cotidiano da população está voltado à racionalidade capitalista e um dos
estímulos realizados nesse sistema é o de consumir. A consequência é o aumento
significativo na quantidade de resíduos, oriundos desse sistema. Essa ideia é
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manifestada, principalmente, pelo consumismo.
Aqueles que manipulam os objetos para torná-los efêmeros manipulam
também as motivações, e é talvez a elas, expressão social do desejo, que eles
atacam dissolvendo-as (...) é preciso também que as necessidades
envelheçam que jovens necessidades as substituam. É a estratégia do desejo!
(LEFÈBVRE, 1991, p.91).

O panorama nacional da destinação final de resíduos é alarmante,
principalmente nas pequenas e médias cidades. No Brasil, cerca de 59% dos resíduos
produzidos, de um total de 150 mil toneladas por dia, são destinadas a lixões, sem
qualquer tratamento ou seleção prévia (IBGE, 2010). Em 2008, apenas 405 dos 5.564
municípios brasileiros realizavam coleta seletiva.
Mesmo com a preocupação da comunidade internacional com a qualidade do
meio ambiente, o que acontece na maioria das vezes é um desenvolvimento
não sustentável na gestão dos resíduos sólidos municipais. Os métodos para
a coleta, transporte e depósito dos resíduos sólidos não levam em conta as
consequências que o mau uso e o tratamento inadequado deles podem
acarretar no meio ambiente (SIMONETO & LÖBLER, 2013).

3. MATERIAL E MÉTODOS
O método para a execução da pesquisa é constituído por cinco etapas diferentes:
•

Primeira etapa: levantamento bibliográfico sobre o tema;

•

Segunda etapa: consulta a documentos da Secretaria do Meio Ambiente do
município de Barreira.
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•

Terceira etapa: visitas à área do lixão;

A princípio foi realizado uma revisão bibliográfica, para maior entendimento do

que são resíduos sólidos e qual a importância da implantação do aterro sanitário para

as cidades. A pesquisa em questão baseou-se em artigos publicados em revistas
cientificas especializada.
Em seguida foi desenvolvido um estudo de caso sobre o município de Barreira
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa, bem como
observação direta no período de realização das entrevistas, registro fotográfico junto à
secretaria de meio ambiente para elucidar dúvidas acerca da implantação do aterro
sanitário e como o referido município vem atuando em ações preventivas para a solução
da destinação final dos resíduos sólidos.
As vistorias à área de disposição dos resíduos foram acompanhadas pela gestora
ambiental da prefeitura que contribuiu com informações, no entanto, uma grande
totalidade dos dados aqui apresentados foi baseada na inspeção visual do local, no qual
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se buscou conhecer e avaliar os aspectos relacionados a:
•

Infraestrutura existente;

•

Condições de operação;

•

Identificação dos resíduos dispostos na área;

•

Possíveis impactos ambientais ao solo, ar e saúde humana;

•

Presença de animais;

•

Presença de catadores.

O presente trabalho foi desenvolvido no município de Barreira. Barreira é
um município brasileiro do estado do Ceará, localizado na microrregião de Chorozinho,
mesorregião do Norte Cearense. Sua população estimada em 2009 era de 19.469
habitantes. Os habitantes se chamam barreirense.
O município se estende por 240,9 km². A densidade demográfica é de 81,3
habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Chorozinho,
Acarape e Aracoiaba, Barreira se situa a 12 km a Sul-Leste de Redenção a maior cidade
nos arredores. Situado a 130 metros de altitude, suas coordenadas geográficas são:
Latitude: 4° 17' 18'' Sul Longitude: 38° 38' 29'' Oeste.
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O nome Barreira é fruto de uma história real. Originou-se da necessidade da

construção de uma barragem que iria beneficiar o consumo de água da vila. Construída

com barro vermelho, tornou-se ponto de referência e passou a ser identificada por esse
nome. É importante ressaltar que o município de Barreira vem desenvolvendo
diferentes ações para minimizar a problemática do lixo na cidade, dentre as quais pode

citar o Programa Municipal de coleta seletiva em parceria com a Coelce (Companhia
energética do Ceará).
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Programa Municipal de Coleta Seletiva

Tambores para coleta seletiva.
Fonte: secretaria do meio ambiente

Materiais para reciclagem.
Fonte: secretaria do meio ambiente.

O objetivo principal do Programa Municipal de Coleta Seletiva é proporcionar a
melhoria da qualidade ambiental de vida da população local, através de um amplo
trabalho de conscientização para a atuação integrada de todos os segmentos sociais na
resolução dos problemas relacionados ao lixo.
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Criação de galpões dos catadores de lixo onde recebem o material para reciclagem.

Galpão de recebimento da coleta seletiva.
Fonte: secretaria do meio ambiente

Galpão de recebimento da coleta seletiva.
Fonte: secretaria do meio ambiente

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados coletados em entrevista ao Secretário do Meio
Ambiente do município de Barreira citando a Política Estadual de Resíduos Sólidos ele
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esclarece que a mesma defende a instalação de aterros sanitários consorciados.
Segundo o entrevistado como não se pode ir contra a política estadual, o município não
tem um projeto de implantação de aterro uma vez que mesmo que existisse não haveria
nem apoio nem aporte de recursos seja do governo federal via FUNASA ou do governo
estadual, pois os mesmos apoiam aterros consorciados.
Com relação às ações que o município desenvolve ele esclarece que o município
vem trabalhado de forma a conscientizar a população para evitar ao máximo o envio de
lixo para o lixão através da separação de materiais que podem ser reciclados. Temos o
projeto ecoelce onde à população troca seus resíduos por bônus na conta de energia
elétrica e apoiam um grupo de catadores que fazem a coleta no próprio lixão retirando
de lá materiais recicláveis.
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Posto de coleta ecoelce.

O índice de qualidade do meio ambiente é medido a partir de ações voltadas
para o saneamento, limpeza pública e coleta seletiva. Barreira está em 1º lugar no
maciço de Baturité e em 2º lugar no Estado do Ceará. A melhoria da qualidade de vida
do povo é medida quando se percebe uma coleta sistemática de lixo funcionando
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garantindo um ambiente saudável para nosso povo, além de ações realizadas evitando
o descarte de forma incorreta de lâmpadas, pilhas e baterias, através dos papas pilhas e
papa lâmpadas colocadas em diversos pontos da cidade.
Outra importante informação diz respeito à coleta seletiva é feita através de
PEVs – ponto de entrega voluntária nos pontos ecoelce na comunidade de Mearim,
centro da cidade e localidade de Cajueiro.
Em Barreira é coletado uma média de 20 toneladas por mês evitando assim o
envio desse material para o lixão. Além do PEVs existe o galpão da coleta seletiva onde
os catadores colocam os materiais coletadas para o posterior envio para Maracanaú,
nas empresas que compram dos catadores esses materiais. O município apoia a
associação municipal da coleta seletiva com a cessão do galpão da reciclagem e
capacitação e acompanhamento dos catadores.
A quantidade que é coletada através da coleta seletiva ainda é muito incipiente
no Município. Caminha-se para que no futuro breve a coleta seletiva possa de fato
equacionar o problema do destino final.
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Material para reciclagem.
Fonte: secretaria do meio ambiente.

Dessa forma a coleta seletiva evita o envia para o lixão de materiais de restos de
construção civil e de materiais de poda. Os materiais de restos de construção civil são
utilizados para aterros em locais solicitados pela população e os restos de poda tem um
local específico para deposição onde os mesmos são transformados em adubo orgânico.
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O município de Barreira tem um total de 26 servidores trabalhando na coleta
sistemática do lixo, varrição de ruas, capina e roçada. Barreira coleta em média 2.141
toneladas por ano sendo em média 178 toneladas ao mês.

Lixão do município de Barreira. Fonte: secretaria do meio ambiente.

É fundamental a implantação do aterro sanitário na região do maciço de Baturité.
Já se busca implementar parceria consorciadas com Pacajus, Chorozinho e Ocara, sem
sucesso. O município de Barreira faz parte da AMSA – Associação dos Municípios do
Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental, mas pouca coisa andou.
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Foi liberado para a Prefeitura de Baturité um recurso de 1 milhão de reais para a

realização do estudo para implantação do aterro sanitário da região que ficaria em

Baturité, mas o governo de Baturité, mas não foi concretizado. Essa situação dificultou

mais ainda o processo. Para implantar o aterro no maciço é necessário algo em torno de
10 milhões de reais.
O Governo do Estado não sinaliza a disponibilização esse recurso, o mesmo diz o
governo federal e os municípios não tem como arcar com isso. Na opinião do secretário
municipal do Meio Ambiente não se vislumbra perspectiva para a implantação de um
aterro no maciço de Baturité.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto a pesquisa possibilitou compreender a dificuldade que se
apresenta para a implantação do aterro sanitário no município de Barreira haja vista que
de acordo com as observações pertinentes pela autoridade municipal na área do meio
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ambiente a viabilidade requer parcerias com outros municípios, por parte das diferentes
esferas dos governos federal, estadual.
Dentro da atual conjuntura política, econômica e social que atravessa o país
parece a princípio algo incompatível com a realidade da grande maioria dos municípios
brasileiros. Mas o presente artigo faz um alerta para a necessidade preeminente de
tomada de decisões que possam viabilizar não somente ações como a implantação do
aterro sanitário como diversas outras que venha contribuir de forma eficaz para a
melhor qualidade de vida das pessoas.
Ao se tratar do município de Barreira percebeu-se um contingente considerável
de lixo jogado a céu aberto e que podem comprometer a saúde da população. Embora
se perceba ações importantes no âmbito da secretaria municipal de meio ambiente para
minimizar os efeitos, como projetos em parceria com a Coelce, o galpão para os
catadores de lixo que favorece a coleta seletiva, o papa-pilhas, são ações isoladas que
em curto prazo pode atenuar a problemática, mas em detrimento do crescimento
populacional do município não será o suficiente para contemplar as demandas.
Portanto espera-se que o presente trabalho possa trazer reflexões das
autoridades locais e a quem compete à responsabilidade para viabilizar a implantação
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dos aterros sanitários nos municípios, pois dessa forma estará contribuindo para a
melhor qualidade de vida da população como um todo.
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RESUMO
Os problemas socioeconômicos e ambientais relacionados à geração dos resíduos
sólidos nos centros urbanos têm sido bastante discutidos em níveis nacional e
internacional, principalmente no que diz respeito aos seus impactos negativos devido
ao intenso consumo de recursos naturais e da inadequada destinação dos resíduos,
deixando assim de aproveitar seu valor energético e econômico. A metodologia dessa
pesquisa classifica-se nos seguintes aspectos: quanto aos fins, que consiste em uma
pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e quanto aos meios, que consiste em
uma pesquisa bibliográfica-documental, estudo de campo e estudo de caso, realizado
junto à presidência da Associação Serrana de Reciclagem de Bernardino Batista (ASRBB)
durante o mês de setembro de 2021. Esta pesquisa teve por objetivo verificar o papel
do catador de materiais na ASRBB. Sendo assim, foi possível verificar que os catadores
de materiais recicláveis têm percepção socioeconômica e ambiental, por saberem que
protegem o meio ambiente e mantêm a cidade mais limpa, além de proporcionar-lhes
emprego e renda.
Palavras-chave: Economia Solidária. Economia Circular. Geração de Resíduos.
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1. INTRODUÇÃO

O atual cenário instigado pela pandemia da Covid-19, resultou em uma grande

crise sanitária, suscitando vários outros impactos sociais, de cunho econômico e
ambiental. Devido ser tão recente e ainda estar sendo digerido pela sociedade, vários

dessas sequelas ainda não foram mitigadas. Isso posto, vários problemas na economia
brasileira, provocaram mudanças no setor terciário, sendo possível observar a partir do
fechamento de empresas, diminuição de mão de obra contratada e consequente
aumento de desemprego.
Nesta perspectiva, as associações de materiais reciclados surgem como
alternativas para a geração de emprego e renda, uma vez que a grande parte da
população, em situação de vulnerabilidade social, como a falta de moradia, acesso a
escolarização, problemas de saúde e pouca ou quase nenhuma oportunidade de
emprego, tem buscado na venda do “lixo” um feitio de sobrevivência. Tudo isso, fez com
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os “catadores de materiais reciclados” tomassem a dianteira numa econômica
conhecida como economia solidária que “não é uma alternativa somente para os pobres
e excluídos, mas proporciona avanços em diversos domínios e contextos, e envolve de
maneira responsável amplos segmentos da sociedade” (ALVES et al., 2016, p. 246).
Para amparar a identificação do conceito de economia solidária, é útil visualizar
a economia como fluxos interconectados constituídos de diferentes "momentos" ou
esferas de atividades, onde as pessoas estão engajadas em atividades e relacionamentos
que incorporam valores de solidariedade, cooperação, e arranjos produtivos
condizentes com a circulação de recursos em função do bem-comum.
Conforme descrito acima, a economia solidária estabelece que o consumo deve
ser caracterizado pela prevalência do cooperativismo ou de formas de consumo que são
sustentadas de forma sustentáveis. Além disso, a ideia da solidariedade dos mercados e
as relações de reciprocidade devem caracterizar a distribuição e não somente a
circulação de recursos financeiros. Sendo assim, o questionamento feito foi: Qual o
papel dos catadores de materiais na ASRBB?
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Aspectos gerais da geração e gestão de resíduos sólidos

Quando se debate acerca do tema da geração de resíduos sólidos, nos

deparamos com uma verdade inconveniente, o homem sempre esteve a produzir
resíduos, contudo, foi com a Revolução Industrial que ocorreu um aumento na produção
de bens e serviços que gerou consequentemente uma demanda maior de consumo
(PEREIRA, 2011). Cabe destacar que somente no final do século XX e começo do século
XXI foi que passou a existir uma preocupação sobre os impactos negativos da ação do
ser humano no meio ambiente.
Presentes em todos os estágios das atividades humanas, desde simples restos
de animais mortos até baterias de celulares de última geração, os resíduos,
em termos tanto de composição como de volume, variam em função das
práticas de consumo e dos métodos de produção. As principais preocupações
estão nas consequências que estes podem ter sobre a saúde humana e sobre
o meio ambiente (RIBEIRO E MORELLI, 2009, p. 9).
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A geração de resíduos sólidos tornou-se uma preocupação uma vez que, o
crescimento de sua produção se tornou maior que o crescimento populacional. A origem
desse crescimento exagerado na produção de resíduos encontra-se na disseminação do
american way of life, que associa uma boa qualidade de vida a uma grande quantidade
de consumo, de bens materiais, gerando assim uma sociedade consumista e ao mesmo
tempo descartável. Sob esse aspecto, os resíduos sólidos são tidos como um grande
problema a ser combatido.
Com o advento da Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos passaram a ter uma relevância não só nos debates
de âmbito ambiental, mas também nos âmbitos econômicos e sociais uma vez que a
PNRS “[...] é de fundamental importância para o desenvolvimento socioeconômicoambiental do país seja possível, isso porque o Brasil cresce e deve fazê-lo com base em
tecnologias limpas e sustentáveis, focadas na Economia Verde” (GALLI, 2013, p. 54).
No âmbito econômico, o potencial do Brasil para a reciclagem é cerca de 8,5
bilhões de reais ao ano, sendo que se perde toda essa quantia à medida que se deixa de
investir na reciclagem (TEIXEIRA, 2011).
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É muito importante a reciclagem, porque permite a recuperação de energia,
água e matéria prima. Além disso, a coleta seletiva reduz o volume do lixo
depositado em aterros sanitários, diminui a extração de recursos naturais e a
poluição, melhora a limpeza urbana, provoca economia no consumo de
energia e auxilia na geração de novos empregos (SIRVINSKAS, 2010, p. 459).

Nesses termos, a reciclagem dentro da PNRS apresenta-se como um instrumento

de inclusão social, uma vez que os resíduos sólidos, antes visto como um problema
ambiental e sem nenhuma serventia, passa a ter um valor econômico com oportunidade
de geração de trabalho para pessoas vulneráveis, surgindo assim, a figura dos catadores
de material reciclável. Sendo assim, além das questões ambientais o processo de
reciclagem envolve questões sociais, uma vez que “não é novidade a imensa gama de
catadores, individuais ou em cooperativas, que trabalham e vivem da coleta de resíduos,
destinando-os à reciclagem” (VIEIRA, 2013, p. 113).
Um dos principais objetivos, abordados na PNRS, é a “não geração, redução,
reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos” (Art. 6º, II). Sendo assim, vale destacar que a
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Agenda 21 também apresenta o princípio dos 3 Rs, que é proporcionar uma gestão dos
resíduos sólidos de forma sustentável com foco na Redução, máximo no uso de recursos
naturais e energia nas fontes geradoras, Reutilização dos produtos e Reciclagem de
materiais.

Atuação do catador de material reciclado
A PNRS (Lei nº 12.305/2010) apresentou como um dos objetivos a “[...]
integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” conforme está
disposto no inciso XII do art. 7º da citada lei. Ao eleger tal objetivo o legislador deixou
claro que reconhece a necessidade de promover melhores condições para aqueles que
trabalham diretamente com os resíduos sólidos.
De acordo com Gutierrez e Zanin (2011), o trabalho desenvolvido pelos
catadores de materiais recicláveis é reconhecidamente importante no âmbito social,
econômico e ambiental, pois suas atividades agregam valores socioeconômicos e
ambientais aos materiais que são descartados. Os catadores de materiais reciclados são
chamados por Birbeck (1978) de “operários independentes”. Na visão do citado autor o
auto-emprego não passa de ilusão, pois os catadores não se auto-empregam, mas na
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realidade eles vendem sua força ou “mão-de-obra” de trabalho à indústria da
reciclagem, sem, contudo, terem acesso à seguridade social e/ou diretos trabalhistas.

Medeiros e Macedo (2006) explicam ainda que os catadores separam dos

resíduos, aquele material que é possível ser encaminhado para reciclagem, de modo que
acumule uma quantidade suficiente para vender e entregar a empresas ou sucateiros

que atuam como mediadores entre os catadores e as indústrias de materiais reciclagem.
Após um dia de trabalho um catador ganha entre 2 e 5 reais a depender da quantidade,
bem como do tipo do material recolhido.
Nos últimos anos, tem sido crescente o número dos catadores de materiais
reciclados, tal aumento é apontado por Magera (2003), IPT (2003) e Miura (2004), como
consequência das crescentes exigências (qualificação profissional, boa comunicação,
espírito empreendedor, entre outros) para o acesso ao mercado formal de trabalho,
bem como uma fuga do desemprego que tem sido uma constante principalmente nos
grandes centros urbanos onde somente “os mais fortes sobrevivem” na busca de
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trabalho.
A realidade dos catadores de material reciclável, revela uma categoria de
trabalhadores emergentes, mas sem nenhuma proteção jurídica satisfatória. É fato que
a PNRS (Lei nº 12.305/2010) constituiu um avanço no sentido de proteção ao catador
de material reciclável, mas ainda deixa muito a desejar. A atuação dos catadores da
forma como é proposta na PNRS (Lei nº 12.305/2010) promete ao mesmo tempo uma
melhoria considerável para o saneamento básico, bem como a inclusão e emancipação
econômica daqueles. Mesmo com tais incentivos ao trabalho das cooperativas e dos
catadores, a gestão pública e grandes geradores de resíduos ainda são as maiores
responsáveis pela gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos nos municípios como o
acondicionamento, coletiva, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento e
disposição final adequado.
Mesmo sendo a gestão pública, os principais responsáveis pela implementação
de ações relativas ao manejo de resíduos sólidos nos municípios, o grande passo para
um resultado efetivo, apenas virá se essa gestão ocorrer de forma integrada, exigindo
assim responsabilidade compartilhada por parte dos gestores públicos, entidades
privadas e sociedade civil para que haja uma percepção do que é melhor para a
população.
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3. METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada junto à presidência da Associação Serra de Reciclagem,

localizada a Rua Francisco Egídio dos Santos, Centro, município de Bernardino Batista PB, CEP: 58.922-000, durante o mês de setembro de 2021. Escolheu-se realizar a
pesquisa nesse setor, por ser o principal responsável pelas informações interna e
externa, mas especificamente no que se refere à atuação do catador de materiais
recicláveis.
O município de Bernardino Batista está situado na Região Geográfica Imediata
de Sousa e Microrregião de Cajazeiras (IBGE, 2020), ocupando o extremo Oeste do
Estado da Paraíba com coordenadas geográficas de 06°27’07” de latitude sul e 38°33’03”

de longitude Oeste” (Google Earth, 2021), limitando-se com os municípios: Triunfo - PB
(ao Sul), Poço Dantas - PB (Norte), Joca Claudino - PB (Leste) e Icó - CE (Oeste), ficando
cerca de 550 km da Capital Paraibana João Pessoa, via BR 230, conforme pode-se
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observar na Figura 1.
Figura 2 - Localização do município de Bernardino Batista no estado da Paraíba

Fonte: Elaboração própria (2021)
De acordo com dados extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o município de Bernardino Batista - PB possui uma população estimada de 3.571
habitantes (IBGE, 2021); área de unidade territorial de 57,453km² (IBGE, 2020);
densidade demográfica de 60,74 hab./km²; Produto Interno Bruno (PIB) per capita de
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9.835,44 (IBGE, 2018); e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,558
(IBGE, 2010).

A classificação metodológica dessa pesquisa parte da taxonomia utilizada por

Vergara (2017), nos seguintes aspectos: quanto aos fins, que consiste em uma pesquisa

exploratória com abordagem qualitativa e quanto aos meios, que consiste em uma
pesquisa bibliográfica-documental, estudo de campo e estudo de caso.
O levantamento bibliográfico foi desenvolvido com base em fontes primárias,
(FONSECA, 2002) como livros, artigos e produções científicas publicados em periódicos
e Anais de Congresso. Já a pesquisa documental (ZANELLA, 2012), foi desenvolvida com
base em fontes secundárias como resoluções, decretos, leis, relatórios econômicofinanceiros entre outros documentos que descrevem e/ou apresentem informações
referentes à participação e/ou a representatividade dos catadores de materiais
reciclados, antes, durante e/ou após a implantação da Associação.
O tratamento e análise dos dados qualitativos obtidos ocorreram por meio por
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meio de observação “in loco” das principais instalações da Associação Serrana de
Reciclagem e por meie de entrevista semiestruturada utilizando-se do método da
história oral utilizada por Vergara (2005), baseada em perguntas previamente
elaboradas, em que os resultados obtidos foram demonstrados por meio de uma tabela.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos se deram a partir de uma entrevista, semiestruturada,
utilizando-se do método da história oral utilizada junto à presidência da ASRBB durante
o mês de setembro de 2021, levando-se em consideração as seguintes etapas: 1 descrição das técnicas de gestão na operacionalização; 2 - verificação das principais
ferramentas utilizadas pelos catadores; 3 - identificação da operacionalização das etapas
do processo de produção e 4 - investigação da evolução de preços dos materiais
comercializados, conforme pode-se observar no Quadro 1.
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Quadro 1 - Resposta do questionário aplicado na Associação
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Etapas

Perguntas
O prédio da Associação é próprio?
Possui algum auxilio vinculada a gestão
(consultoria/assessoria, suporte técnico,
etc)?
1 - Técnicas de gestão Possui método de gestão da qualidade
na operacionalização implantado
ou
metodologias
de
gerenciamento empresarial?
Tiveram
apoio
de
entidades
públicas/privadas?
Há
parcerias
com
empresas
públicas/privadas?
Há apoio da gestão pública nos aspectos
administrativos e técnicos (administração,
alimentação, transporte, cursos de
capacitação, educação, administração e
jurídico)?
2 - Ferramentas
Possui transporte para coleta e venda do
utilizadas pelos
material?
catadores
Possui prensa?
Possui balança?
Utilizam vestuário de segurança (EPI)?
3A Associação recebe material por meio de
Operacionalização das coleta seletiva?
etapas do processo
O resíduo coletado está separado
de produção
corretamente?
Há desperdícios dos materiais reciclável
coletado?
O preço médio da vendo do kg de resíduos
aumentou depois da implantação da
4 - Evolução de preços Associação?
dos materiais
Os clientes são da região?
comercializados
A venda é feita diretamente pelos
catadores
Há estabilidade nos preços dos recicláveis?
O rateio dos lucros corre por meio de
ganhos fixo?

Sim

Não
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Fonte: elaboração própria a partir de questionário autoral (2021).

O presidente da ASRBB entende que o galpão cedido pela Prefeitura Municipal
para realização dos trabalhos, é tido como insuficiente para operacionalização das
etapas do processo de produção dos materiais reciclados, uma vez a referida associação
não possui todas as ferramentas necessárias para a operacionalização dos materiais,
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sendo assim, a ASRBB tem somente o papel, o papelão, a garrafa pet e o vidro como
principais materiais recicláveis e/ou reutilizáveis para a sua comercialização.

A ASRBB é responsável pelo manejo da pequena parcela dos resíduos sólidos

gerados no próprio município, ficando o restante a cargo da Prefeitura Municipal de

Bernardino Batista - PB de fazer o seu manejo de forma adequado, que a partir de 2015
com a elaboração e vigência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS), tem se mostrado atuante no processo de gestão e gerenciamento dos
resíduos sólidos, havendo assim uma expectativa de equidade no apoio aos catadores
de materiais.
Fundada no ano de 2020, e composta por nove associados, a ASRBB é a única
existente no município de Bernardino Batista, de modo que suas atividades são
realizadas por pessoas adultas com baixa escolaridade e vulnerabilidade social, mas
conscientes da importância que esse trabalho tem para o meio ambiente conforme
pode-se observar no Quadro 2.
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Quadro 2 - Contribuição da ASRBB para o meio ambiente

Afirmações

Pouco
Muito
Importante
Importante
Importante
x
x
x
x
de
x

Para a limpeza da cidade
Para rios menos poluídos
Para o solo menos poluído
Para o ar menos poluído
Para
reaproveitamento
materiais/matéria-prima
Preservação do planeta
Diminuição da poluição visual
Diminuição do volume de resíduos no aterro
sanitário/lixão

x
x
x

Fonte: Elaboração própria a partir de questionário autoral (2021).

É possível observar que além dos aspectos sociais e econômicos, os catadores de
materiais consideram importante a contribuição que a ASRBB tem para o meio
ambiente, além disso, o fruto do trabalho dessa classe trabalhadora é ponto de partida
para o abastecimento das indústrias de reciclagem com matéria-prima (MEDEIROS e
MACEDO, 2006), uma vez que “os catadores, conscientes ou não, tem papel
fundamental na reinserção de materiais pós-consumo à cadeia de produção,
realimentando-a, mas também contribuindo para a economia de energia e evitando a
extração de bens naturais, sabidamente cada vez mais raros” (ROSADO, 2007, p. 7).
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Considerado um meio de subsistência e de integração social, o trabalho ocupa

um lugar central na vida das pessoas, pois possibilita a inclusão social, o relacionamento
entre pessoas e o sentimento de pertencer a um grupo (MEDEIROS e MACEDO, 2007).

Dessa forma, a grande maioria dos catadores de materiais reciclados é oriunda da
população desempregada, que devido às condições sociais precárias, a idade e baixa
escolaridade, não encontram oportunidades no mercado de trabalho (MIURA, 2004).
A ASRBB paga seus cooperados por meio de um sistema de horas trabalhadas,

e/ou quantidade de material triado por meio de valores pré-fixados, dependendo da
função exercida por cada um dos membros, com faturamento liquido mensal de menos
de meio salário mínimo, considerado insuficiente para sustentar suas famílias, sendo
necessário completar com tipo de renda. Para além da sobrevivência, o problema está
no reconhecimento às condições dignas de trabalho e de vida, como principais direitos
dos catadores (MIURA, 2004).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a reutilização e reciclagem de materiais por meio da ASRB, que além de
reduzir os resíduos sólidos que iriam para o aterro sanitário ou “lixão”, faz a inclusão
social de grupos excluídos como adultos e/ou adolescentes em situação de risco,
proporcionando-lhes assim emprego e renda, ainda que insuficiente para se ter
melhores condições de vida, mas que apresenta grandes avanços por sensibilizar os
cidadãos acerca dos impactos negativos s que os resíduos por acarretar ao meio
ambiente.
Devido à falta de monitoramento referente à gestão e gerenciamento dos
resíduos sólidos no município de Bernardino Batista - PB houve dificuldades no
levantamento de dados atualizados relacionados à quantidade de material gerado e
descartado no município, bem como a quantidade de material que é coletado e
reciclado pela ASRBB. Contudo, as informações relacionadas aos dados obtidos, serão
disponibilizadas à gestão pública municipal, a fim de subsidiar o desenvolvimento de
políticas públicas voltadas ao setor.
Ademais, conclui-se que os resultados deste estudo poderão ser utilizados para
ampliar as discussões da população local juntamente com a gestão pública municipal a
fim dá melhores condições de trabalho para os catadores de materiais da ASRBB,
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diminuindo assim os riscos que os resíduos podem causar a saúde dos mesmos e

contribuindo para a redução de danos ambientais que esses materiais podem acarretar.
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RESUMO
Muitas famílias rurais e/ou agrícolas que residem no Semiárido brasileiro, por
consequência da vulnerabilidade social, são submetidas a situação de pobreza. Em
virtude das condições climáticas de aridez da região, têm acessado águas impróprias
para o consumo, originárias de poços e açudes, sendo receptores de várias endemias.
Diante do exposto, o processo de destilação e desinfecção de água, por meio da energia
solar, tem se tornado um mecanismo importante para a produção e o fornecimento de
água potável para esse público, inclusive, chamando a atenção da comunidade científica
mundial no que diz respeito a inovação de modelos de destiladores cada vez mais
produtivos e de baixo custo. Neste sentido, o presente artigo, objetivou avaliar a
eficiência, eficácia e viabilidade econômica da tecnologia social “Destiladores Solar” na
comunidade rural “Pedro da Costa Firmo” em Camalaú-PB. Com resultados, obteve-se
que o modelo de destilador solar introduzido na região tem potencial produzido médio
de 12 L dia-1 de água potável, podendo suprir as demandas hídricas das famílias e ainda
de gerar excedentes. Sendo assim, verificou-se que o destilador solar estudado é uma
tecnologia de baixo custo, de fácil construção e que possibilita benefícios
socioeconômicos e ambientais como: oferta de água segura para o consumo humano;
produção de boa quantidade de água a partir do potencial de energia solar disponível
localmente; não detém custos com energia elétrica e materiais filtrantes ou descartáveis
e utiliza energia limpa e renovável, o que inibe impactos ambientais.
Palavras-chave: Segurança Hídrica. Tecnologia Social. Destilação Solar.
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1. INTRODUÇÃO

A problemática que envolve a disponibilidade de água para atender as

necessidades humanas torna-se mais fortemente observável em regiões semiáridas,
inclusive no Brasil, as quais apresentam condições climáticas adversas: baixo índice
pluviométrico; alto índice de evapotranspiração; elevadas temperaturas e chuvas
distribuídas de forma irregular tanto no tempo quanto no espaço (SILVA, 2017).
Marinho et al. (2012, p. 54) afirma que grande parte do Semiárido Brasileiro
apresenta limitada e irregular disponibilidade de recursos hídricos, além de elevados
níveis de salinidade nos solos e nas águas, principalmente em áreas cristalinas.

A escassez dos recursos hídricos tem levado a construção de inúmeros
reservatórios e a perfuração de poços artesianos, em que, a maioria dessas águas são
inadequadas para o consumo humano em decorrência da presença de microrganismos
nocivos (NASCIMENTO & ARAUJO, 2013), e/ou por alta concentração de sais (PALÁCIOS,
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2011; LUCENA, et al., 2011).
Ao se perceber as características hídricas do Semiárido, é preciso que haja uma
adaptação das tecnologias às potencialidades e limitações ambientais. Essas tecnologias
devem ser de fácil acesso e de baixo custo, rotuladas de Tecnologias Sociais, onde ao
serem multiplicadas, favoreçam a gerência sustentável dos recursos autonomamente,
tornando o povo protagonista da sua história.
As tecnologias sociais se apresentam como alternativas modernas, simples e de
baixo custo para a solução de problemas estruturais das camadas mais excluídas da
sociedade. Nelas, podemos encontrar soluções efetivas para temas como a educação,
meio ambiente, energia, alimentação, habitação, água, trabalho e renda, saúde, entre
outros. As tecnologias sociais alicerçam-se em duas premissas fundamentais para sua
propagação: a participação das pessoas das comunidades que as desenvolvem e a
sustentabilidade nas soluções apresentadas (COSTA, 2013).
Segundo Rodrigues e Barbieri (2008) os principais atributos da Tecnologia Social
são: baixo capital investido por unidade produzida; simplicidade organizacional e de fácil
replicação; alto grau de adaptabilidade ao ambiente sociocultural; valorização de
práticas comunitárias; autonomia local e controle social; economia no uso de recursos
naturais e gestão a partir de recursos locais.

NOVAS TECNOLOGIAS PARA O SEMIÁRIDO: UM ESTUDO DE CASO DE DESTILADORES SOLARES EM
CAMALAÚ-PB

312

aaaaaaaaaaaaa
a
O destilador solar é uma tecnologia social que utiliza a radiação solar para

aquecer a água, a qual irá evaporar e condensar dentro do destilador. Com isso, a água

torna-se potável em virtude das altas temperaturas no interior do destilador,
eliminando os microrganismos patógenos e possibilitando a retirada dos sais dissolvidos
na água (MARINHO et al., 2015).
O município de Camalaú-PB, mais precisamente no distrito do Pindurão, tem
carência quanto à oferta de água de boa qualidade, forçando parte da população a
consumir o recurso com contaminação biológica (microrganismos patogênicos) e
química (sais).
No entanto, no ano de 2020 foi implantado um sistema de destiladores solar na
comunidade rural “Pedro da Costa Firmo” para atender 20 famílias daquela localidade.
O presente artigo tem por objetivo avaliar a eficiência, eficácia e viabilidade
econômica da tecnologia social Destiladores Solar na comunidade rural “Pedro da Costa
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Firmo”, Camalaú-PB.

2. METODOLOGIA
ÁREA DA PESQUISA
A área de estudo localiza-se no município de Camalaú-PB, que de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), possui uma distância de 331,7
km da capital João Pessoa, além de estar inserido na Região Imediata de Monteiro e na
Região Intermediária de Campina Grande. Ainda, estima-se que em 2020, a população
do município era de 6.013 habitantes.
Segundo Mendonça (2007), o clima do Cariri Paraibano, região onde está situado
o município de Camalaú, é do tipo Bsh, com chuvas de verão e outono, temperatura
média anual de 24º C, precipitação média anual entre 350 e 700 mm.
Por se encontrar numa região de baixa latitude, a inclinação dos raios solares é
menor, sendo maior a concentração destes raios por unidade de área, o que resulta em
altas temperaturas durante todo o ano (AYOADE, 2002).
A comunidade “Pedro da Costa Firmo” situa-se na zona rural, próximo ao distrito
do Pindurão, Camalaú-PB (Figura 1).

NOVAS TECNOLOGIAS PARA O SEMIÁRIDO: UM ESTUDO DE CASO DE DESTILADORES SOLARES EM
CAMALAÚ-PB

313

aaaaaaaaaaaaa
a
Figura 1 - Localização da Comunidade Pedro da Costa Firmo, Camalaú-PB.

Fonte: Elaboração própria a partir do SIRGAS, 2000.

Os destiladores foram construídos em 2020 através de uma parceria entre o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Universidade Federal
de Campina Grande, Universidade Estadual da Paraíba e Prefeitura Municipal de
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Camalaú, beneficiando vinte famílias (Figura 2).
Figura 2 - Construção do destilador solar.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2020.

O modelo de destilador solar avaliado é formado inicialmente de um tanque
construído com placas pré-moldadas com cimento e areia, ocupando uma área de 4m².
Cada destilador tem o equivalente a 4m² de vidro de 4mm de espessura, isto em
formato de pirâmide e com alta declinação para favorecer o escoamento da água. Essa
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cobertura de vidro possibilita a passagem da radiação solar (ondas curtas) e inibe a saída
das ondas longas para fora do destilador solar. Esse processo aumenta a temperatura

dentro do destilador resultando na evaporação da água armazenada numa lona de
polietileno (“lona de caminhão”) no interior do destilador solar.

O vapor de água ao ascender entra em contato com a superfície de vidro e
condensa, produzindo assim água destilada que é conduzida a uma bombona plástica
de 20 litros (Figura 3).
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Figura 3 - Modelo de destilador solar.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2020.

Os destiladores solares foram implantados na comunidade rural “Pedro da Costa
Firmo” em razão das seguintes características:
•

A população vive com baixos índices pluviométricos e longos períodos de
estiagem;

•

A localidade está situada em uma região com solos ricos em sais, resultando
em águas salinas ou salobras, principalmente as subterrâneas, impróprias
para o consumo humano;

•

A maioria das famílias consumia água de pequenas barragens, poços e
cisternas sem nenhum tratamento;

•

Na área não existe coleta de resíduos sólidos e nem rede de tratamento de
esgotos.
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O Distrito do Pindurão é a única área urbanizada fora da sede do município, o

seu esgoto é lançado sem tratamento diretamente no solo. Ainda, a população do

Pindurão descarta seus resíduos sólidos em um lixão, onde uma grande quantidade de
sacos plásticos, garrafas PET e outros itens são espalhados pelo vento, agarrados em
galhos de árvore, arbustos e cercas na área rural em seu entorno.

MÉTODOS EMPREGADOS
Este é um estudo de caso no qual se adotou a pesquisa bibliográfica, descritiva e
quali-quantitativa. Portanto, torna-se descritiva em razão de se utilizar um destilador
solar para se obter água potável, descrevendo os aspectos socioeconômicos e
ambientais correlacionados às práticas de dessalinização e desinfeção através dessa
tecnologia social. É quali-quantitativa, uma vez que foram calculados dados sobre
produção de água potável (litros/m²/dia) e custos de implantação da tecnologia. Como
meios técnicos para a realização desta pesquisa, utilizaram-se: o levantamento
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bibliográfico que propor conhecimentos e dados sobre a temática abordada nesta
pesquisa; observação in loco e visitas técnicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através das visitas in loco observou-se que as famílias que moram na
comunidade rural “Pedro da Costa Firmo”, beneficiadas com a construção dos
destiladores são de baixa renda, ou seja, são famílias carentes economicamente que
conviviam com a falta de água potável. Portanto, os destiladores tornam-se viáveis à
medida que fornecem água de qualidade com baixo custo de investimento.
Os destiladores solares estão produzindo uma média de 12,0 litros, o que é
suficiente para atender as necessidades hídricas de 6 pessoas, cada uma consumindo, o
que segundo Silva (2017), é estabelecido pela ONU, 2 litros/pessoa/dia. Isso significa
dizer que ao se construir 20 destiladores, um por família, possibilitou-se uma segurança
hídrica de 2 litros de água per capita para 6 pessoas por residência, número acima da
média da localidade, está que é de três pessoas por residência (Figura 4).
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Figura 4 - Oferta e demanda de água destilada na comunidade.

Média de pessoas por família
Número de destiladores por
família
Demanda média de água por
família
Oferta média de água por
destilador

3
1

6 litros
12 litros

Média de pessoas assistidas
na comunidade
Número de destiladores
implantados
Demanda média de água na
comunidade
Oferta média de água pelo
projeto

60
20

120
litros
240
litros

Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2020.

O custo médio de produção por destilador é de R$ 1.500,00 e a sua produção
média é de 4.380 litros/ano, equivalente a 219 garrafões de água mineral a um preço de
oito reais no local. O custo anual de consumo de água mineral equivalente ao potencial
produtivo do destilador é de R$ 1.752,00, ou seja, superior ao custo de implantação de
um destilador em R$ 252,00 (Figura 5).
Ao considerarmos o valor médio do garrafão de água mineral em R$ 8,00 e o
excedente médio diário produzido por cada família/destilador que é de 6 litros, teremos
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

uma produção excedente anual de 2.190 litros, que convertido em consumo de água
mineral corresponde a uma produção média de R$ 876,00 ao ano, ou seja, 58,4% do
investimento de um novo destilador solar.
Figura 5 - Viabilidade econômica da implantação da tecnologia.

Viabilidade Econômica (R$)
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00

Custo de Implantação (unid.)
Custo de Consumo (água mineral)/ano
Economia no 1º ano
Excedente de água produzido x o valor da água mineral

Fonte: Dados produzidos pelo autor, 2020.
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Segundo Silva (2017), a viabilidade socioeconômica das técnicas de

dessalinização e desinfecção das águas é um dos pontos principais a serem considerados

e analisados, pois existem inúmeras práticas e tecnologias que não foram disseminadas

em virtude de seus altos custos de compra e de operação. Neste sentido, basta lembrarse dos dessalinizadores por osmose reversa.
A economia mensal chega a ser de R$ 148,8, baseando-se na produtividade do
destilador em relação ao custo do botijão de água de 20 l. Sendo assim, o retorno
financeiro do investimento ocorre em cerca de 10 meses, sem contar que, praticamente
não existem custos adicionais de manutenção dos destiladores.
O consumo médio de água para ingestão humana por residência é de cerca de 6
litros por pessoa, baseando-se no cálculo do mínimo necessário apresentado
anteriormente. Portanto, cada destilador solar gera um excedente de 100% na relação
entre produção e consumo.
Segundo Silva (2017), a água após o processo de dessalinização pelos
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destiladores, obtêm resultados físico-químicos compatíveis com os parâmetros de
potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde do Brasil.
Percebeu-se que a construção dos destiladores solares produziu água em
quantidade e qualidade para o consumo humano. Sugerindo futuramente uma redução
nos casos de doenças por veiculação hídrica, especialmente as diarreicas,
proporcionando uma segurança hídrica para as famílias beneficiadas.
De acordo com Soares (2004) e Salati (2002), a radiação do Semiárido brasileiro,
por ser intensa e contínua, favorece o processo de destilação e desinfecção solar no
tratamento da água com microrganismos e sais. Proporcionando benefícios para a saúde
(diminuição das doenças infecciosas), sociais (melhores condições de vida), e
econômicos (maior produção dos indivíduos ao diminuir as taxas de morbidade).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os destiladores solares resultam em impactos socioeconômicos e ambientais
positivos, tornando-se, pois, uma tecnologia social economicamente viável, socialmente
replicável e ambientalmente sustentável. Os mesmos, fornecem uma água de boa
qualidade, utilizando-se de uma fonte de energia limpa e renovável (solar), para enfim,
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contribuir para a segurança hídrica de uma região caracterizada pela escassez física e
econômica.

Ainda, com um baixo custo de implantação e de manutenção, os destiladores

solares podem ser de uso individual ou coletivo, possuindo duas características

imprescindíveis para a sua implantação: não oferecem custos com a energia elétrica,
que se torna cada vez mais onerosa e são construídos nas proximidades das residências
dos usuários, facilitando o acesso aos mesmos e não resultando em custos significativos
na distribuição da água tratada. Estão ainda ausentes, custos com materiais filtrantes
ou descartáveis, além de utilizar energia limpa e renovável, o que inibe impactos
ambientais.
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RESUMO
Objetivou-se com o trabalho relatar as ações e atividades desenvolvidas em áreas de
assentamentos rurais no município de Campina Grande, estado da Paraíba pela
Secretaria de Agricultura. O trabalho é do tipo relato de experiência, desenvolvido por
meio de visitas técnicas no período de 30 de julho a 08 de outubro de 2021. Durante
este período diversos assentamentos foram visitados, a saber: Pequeno Richard, José
Antônio Eufrouzino, Vitória, Paus Brancos, Quebra-Quilos e Santa Cruz. Foram realizadas
visitas de acompanhamento e verificação do desenvolvimento das culturas do
algodoeiro e umbu gigante, projeto de implantação de cultivo do maracujá irrigado,
avaliação da qualidade da água dos poços artesianos e açudes, localização de nascentes,
recomendações quanto ao sistema de produção a ser adotado avaliando,
principalmente, a qualidade do solo, para proporcionar o desenvolvimento da
agricultura familiar e a geração de renda. O trabalho desenvolvido pela Secretaria de
Agricultura de Campina Grande-PB contribuiu para o crescimento pessoal e para a
aproximação com o meio profissional.
Palavras-chave: Agricultura familiar. Agricultura. Produção Agropecuária.
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1. INTRODUÇÃO

O bom desempenho da agropecuária deve-se em grande parte à agricultura

familiar, dado que essa categoria apresenta potencial econômico e social considerável.
Entretanto, enfrenta dificuldades próprias, características de uma atividade que é
exercida por produtores, às vezes, pouco qualificados, inseridos em um ambiente

altamente competitivo e tecnificado (ROCHA JUNIOR et al., 2020). Dessa forma, a
assistência técnica e extensão rural são de fundamental importância para o
desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. O técnico em agropecuária exerce
papel importante nesse sentido, pois atua prestando assistência e consultoria técnicas,
orientando diretamente produtores sobre a produção agropecuária.
A sociedade evoluiu, a agricultura também evoluiu e isso demanda que o
extensionista também evolua e inove em suas novas funções sociais. Esta é a razão pela
qual a extensão rural, constituída por homens e mulheres de primeira qualidade,
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profissionais dedicados e apaixonados pelo que fazem agora se preocupa não apenas
com a produção e a produtividade, mas também com questões ambientais e sociais,
como geração de renda, permanência dos produtores e seus jovens no campo, por meio
da promoção da modernização da produção sustentável, do aumento da eficiência na
agricultura familiar e da busca da saudabilidade dos produtos agropecuários (ROSSETTI,
2015).
O serviço de assistência técnica e extensão rural (Ater) compõe uma parte
essencial da estratégia de desenvolvimento rural no Brasil, ao lado das políticas de
crédito rural, compras governamentais, do seguro agrícola, da reforma agrária e
segurança alimentar, entre outras (ROSSETTI, 2015). É conceituado pela legislação
federal como sendo um “serviço de educação não formal, de caráter continuado, no
meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e
comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários,
inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais” (GRISA; SCHNEIDER,
2015).
A extensão rural é um instrumento de fortalecimento da capacidade de
autogestão e inovação permanente das comunidades rurais. Segundo Rossetti (2015), o
papel da extensão rural é "transformar as políticas públicas em programas, projetos e
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planos estruturantes, mobilizando os recursos humanos e a infraestrutura disponíveis

na rede nacional de Ater. Nesse contexto, o extensionista rural é um agente público de
mudanças, um dos elos de equilíbrio entre o rural e o urbano". A agricultura familiar é o
principal público beneficiário dos serviços de extensão rural no Brasil e o técnico em
agropecuária tem papel fundamental nesse processo.
Para a agricultura familiar e, por conseguinte, para a extensão rural, os principais
desafios são a melhoria da renda familiar e da qualidade de vida no campo. Para tais
propósitos são fundamentais as estratégias de organização rural, de dinamização
econômica – via diversificação produtiva – a melhoria da gestão das propriedades, a
regularização ambiental e a inserção nos mercados de compras governamentais e de
produtos orgânicos (CAPORAL, 2009). Essa agenda de desenvolvimento rural requer a
formação continuada de agricultores e técnicos que irão atuar como extensionistas, pois
ambos precisam desenvolver novas habilidades e competências.
No âmbito da extensão rural, tal agenda demanda a recomposição dos quadros

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

de extensionistas, incluindo, além da área de ciências agrárias, profissionais das áreas
social (assistentes sociais, sociólogos, educadores e nutricionistas), ambiental
(engenheiros florestais, ecólogos) e econômica (economistas e administradores). Para
atender adequadamente às novas exigências da sociedade em geral e da agricultura
familiar especificamente, a extensão rural precisa oferecer um apoio técnico abrangente
e multidisciplinar, contemplando os aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e
ambientais (GRISA; SCHNEIDER, 2014). Logo, competem as secretarias de agriculturas
dos municípios e entendidas que trabalham com Ater promover e valorizar o homem e
a mulher do campo e fomentar o aumento da produtividade do setor agropecuário. Por
isso, a Secretaria de Agricultura do município de Campina Grande no estado da Paraíba
tem apoiado, preferencialmente, os agricultores familiares, visando à superação dos
desafios, atuando de forma integrada em programas e projetos, coerentes com a
realidade local e estratégias dos agricultores, suas famílias e organizações
representativas.
Com base no exposto, objetivou-se com o estudo relatar as ações e atividades
desenvolvidas em áreas de assentamentos rurais no município de Campina Grande,
estado da Paraíba pela Secretaria de Agricultura.
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2. METODOLOGIA

O estudo foi realizado na Secretaria de Agricultura de Campina Grande-PB

(SEAGRI/PMCG), situada na Rua Duque de Caxias, Nº 83, Bairro Prata, na cidade de
Campina Grande, estado da Paraíba (Figura 1).
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Figura 1 - Secretaria de Agricultura de Campina Grande/PB.

Fonte: Própria (2021).

O acompanhamento das atividades teve início em 30 de julho e foi concluído em
08 de outubro de 2021, sendo. Foram realizadas visitas em assentamentos rurais do
município de Campina Grande para efetuação do cadastro de cada família em seus
respectivos lotes, verificando quais benfeitorias existem no lote, animais e criações,
serviços já utilizados da SEAGRI/PMCG, serviços de interesses dos assentados e suas
necessidades.
Os assentamentos visitados foram: Pequeno Richard, José Antônio Eufrouzino,
Vitória, Paus Brancos, Quebra-Quilos e Santa Cruz. As ações e atividades desenvolvidas
constaram de visitas de acompanhamento e verificação do desenvolvimento da cultura
do algodão – Projeto Ouro Branco, do projeto do umbu gigante, projeto de implantação
da cultura do maracujá, uso de biodigestor, avaliação da qualidade da água dos poços
artesianos e açudes, localizar nascentes, realizar recomendações quanto ao sistema
produtivo a ser adotado pelos assentados, principalmente, trabalhando a conservação
do solo, o desenvolvimento da agricultura familiar e renda.
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Para análise de água, as coletas foram realizadas nos assentamentos Paus

Brancos, Pequeno Richard, Vitória, Venâncio Tomé, José Antônio Eufrouzino, QuebraQuilos, ambos no município de Campina Grande-PB. Analisou-se a qualidade da água
para implantação de dessalinizadores como forma de contribuir para melhoria da
qualidade da água a ser utilizada pelos assentados.
No atual cenário de pandemia da COVID-19, foram tomadas as medidas de
segurança com o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento, respeitando os
protocolos de segurança da SEAGRI.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Durante o estudo foi possível acompanhar o trabalho dos profissionais da SEAGRI
Joselito Moraes, Spachson Melo de Souza, Hugo Emanuel Almeida e José Lucas da Silva
Bacalhau, nos assentamentos da reforma agrária Pequeno Richard, Vitória, QuebraQuilos, Paus Brancos e José Antônio Eufrouzino. A economia dos assentamentos é
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

baseada, principalmente, na agricultura, sendo o milho, o feijão e a batata-doce os
principais produtos para comercialização e alimentação das famílias assentadas – e na
criação de animais – aves (galinhas e guinés), suínos, bovinos e equinos. A pecuária
bovina vem ocupando lugar de destaque entre as atividades produtivas, assim como
vem ocorrendo em outras áreas de agricultura familiar do semiárido nordestino (NUNES,
2011).
Para promover melhorias aos assentados e agricultores do município de Campina
Grande/PB foi elaborada uma ficha com o propósito de buscar informações e poder
planejar, controlar, atender e garantir os serviços da SEAGRI com mais qualidade e
organização. Estão contidas nas fichas informações de quais serviços já são utilizados
pelos agricultores, se querem continuar a utilizar, o que pretendem utilizar ou o que
necessitam para melhorar a sua produção, quais animais possuem, quantas pessoas
moram no lote, quais espécies vegetais cultivam, quais controles fitossanitários são
adotados, quais as condições das instalações, a qualidade da água, forma de captação
da água, manejo e conservação do solo, e quais recursos os assentados têm disponíveis.
Essas informações foram obtidas durante conversa com o agricultor(a). A equipe da
secretaria vai à propriedade ou ao lote para mostrar ao agricultor que essas informações
são de extrema importância para ele obter êxito nas atividades desenvolvidas, para
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poder elaborar um calendário de produção para que durante o ano o sistema de cultivo

implementado no tempo certo e o que produzir, todas as informações dos agricultores
entrevistados são transferidas para uma planilha.

Em campo, foi acompanhado o crescimento e o desenvolvimento do algodão

orgânico, (Figura 2). A partir das observações in loco verificou-se que devido ao baixo
índice de chuvas na área de plantio não foi possível obter a produção esperada e que
para o próximo plantio deverão ser adotadas medidas para que não ocorram
imprevistos. Como recomendações deverão ser realizadas o monitorado e o manejo do
solo utilizando curvas de nível para evitar erosão e perda dos nutrientes do solo. A
disponibilização de máquinas e equipamentos para o preparo do solo e a distribuição de
sementes pela SEAGRI, deverá acontecer no início das chuvas.
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Figura 2 - Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do algodoeiro no
assentamento Pequeno Richard.

Fonte: Própria (2021).

O crescimento das mudas de umbu gigante distribuídas pela SEAGRI, nos
assentamentos assistidos pela secretaria foi acompanhado quinzenalmente, onde se
constatou que os agricultores cujas mudas foram plantadas em berços, seguindo as
recomendações técnicas, obtiveram um crescimento inicial mais rápido. Durante as
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visitas de acompanhamento dos projetos do algodão e do umbu gigante e do

cadastramento dos agricultores e agricultoras, eram observadas as potencialidades de

cada família e dos respectivos lotes. Onde foi identificada a existência de cisternas
calçadão cheias com sua capacidade máxima, foi sugerido aos produtores(as) a

implantação da cultura do maracujá, com o objetivo de melhorar a renda dos
agricultores familiares do município que venham a fazer parte desta atividade na região.
Foi iniciada então, após uma reunião com um grupo de agricultoras, a produção das
mudas de maracujá.
Durante as visitas aos assentamentos já mencionadas, para avaliar as condições
em que se encontravam a cultura do algodão, a equipe constatou a existência de um
processo de degradação do solo, devido a práticas agrícolas equivocadas, onde apesar
das poucas chuvas ocorridas, é visível o processo de erosão dos solos. A cada
constatação desse tipo, o agricultor foi orientado a evitar a erosão do solo e instruído a
partir dos próximos cultivos, adotar o plantio em curva de nível.
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Com o trabalho, houve a oportunidade de contribuir e participar de um ciclo de
palestras no assentamento Pequeno Richard sobre práticas de uso e conservação do
solo, onde foi abordado o porquê de conservar o solo, o que é curva de nível, para que
serve e como fazer uma curva de nível, vantagens do cultivo em nível, como construir
um “pé de galinha” de forma artesanal, instrumento esse que serve para delimitar as
curvas de nível. Durante essa atividade foram distribuídos panfletos com as informações
do ciclo de palestras.
Com o estudo pôde-se conhecer várias técnicas artesanais usadas pelos
agricultores(as) que são simples, mas de grandes ensinamentos e utilidades que
impressionam. Um exemplo é a locação de poços artesianos através da radiestesia que
é a utilização de dois ferros em forma de L que são colocados nas mãos e que quando
esses ferros se cruzam eles afirmam que naquele local tem água. A construção de um
“pé de galinha” com materiais simples como pedaços de paus, cordão e uma pedra como
pendão, destaca-se que o pé-de-galinha é um antigo instrumento da topografia utilizado
na demarcação de curvas de nível, calculo da diferença de nível entre dois pontos e
calculo de declividade de terrenos (Figura 3). Desde os tempos antigos, os egípcios já
utilizavam este equipamento em suas construções. Para verificar a profundidade do solo
foi utilizado um trado.
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Figura 3 - Instrumento conhecimento como “pé de galinha” utilizado na demarcação de curvas
de nível.

Fonte: Autoria própria (2021).

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

A equipe da secretaria realizou campanha de conscientização junto a criadores e
produtores rurais de Campina Grande-PB sobre a importância do Programa de
Inseminação Artificial (PROINSA), objetivando o melhoramento da genética do rebanho
bovino do município. A SEAGRI orientou e ajudou os produtores a trocarem eventuais
animais fêmeas de baixo rendimento por outras com perspectivas de alta produtividade,
com genética adequada à aptidão de produção de leite. A secretaria disponibiliza
assistência técnica aos produtores e criadores rurais, o PROINSA ainda ofertou a
medicação necessária à estabilidade clínica dos animais e sêmen de touros importados
das raças holandesa e girolando, além de exame de ultrassonografia, durante o período
de gestação do animal (SEAGRI, 2021).
Observou-se que os agricultores têm várias formas para captação da água, como
cisternas de placas, cisternas calçadão, cisternas de enxurrada, barragens subterrâneas,
barreiros trincheira, barreiros, tanque de pedras barragens, poços artesianos e
cacimbão. Nos poços artesianos verificados, a água tem alto teor de salinidade, os
mesmos estão sendo monitorados para que se possa melhorar a qualidade da água e
que essa seja utilizada para fins de consumo humano, animal e para produção vegetal.
Para que isto ocorra estão sendo instalados dessalinizadores de última geração em
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várias comunidades do município de Campina Grande - PB que irão beneficiar de início,
aproximadamente, 500 famílias (Figura 4).

Figura 4 - Dessalinizador no Logradouro II município de Campina Grande/PB.

Fonte: Autoria própria (2021).

Os desafios continuam devido aos baixos índices pluviométricos dessa região,
água salinas e solos de baixa qualidade. A importância da assistência técnica direta está
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em dar suporte aos agricultores(as) de como proceder para melhorar a qualidade das
águas e do solo pobre em nutrientes e totalmente degradado para superar as várias
dificuldades encontradas e com a finalidade de apoiar a implementação de políticas
públicas para projetos adaptados as culturas da região em busca de ampliar, promover,
estimular o aumento na produção no semiárido nordestino com tecnologias que ajudam
a aumentar o cultivo e resultam em produtividade, qualidade do solo e da água e
profissionalização da atividade.
As ações de assistência técnica desenvolvida pela SEAGRI estão voltadas para os
agricultores e assentados que estão beneficiados com os programas do algodão
orgânico, umbu gigante, maracujá com irrigação, água de boa qualidade, limpeza de
barragens, construção de açudes, instalação de dessalinizadores, conservação de
nascentes, perfurações de poços, utilização dos recursos naturais disponíveis criando
ambientes sustentáveis e, assim, assegurando o manejo do solo com técnicas e
equipamentos apropriados e dando oportunidades aos agricultores(as) a terem
condições dignas de garantia de renda e sua permanência no campo.
Houve orientação quanto à construção de barragem subterrânea, cuja
construção é feita escavando-se uma vala no sentido transversal das descidas das águas
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até a rocha ou camada impermeável. Recomenda-se que sejam retiradas de dentro da

vala, raízes, pedras e qualquer material que possa perfurar o plástico, estende-se um

plástico de polietileno com espessura 200 micras por toda sua extensão, fechando-a em
seguida com a terra que foi retirada na sua abertura.

Dentre as atividades foi possível acompanhar a construção de uma hidroponia
forrageira, essa é o resultado do processo de germinação de grãos de cereais ou
leguminosas, como milho ou cevada em bandejas, lonas. Isso permite que possa
produzir ração altamente nutritiva para a produção e criação de aves, bovinos, caprinos
e suínos de forma simples, aproveitando ao máximo os recursos. A forragem
hidropônica é um alimento de alta qualidade que pode ser usado para diferentes
animais, podendo evitar alterações digestivas, reduzir doenças e aumentar a fertilidade.
Para montar foi feito a escolha do local e à limpeza, foram utilizados oito metros de lona
preta, bagaço de cana de açúcar e sementes de milho. Em seguida, estirou-se a lona com
oito metros de comprimentos e um metro e meio de largura, espalhou-se o bagaço de
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cana de açúcar, irrigou o bagaço espalhou as sementes de milho, previamente
sanitizadas e colocada de “molho” por 24 horas, irrigou e depois cobriu com lona preta,
no terceiro dia a lona preta que cobria o experimento foi retirada (Figura 5).
Figura 5 - Hidroponia forrageira no assentamento Pequeno Richard município de Campina
Grande/PB.

Fonte: Autoria própria (2021).

Para verificar a qualidade da água dos poços artesianos utilizou-se um aparelho
portátil Oyster Modelo 341350ª que permite fazer as leituras de pH, Condutividade,
Salinidade, Temperatura, Sólidos solúveis totais e potencial de oxirredução, os dados
obtidos foram anotados e transferidos para uma planilha.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento das ações extensionistas por parte da Secretaria de

Agricultura de Campina Grande-PB junto aos assentados/as permitiu contribuir com o
desenvolvimento social, econômico e ambiental das famílias, além de permitir a

participação de todos os envolvidos na execução de ações onde os verdadeiros sujeitos
das atividades eram os próprios agricultores e agricultoras.
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RESUMO
A água é essencial para a manutenção de vida de todos os seres vivos e essencial para o
desenvolvimento na agropecuária. Dentre os principais meios de manutenção e
preservação de água está a recuperação de nascentes, sendo as barraginhas uma das
tecnicas fundamental para o processo de conservação do solo e da água. O uso do
geoprocessamento auxilia na melhor alocação das barraginhas bem como no processo
de caracterização de áreas de drenagem e cobertura do solo, contribuindo no
planejamento e ações de campo. Portanto, este estudo teve como objetivo apresentar
uma revisão de literatura sobre as técnicas de construção e funções das barraginhas na
agropecuária. Para tanto utilizou-se de pesquisa bibliográfica para elencar técnicas de
recuperação e preservação de nascentes, bem como os fatores que aumentam a
sustentabilidade por meio da utilização de barraginhas como técnica de conservação de
solo e água, auxiliadas por meio do uso de ferramentas de geoprocessamento e
informações geográficas, como uso e cobertura do solo, relevo (declividade,
comprimento de rampa), classes de solo, dentre outras. As barraginhas podem ser
melhor alocadas com uso de dados de SIG e dados geográficos, bem como melhoram a
qualidade do solo e da água em condições regionais, aumentando a infiltração da água
no solo e diminuindo o potencial de erosão e carreamento de solo para os rios e
nascentes.
Palavras-chave: Conservação
Geoprocessamento.
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1. INTRODUÇÃO

A disponibilidade de água está ameaçada em várias regiões devido às

variabilidades climáticas e aumento populacional, outro problema que acompanha a
ameaça de oferta de água é a perda de solo, que ocorre principalmente devido ao
manejo de forma incorreta das áreas destinadas à agropecuária, práticas agrícolas não
sustentáveis, obras e estradas mal planejadas (FERRIGO et al., 2014).
No cerrado se concentra grande parte das atividades agropecuárias brasileira,
sendo o cerrado um dos mais importantes biomas brasileiros, a região do cerrado atua
como um deposito de água, devido suas características de solo e flora contribuindo para
o abastecimento de valiosas bacias hidrográficas brasileiras (DA SILVA, 2021).
A produção agropecuária está diretamente ligada à necessidade da preservação
de nascentes e boas práticas de conservação de solos, pois a água é essencial em todos
os processos de produção. Nesse sentido buscar meios em que o aumento de produção
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esteja diretamente ligado a menores danos aos recursos naturais deve ser priorizado,
intensificando o uso da agropecuária de uma forma sustentável, para isso não é possível
pensar em desenvolvimento sustentável sem equilibrar o uso e qualidade da água
(MARQUES, B. V, 2021). Dentre as práticas de conservação do solo e água pode-se citar
a utilização de barraginhas.
As barraginhas além de atuarem na conservação de solos promovem a captação
de água de chuva para seu armazenamento no subsolo, sendo uma opção rentável e
auxiliar no processo de desenvolvimento sustentável de propriedades agropecuárias
(OLIVEIRA FILHO et al., 2020). Dessa forma os temas abordados corroboram para o
desenvolvimento do trabalho em que a junção de conservação de solos por meio das
técnicas de implantação das barraginhas e geoprocessamento objetiva demonstrar uma
metodologia para auxiliar no desenvolvimento sustentável de propriedades
agropecuárias.
Essa união de informações é determinante para gerar estratégias, a fim de
possibilitar a colaboração em processos que podem ser modificados e aprimorados na
execução de barraginhas em diferentes áreas, trazendo contribuições científicas e
cooperando para uma melhor conservação de solo e água. O uso de barraginhas tem
propiciando um aporte para o desenvolvimento regional sustentável.
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Apartir dessa abordagem essa pesquisa objetiva apresentar uma revisão de

literatura sobre as técnicas de conservação do solo, mais especificamente as

barraginhas ou bacias de contenção, destacando o uso do geoprocessamento como
ferramenta de planejamento e caracterização de áreas de estudo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Conservação de solo e água
A água ocupa dois terços da superfície do planeta Terra, em um total de 360
milhões de quilômetros quadrados (Km²) (ANA, 2019). Conforme CORSON (2002), 97,4%
dessa água é salgada e se encontra nos oceanos, e 2,6% são de água doce, onde dessa
distribuição de água doce, 0,59% está em lençóis de água e 0,007% em lagos. A água
doce disponível é utilizada de diversas formas: Agropecuária; produção de energia
elétrica; provimento doméstico e industrial; lazer; proteção ambiental; entre outros
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(ORSINI, 2008).
O Brasil possui 12% dos recursos hídricos da água doce disponíveis no mundo,
sendo favorecido quando comparado a outros países do mundo (ANA, 2007). A água
disponível no Brasil, procede em grande parte das chuvas anuais e tornando variável as
vazões dos rios junto as bacias hidrográficas (ORSINI, 2008). No entanto, a distribuição
de água no Brasil é desigual, sendo que em muitas regiões brasileiras há escassez de
água (ANA, 2019).
A escassez de água é uma problemática que já atinge 40% da população mundial,
segundo informações do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD
(2015). As alterações climáticas e o uso inapropriado de recursos naturais ocasionará
com que o número de atingidos pela escassez se torne ainda maiores. Ainda conforme
o relatório existe a possibilidade de seguir um percurso que garanta a segurança da
água, trabalhando em prol da proteção de nascentes, rios e bacias, aprimorando o uso
de tecnologias de tratamento de água. Necessitando do envolvimento da produção
agrícola em conjunto com a preservação ambiental, garantindo a conservação dos
ecossistemas naturais.
A Agência Nacional de Águas – ANA (2016), vem por meio de vários estudos
empenhando em soluções sustentáveis, para o aprimoramento do uso de gestão dos
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recursos hídricos, almejando o crescimento econômico atendendo as expectativas de

proteção das águas em conformidade com a Lei 9.433/97 (Lei das águas), que determina
a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Essa lei contextualiza bacia hidrográfica

como unidade territorial para execução de atividades da PNRH e do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).
A bacia hidrográfica pode ser definida como um local reconhecido por um
conjunto de águas que redundam a um mesmo rio, lago ou mar, a qual suas alterações

são resultantes de ação ou comunicação de subsistemas sociais e econômicos (SOUZA
et al., 2012). A bacia hidrográfica como um todo é um ambiente adequado para o
desenvolvimento de medidas a serem corrigidas, geradas pelo manejo dos recursos
naturais, onde nascente é a principal componente na bacia hidrográfica e está sujeita a
degradação e contaminação (SILVA et al., 2019).
De acordo com CALHEIROS et al. (2009), a bacia hidrográfica não deve ser vista
somente como um reservatório impermeável, a água das chuvas deve ser infiltrada pelo
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solo e abastecer o lençol freático, onde posteriormente será disposta aos poucos as
nascentes, mantendo assim, a disposição de água nos períodos secos do ano. As
nascentes são as responsáveis pela distribuição dos cursos de água, sendo elas muito
importante na perspectiva ambiental, uma vez que a maior parte delas ofertam água o
ano todo, até mesmo no período seco (CASTRO et al., 2001).
Uma nascente ou olho d’água é denominado pela afloração do lençol freático
(Figura 1), essa nascente se transforma nos cursos de água, tendo o volume de água
variado conforme a preservação das mesmas e do lençol responsável pelo seu
abastecimento. Quanto mais preservada maior a capacidade de infiltração de água para
o lençol freático, dependendo de fatores como a porosidade do solo, salientando que a
afloração desses olhos d’água e depende de fatores geológicos, climáticos e hidrológicos
(BANDEIRA et al., 2019).
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Figura 1 - Esquema de afloramento de nascente.

Fonte: Davide et al., (2004).

Segundo RODRIGUES (2011), a produção de água da nascente pode ser
comprometida se as nascentes forem expostas a impactos gerados pelo escoamento
superficial de terras, fato este que dificultará a infiltração natural e prejudicará a recarga
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do lençol freático, podendo assim perder a capacidade de produzir água.
Conforme o artigo 3º da Lei Nº 12.651 de 2012 (BRASIL, 2012), as nascentes ficam
dentro das áreas denominada de áreas preservação permanente – APP, e são protegidas
por lei, sendo elas com presença ou não de vegetação, essas áreas tem a finalidade de
manter a preservação das nascentes, manter a fauna e a estabilidade geológica. Mesmo
sendo protegidas por lei as nascentes vêm sofrendo degradações, desmatamentos os
quais intensificaram a partir da década de 50 para a implantação de lavouras e pastagens
sem a adoção de tecnologias adequadas de conservação de solos, resultando em
degradação como a diminuição das águas e assoreamento dos cursos d’água (UNESCO,
2015).
A preservação dos recursos hídricos não é só questão de obrigatoriedade, pois
os benefícios da preservação são gigantescos, sendo muito maior os benefícios
equiparados aos gastos e investimentos ligados às preservações (UNESCO, 2015).
Segundo VALENTE & GOMES (2011), o uso da água em propriedades rurais é necessário
para o abastecimento das famílias e uso geral na agropecuária, o que justifica a
necessidade da proteção das mesmas, pois, a não preservação leva a redução da
quantidade de água nos lençóis freáticos, diminuindo a disponibilidade nas
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propriedades, bem como a diminuição de sua disponibilidade em períodos secos, pois
reduzem a vazão nos córregos e rios.

O isolamento da área da nascente com uso do cercamento é muito importante

e, um dos primeiros passos a se realizar como método de recuperação de nascentes. O

cercamento da área impede o acesso de animais e de pessoas, evitando assim o pisoteio
na nascente e também o pisoteio de mudas de espécies nativas que possam vir a crescer
na área, bem como a diminuição da compactação do solo (BAGGIO et al., 2013).
No entanto, se a área estiver com cobertura de gramíneas como Brachiaria spp.,
pode atrapalhar no crescimento dessas mudas nativas, devido a competição de espaço
e nutrientes sendo necessário a manutenção das mudas com o coroamento (limpeza em
volta das plantas), para auxiliar no processo de crescimento para que seja mais rápido.
O plantio de mudas nativas (Figura 2) também poderá ser inserido nos locais onde não
há presença arbórea (BAGGIO, et al., 2013).
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Figura 2 - Plantio de espécies nativas próximo a nascente de água.

Fonte: Arquivo pessoal (2017).

Os meios de preservação de nascentes devem compreender aspectos que
evitem contaminação física, química e biológica, optando por práticas conservacionistas
que visam o monitoramento de erosões, edificando barreiras físicas como: plantio de
árvores, terraços, barraginhas entre outros, visando frear o escoamento superficial.
Adotando essas barreiras como práticas conservacionistas são ofertadas disposições
para auxiliar o processo de infiltração de água no solo (CALHEIROS et al., 2009).
O uso de técnicas de conservação de solo diminui o impacto de água das chuvas,
criando ou favorecendo condições para que haja infiltração de água no solo. Essa

TÉCNICAS CONSERVACIONISTAS DE SOLO E ÁGUA POR MEIO DAS barraginhas

337

aaaaaaaaaaaaa
a
condição de filtro que o solo desempenha, faz com que o solo se torne um purificador
natural da água. Quando a água percorre a porosidade do solo ela é filtrada, auxiliando

na proteção de nascentes de contaminações e degradações (CARVALHO, 2004). Nesse
sentido, CRISPIM et al. (2012) citaram que é fundamental expor os aprendizados de
técnicas de conservação de solo e de nascentes a produtores rurais, pois além do uso
para produção agropecuária, também usufruem dessas águas para o consumo próprio,
e por vezes não usam de técnicas para sua devida descontaminação.
De acordo com GONÇALVES (2020), o termo barraginha ou bacia de contenção é
um método que pode ser utilizado associado a outros meios para recuperação de áreas
degradadas, como em recuperação de nascentes, e sendo muito bem aproveitadas
quando alocadas a montante (acima) da nascente prevenindo assim que possa ter o
carregamento de sedimentos (escoamento superficial – erosão) de estradas e/ou outras
áreas para área da nascente, assoreando ou soterrando a mesma.
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Barraginhas
Barraginhas é o nome designado à tecnologia social que foi estruturada pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA milho e sorgo, situada na
cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. O uso dessa tecnologia não é novidade, porém
estava em desuso e sem disseminação entre entidades e produtores (BARROS, 2001).
Ainda de acordo com o autor, essa tecnologia é caracterizada por pequenas bacias de
contenção ou cacimbas de formato arredondado no solo, que captam água de chuva,
abastecendo o lençol freático, ocasionando uma rápida infiltração no intervalo entre
chuvas.
O projeto barraginhas iniciou em 1993 em forma de experimento com a
implantação de 24 barraginhas em uma propriedade em Araçaí/MG, implantadas no
decorrer de três anos. Com resultados positivos o engenheiro agrônomo da EMBRAPA,
Luciano Cordoval de Barros, em 1995 repetiu a prática em nova propriedade em Sete
Lagoas/MG, implantando 28 barraginhas na fazenda Paiol (LANDAU et al., 2013). Diante
desses resultados obtidos, ocasionaram mais pesquisas e a disseminação da técnica em
outros municípios. Em 1997 diante de novas parcerias no município de Sete Lagoas/MG
e instituições, houve a implantação 960 barraginhas em 60 propriedades em um I
projeto piloto na região de Ribeirão Paiol (LANDAU et al., 2013).
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A partir do I projeto piloto do Ribeirão do Paiol oficializou-se como marco a

difusão da tecnologia, uma vez que as respostas para o controle de erosão foram muito
satisfatórias, as baixadas responderam como mais úmidas, e foi notório a revigoração

de nascentes na devida micro bacia, transformando-se em grande expositora e
referência do projeto barraginhas (LANDAU et al., 2013).

De acordo com BARROS & RIBEIRO (2009), o melhor momento/período para
implantação das barraginhas se dá na época de maior umidade, logo depois das
primeiras chuvas. Devendo as barraginhas ficarem distribuídas nas partes altas e médias
das propriedades, acompanhando o curso ou canais das enxurradas.
O fundamento para sua implantação em áreas rurais se dá pelo elevado uso do
solo em atividades agropecuárias, pois, na pecuária, o pisoteio animal ocasiona a
compactação do solo e também reduz a infiltração de água no mesmo favorecendo o
escoamento superficial e ocasionando perdas de solo e água, ou seja, erosão (GUERRA
et al., 2012).
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Essa elevada exposição do solo leva a sua degradação, o que consequentemente
reduz a infiltração de águas de chuvas no solo, prejudicando a recarga do lençol freático,
por vezes essa degradação auxilia na formação de erosões maiores como voçorocas
(BERTONI; LOMBARDI NETO, 2012). De acordo com NARDIN et al. (2010) há várias
opções para controle e cuidados preventivos os quais podem ser usados para melhorar
os processos erosivos, contudo em locais com tendência à formação de voçorocas,
necessita o uso de técnicas mecânicas como a construção de terraços e barraginhas,
afim de promover a retenção da água e contribuindo para a infiltração da mesma.
Neste

sentido,

proprietários

rurais

têm

buscado

alternativas

para

evitar/minimizar os processos erosivos, optando por técnicas como levantamento de
terraços e ou implantação de cacimbas ou barraginhas, pois esses métodos são capazes
de amortecer a força das enxurradas, diminuindo assim, o atrito da água das chuvas no
solo, permitindo a chegada dessa água no lençol freático através do processo de
filtração, sem causar danos no solo e vegetação (BARROS, 2001).
Para sua construção utiliza-se de uma retroescavadeira ou pá carregadeira
(Figura 3), realizando a escavação no solo e retirando terra para criar um formato de
meia lua arredondada, com raio que varia entre 3 a 8 metros (m), profundidade
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podendo variar entre 1 a 2 m, estas medidas são flexíveis dependendo da declividade
do terreno, solo e área disponível (OLIVEIRA FILHO et al., 2018).

Figura 3 - Exemplo de construção de barraginha.

Fonte: Arquivo pessoal (2021).

Segundo MASSAM (2003), a dificuldade em prever o nível de infiltração e as
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precipitações (intensidade, duração e frequência) a curto e longo prazo, é um desafio
muito grande, o que influencia no dimensionamento para volume das barraginhas,
resultando em implicações econômicas.
Para o decorrer do trabalho considerou-se uma barraginha pequena aquela com
uma bacia de contenção com medidas de 6 x 6 m de largura e cumprimento, e 1 m de
profundidade, com capacidade de contenção de água de até 36 m³; barraginha grande
com as dimensões de 8 a 10 m de largura/10 m comprimento/1 m de profundidade, com
capacidade de captação de água de 65 a 100 m³. Um exemplo de uma barraginha
intermediária e alocada conforme a disposição do terreno com metragem de 10 m de
largura, por 6 m de comprimento e 1 m de profundidade (Figura 4), com capacidade de
até 60 m³ de água.
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Figura 4 - Exemplo de barraginha alocada com captação de água em área de pastagem.

Fonte: Arquivo pessoal (2017).

O desempenho e o funcionamento das barraginhas estão diretamente ligados
com o tempo entre uma chuva e outra, portanto é necessário que ao ser projetado
considere a ocorrência de chuvas diárias em determinada época do ano, não devendo
considerar dados de uma única tempestade (SILVA et al., 2014). A declividade do terreno
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é um fator que influencia diretamente no fluxo de água de chuvas no percurso do
terreno, sendo a declividade do local determinante para definir a distância entre
barraginhas (CASARIN, 2008).
De acordo com CASARIN (2008), o uso das barraginhas é muito importante para
conservação de estradas rurais, para alocação de espaço das barraginhas em estradas é
necessário levar em consideração: Fator de correção para tipo de solo (fs), fator de
correção para declividade (fd), intensidade máxima de chuva em 24horas em metros (I),
largura da estrada em metros (L) e o raio da bacia em metros (r), considerando correções
relativas, declividade e tipo de solo, seguindo a seguinte fórmula para calcular o
espaçamento das bacias:
C = r² . fd . fs

Equação 1

L.I
Em que:
C = espaçamento entre bacias em metros,
r = raio da bacia em metros,
L = largura da estrada em metros,
I = intensidade máxima de chuva em 24 h, em metros,
fd = fator de correção para declividade (Unidade) (Casarin, 2008) e,
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fs = fator de correção para tipo de solo (Unidade) (Casarin, 2008).

É importante ressaltar que para a construção das barraginhas utiliza-se

maquinário pesado, e este fato, que pode causar compactação no fundo da barraginha,
impedindo assim que ela exerça o seu papel de realizar a infiltração, sendo necessário

após o término das operações fazer a escarificação do solo no fundo da barraginha
(MIRANDA et al., 2009).
Diante do exposto, torna-se imperativo a elaboração de estudos que
estabeleçam técnicas que visualizem a contribuição de barraginhas como técnica de
conservação de água e solo, uma vez que, as ações do programa de conservação destes
recursos devem ser respaldadas por resultados seguros. Sendo assim, o
geoprocessamento é uma tecnologia/ferramenta que pode auxiliar nesse processo, pois
consegue de forma rápida e precisa analisar áreas de difícil acesso, bem como oferecer
subsídio à estudos do ambiente geográficos.
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Geoprocessamento
Geoprocessamento pode ser determinado como uma junção de tecnologias que
se destinam a coleta e tratamento das informações espaciais, da mesma forma a criar e
aplicar diferentes sistemas com graus individualizados de aprimoramento (ROSA; BRITO,
1996).
Segundo TEIXEIRA et al (1992), desde as décadas de 40 e 50 iniciaram as práticas
de uso do Sistema de Informações Geográficas – SIG, auxiliados pelo uso de
computadores para realizar análises espaciais.
De acordo com Federal Interagency Coordinating Comitte o SIG é determinado
por um conjunto integrado por computador, software e meios aplicados para garantir a
captura, gerenciamento, manuseio, análise e uso dos dados espaciais indicados
geograficamente com intuito de auxiliar a resolução de questões de planificação e
diferentes tipos de gerenciamentos (SIEBERT, 1994).
O geoprocessamento tem diversos usos e finalidades a campo como pôde ser
utilizado por MATTOS; DE PAULA (2017), para levantamento da fisiologia e uso do solo
na micro bacia do rio Lençóis, apresentando ainda interface geossistêmica na micro
bacia desse rio. Já HIPÓLITO et al. (2019) sugeriram metodologia para alocação de
barraginhas e através de geoprocessamento e analise hidrológica indicar locais com
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maior risco de rompimento de barraginhas. BAPTISTA (1997), através de
geoprocessamento realizou diagnóstico ambiental da perda laminar de solos no Distrito
Federal, afirmando assim, o quanto o uso desta ferramenta pode auxiliar em processos
do segmento agropecuário de diversas maneiras.

Também com o uso dessas ferramentas foi realizada a espacialização e análise
geográfica de focos de calor, por meio de dados satelitários (MELO et al., 2020). SOARES
et al. (2018), e SOARES et al. (2020), também realizaram estudo das condições
hidrológicas e características fisiográficas de bacias hidrográficas, utilizando o SIG como
ferramenta de obtenção de dados e análises. E ainda como forma mais aplicada e
integrada, o trabalho com o uso de técnicas de geoestatística e dados satelitários para
analise geográfica da precipitação na região nordeste do Brasil (SILVA et al., 2021).
O uso de tecnologias a favor da recuperação e conservação de áreas de solo e
água é cada vez mais utilizado, uma delas é o geoprocessamento que é uma base
tecnológica cuja pretensão é aprimorar a gestão de espaço, sendo entendido como uma
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união de ciência e técnicas, seu uso permite buscar informações precisas de maneira
rápida e com baixo custo, possibilitando ainda o gerenciamento de grandes áreas de
terras, o que não seria possível tradicionalmente por meio prático in loco, facilitando
ainda o entendimento das especificidades de cada local (MATTOS & PAULA, 2017).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção agropecuária demanda diretamente da necessidade de água, para
tanto se faz necessário o emprego de tecnologias para a conservação de solo e água a
fim de preservar as nascentes existentes, evitar sua degradação e de solos, planejando
para obter maior sustentabilidade do solo e da água.
O geoprocessamento permite maior planejamento a implantação e
caracterização das barraginhas no processo de conservação de solo e água.
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RESUMO
Os recursos hídricos impróprios para o consumo humano podem trazer doenças de
veiculação hídrica. Por isso é de fundamental relevância, para a saúde e boa qualidade
de vida, a utilização de água potável. Este trabalho se pautou em propor a construção e
utilização de filtros artesanais, de baixo custo, como tecnologias sociais voltadas para a
obtenção de água potável na comunidade Nossa Senhora de Fátima do bairro Jardim
Tropical no município de Breves. Para alcançar o objetivo proposto se fez necessário
identificar as características da comunidade onde o trabalho foi desenvolvido e mostrar,
por meio de palestra educativa, a importância da conservação dos recursos hídricos e
quais filtros podem ser construídos (com baixo custo) e utilizados para se ter uma vida
mais saudável. Foram aplicados questionários, de múltipla escolha, para 18
comunitários. Com esse estudo constatou-se que a comunidade Nossa Senhora de
Fátima se configura com um perfil de baixa renda e não possui acesso à água potável,
um dos direitos mais básicos do ser humano. Assim, ao construir e utilizar filtros
artesanais de baixo custo obtiveram, por um valor mínimo e de forma sustentável, água
própria para o consumo humano, contribuindo, dessa maneira, para reduzir a
proliferação de doenças de veiculação hídrica.
Palavras-chave: Ambiente. Educação. Água. Filtros. Saúde.
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1. INTRODUÇÃO

As tecnologias sociais são, em linhas gerais, construções coletivas para resolver

problemas socioambientais do dia-a-dia, envolvendo conhecimentos científicos e
populares. Elas são muito importantes para a sociedade, pois abrem um leque de

possibilidades para as pessoas terem mais autonomia e com isso incluírem-se
socialmente, transformando-se e desenvolvendo-se de forma sustentável.
Embora essas tecnologias estejam atreladas historicamente às tecnologias em si
que visam somente o lucro, as tecnologias sociais têm como primordial intenção
transformar de forma positiva, inovadora e interativa a vida das pessoas em
comunidade.
A motivação deste trabalho foi a preocupação com a má qualidade da água
ofertada na cidade de Breves (Marajó), tendo como principal intencionalidade propor a
construção e utilização de filtros artesanais, de baixo custo, como tecnologias sociais
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voltadas para a obtenção de água potável na comunidade Nossa Senhora de Fátima.
Vale destacar que o projeto dessa pesquisa foi aprovado pelo conselho de ética
do Instituto de Ciências da Saúde da UFPA (CAAE 44760121.8.0000.0018).

2. TECNOLOGIAS SOCIAIS COMO INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL
As tecnologias sociais são vistas conceitualmente de duas formas. A primeira
trata das TS como práticas que oferecem transformações sociais em uma comunidade a
partir da ação da própria comunidade, nessa visão a ideia de sócio técnico se apresenta
indissociada dos aspectos sociais, técnicos e materiais de uma determinada localidade.
Na segunda forma, as TS são tratadas como artefatos geradores de mudanças sociais. A
introdução de programas, processos, produtos e metodologias adequados à realidade
são consideradas TS quando geram transformações sociais que condizem com as
aspirações da própria comunidade beneficiada (DUQUE; VALADÃO, 2017).
Existem duas vertentes tecnológicas que divergem caracteristicamente. A
primeira vertente é a Tecnologia Convencional (TC) que apresenta como principais
características: ser ambientalmente insustentável e monopolizada pelas grandes
empresas dos países ricos. Enquanto que a segunda vertente é a Tecnologia Social (TS)
que é caracterizada primordialmente por buscar a satisfação das necessidades humanas
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(produção de valores de uso) e está mais ligada à realidade das sociedades locais,
promovendo respostas mais adequadas às questões específicas daquele determinado
contexto (DAGNINO, 2014).

Este autor deixa bastante claro na afirmação supracitada que a TC tem como

principal intencionalidade aumentar a produtividade objetivando o acúmulo de capital.
Enquanto que a Tecnologia Social, tem como principal intenção produzir coletiva e não
mercadologicamente.
Neste sentido, a tecnologia mercadológica é excludente, pois visa aumentar cada
vez mais os lucros o que a torna eficazmente limitada para a inclusão social e, a
posteriori, que para as instituições produtoras de conhecimentos científicos a inclusão
social ainda é um grande desafio a ser superado, necessitando, dessa forma, de uma
sensibilização processual sobre o tema em questão.
As Tecnologias Sociais (TS) são resultantes do diálogo entre saberes populares e
científicos, possuem execução de baixo custo, resolvem problemas do dia a dia de forma
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simplificada, atendem características peculiares de cada localidade, alinham a sua
replicação, têm intencionalidade de promoção da sustentabilidade socioambiental, da
inovação e da acessibilidade de todos os envolvidos no produto final, objetivando,
assim, a inclusão social (SEIXAS ET AL 2015).
Os autores supracitados concluem que é visível que as tecnologias sociais são
mecanismos primordiais para o desenvolvimento, pois contribuem para transformar a
sociedade com a participação popular, proporcionado com isso inclusão social, ainda
que não haja consenso entre os teóricos, quando o assunto é conceituar Tecnologias
Sociais, isto é, mesmo que este tema apresente diferentes conceitos, sob diversos
pontos de vista, e múltiplas abordagens.
Neste sentido, Freitas e Segatto (2014, p. 312) afirmam que com a tecnologia
social há o rompimento do relacionamento tecnológico dependente, ou melhor, a TS é
entendida como um “[...] conjunto de técnicas e metodologias transformadoras,
desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que
representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida”
Sob a ótica de Andrade e Valadão (2017, p. 408) as tecnologias sociais se
caracterizam pela ação da sociedade civil organizada para resolver problemas comuns.
“Trata-se de uma construção coletiva direcionada para a resolução de problemas
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socioambientais cotidianos por meio da interação, do conhecimento e das iniciativas das
próprias comunidades locais que possibilitam a inclusão social, a autonomia, o
desenvolvimento sustentável e a transformação social”.

Costa (2013, p. 20) visualiza a proposta da tecnologia social como “defensora do

desenvolvimento e utilização de tecnologias para inclusão social”, compreendendo
assim que deve haver o envolvimento de homens e mulheres em um processo de ação
e reflexão contínuo, para que dessa forma, por meio da interação entre indivíduo e
tecnologia, seja expressa ações que valorizem uma sociedade inclusiva, sustentável e
justa.

3. QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO
Oliveira et al (2016, p. 28) asseveram que é comum as águas serem
contaminadas por coliformes fecais, e isso é um indicativo de que estes microorganismos podem ser usados como bioindicadores da qualidade da água usada para
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consumo humano. Estes autores chamam atenção ainda para a “necessidade cada vez
maior de um controle da água de consumo humano, com a finalidade de prevenir a
ingestão de águas com agentes microbianos que podem ser potenciais causadores de
doenças para a população.
Aqui no Brasil, entre inúmeros outros países, o problema de saúde pública
denominado Hepatite A é destacado entre as muitas doenças de veiculação hídrica
oriundas da ingestão de água contaminada, sendo esta uma mazela que se relaciona de
forma direta com a falta de água potável. Esta autora evidencia ainda que em Belém do
Pará constatou-se a vulnerabilidade dos lagos que abastecem parte considerável da
população deste município sendo a contaminação por vírus com potencial patogênico
uma possibilidade (ARANHA 2016).
Os resultados da pesquisa realizada na comunidade do Segredinho, no município
de Capanema/PA, colocaram em evidência que todas as fontes de água (incluindo o rio
do segredo e igarapés que cortam a vila) usadas para consumo se mostraram impróprias
para uso, de acordo com o que expõe a resolução em vigor (ALVES et al., 2021)
No município de Breves um estudo de alguns parâmetros, como temperatura,
pH, acidez, alcalinidade, resíduo mineral fixo, cloreto, dureza total, dureza cálcica,
dureza magnesiana, ferro e fósforo, foi efetuado em alguns igarapés dentre estes no
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Santa Cruz. Os valores encontrados estão dentro dos limites permitidos pelo Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA), exceto os de ferro e fósforo. Sendo dessa forma, esse recurso hídrico

inadequado para o consumo humano, pois não apresenta qualidade. (VALENTE et al,
2014).
Ao analisar a distribuição espacial da hepatite em Breves (PA), no período de
2007 a 2015, houve a constatação que este município possui somente 5,2% de
saneamento adequado e não possui sistema de água encanada tratada. Houve indicação
de um aglomerado na área urbana o que mostrou uma acentuada relação dos casos de
Hepatite A com a concentração de habitantes. Portanto, de acordo com as análises
espaciais, os resultados indicam que a área urbana é a região de maior risco, devido à
concentração da população e o alto número de casos, além da falta de abastecimento
de água tratada. (FREITAS et al, 2020)
Após a avaliação da situação sanitária o uso e qualidade das águas do Igarapé
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Santa Cruz, no município de Breves, Marques, Nunes-Gutjahr e Braga (2020, p. 604),
concluíram que a maioria das pessoas que residem às margens do Igarapé Santa Cruz
utiliza água do igarapé para várias atividades, “tanto de contato primário como
secundário, e que a maioria das famílias apresenta precariedade no sistema sanitário de
suas residências, o que contribui para a contaminação da água e o desenvolvimento de
doenças de veiculação hídrica”.
Neste sentido, as autoras Santos, Silva e Pereira (2019) esclarecem que em
fevereiro de 2011 o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará
(SINTEPP), as irmãs de caridade da Congregação de Notredame e representantes da
sociedade civil reuniram e deliberaram pela criação do Movimento pelo Direito ao Uso
da Água (MDUA), no município de Breves/PA, objetivando lutar por água potável
visando garantir à população o acesso e a utilização com qualidade e distribuição
permanente da água. No entanto, até os dias atuais a água brevense encanada chega às
torneiras apenas 6 horas por dia e não é apropriada para o consumo humano, para além
disso nos bairros periféricos a água usada é oriunda dos igarapés, como é o caso do
bairro Jardim tropical que utiliza água do rio Parauau e também do igarapé Santa Cruz.

O USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA

352

aaaaaaaaaaaaa
a
4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO FORMAL E O USO CONCIENTE DOS
RECURSOS HÍDRICOS
Embora tenha a possibilidade de se articular com a formal e informal, a educação

não formal possui um campo próprio, isto é: engloba os saberes e os aprendizados
gerados ao longo da vida, principalmente em experiências envolvendo a participação
social, cultural ou política em determinados processos de aprendizagens, tais como
projetos sociais, movimentos sociais etc. Há sempre uma intencionalidade nestes
processos. Assim, a educação não formal contribui para a produção do saber na medida
em que atua no campo no qual os indivíduos atuam como cidadãos. Ela aglutina ideias
e saberes produzidos pelo compartilhamento de experiências, produz conhecimento
pela reflexão, faz o cruzamento entre saberes herdados e saberes novos adquiridos. Esta
autora explicita que “a educação não formal tem seu próprio espaço-forma cidadão, em
qualquer idade, classe socioeconômica, etnia, sexo, nacionalidade, religião etc., para o
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mundo da vida.” (GOHN, 2016, p. 61)
Acrescenta ainda que a educação não formal tem a ver com o comportamento
das pessoas em diferentes espaços da vida, ultrapassando, assim, os processos de
escolarização. Corroborando com essa linha de pensamento Cendales (2006) afirma que
no contexto da educação popular, a educação não formal é inscrita em um horizonte
ético-político com intenção potencializadora das capacidades, entre outras,
organizativas dos grupos com os quais se realiza o trabalho. A educação não formal é
processual e dialógica. Dessa forma, a aprendizagem acontece em um processo que
ocorre pelo diálogo tematizado.
De acordo com a Lei nº 9795 de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em seu Artigo 13, “Entendem-se por educação
ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da
coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa
da qualidade do meio ambiente.” Neste sentido fica evidente que essas ações
educadoras que podem ocorrer em comunidades como as religiosas, por exemplo, são
de suma importância para sensibilizar esse coletivo que organizados e de forma
participativa podem melhorar o ambiente em que vivem e consequentemente ter uma
vida melhor. (PNEA, 1999)
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Dickmann e Carneiro (2012) evidenciam que para Freire a Educação Ambiental

deve construir uma consciência cidadã individual e coletiva em prol da sustentabilidade
do mundo local-global, e isso exige do processo educativo uma práxis dialógica. Sendo

que é nesse processo de diálogo que o ser humano vai construindo a sua história e a sua
cultura, vai transformando o mundo e a si mesmo, de forma ativa, coletiva, ética e
política, problematizando a realidade vivenciada. Dessa forma a Educação Ambiental
necessita valorizar a dimensão histórico-cultural dos fatos atuais na complexidade de
suas relações, proporcionando mudanças de comportamento das pessoas, individual e
socialmente, visando sociedades sustentáveis.

O consumo sustentável de água, hoje, é parte de um grande problema ambiental
e exige uma nova ética para ser alcançado. Há necessidade de sensibilização e
mobilização social para mudar o comportamento do consumidor doméstico. Para isso é
primordial a informação sobre o problema da degradação dos recursos hídricos e suas
consequências. Assim se faz necessário a construção, por meio de atitudes e
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comportamentos, de uma ética ambiental para que as presentes e futuras gerações
possam ter assegurado o acesso desse recurso vital. (SPERS E PONCHIO, 2008). Neste
sentido, Piccoli (2016) conclui que somente com a mobilização social por meio da
educação ambiental é que se alcançará a universalização dos direitos humanos à água e
ao saneamento.

5. PERCURSO METODOLÓGICO
Esta investigação foi realizada na comunidade católica Nossa Senhora de Fátima,
localizada no bairro Jardim Tropical em Breves, Marajó, Pará. Este bairro surgiu, de
acordo com Leão (2009, p. 94), em decorrência das “terras ocupadas pela população
pertencerem à antiga madeireira, a Tropical Madeiras.” Os participantes dessa
investigação foram 18 comunitários.
Essa pesquisa foi de natureza aplicada, pois teve como intenção a geração de
saberes para uso de forma prática, objetivando a solução de problemas específicos com
abordagem qualitativa e quantitativa descritiva e foi desenvolvida em 5 etapas.
A primeira e segunda etapas constituíram a fase inicial da pesquisa. A terceira e
quarta etapas formaram a fase intermediária. A quinta etapa aconteceu em 7 ações e
compôs a fase final do estudo.
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Na primeira e segunda etapas houve a apresentação do projeto e assinatura do

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a aplicação dos questionários. A pesquisa
de campo dá permissão ao pesquisador de obter conhecimentos sobre um determinado

problema na localidade onde os fenômenos ocorrem. (SEVERINO 2007; LUDWIG 2009;
MARCONI; 2009)
Na terceira etapa foi organizado o material coletado e analisado de acordo com
os objetivos da pesquisa. Vale destacar ainda que os participantes dessa pesquisa
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, o qual deu permissão para a
utilização das informações e das imagens segundo o rigor ético e científico.
A quarta etapa foi constituída por uma palestra, ocorrida no período da manhã ,

sobre a importância da conservação dos recursos hídricos e quais filtros podem ser
construídos (com baixo custo) e utilizados para se ter uma vida mais saudável. Um vídeo,
publicado por Lemos (2016) denominado “Água é saúde” serviu para fomentar a
reflexão e debate com os comunitários. Neste encontro foi realizada ainda uma
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apresentação por meio da ferramenta do Powerpoint, destacando as imagens e a forma
de construção de 2 filtros, de baixo custo, oriundos das pesquisas dos autores Dias
(2017) e Ximenes et al (2015). Em seguida, para decidir quais dos 2 filtros seria
construído na oficina que ocorreu no período da tarde efetuou-se uma votação. Todos
votaram nos filtros feitos com garrafões de água mineral.
A quinta etapa foi a culminância do trabalho com uma oficina para a construção
dos filtros artesanais escolhidos na etapa anterior. Um representante de cada família
ficou responsável por uma tarefa. A primeira tarefa executada foi higienizar com
algodão e álcool os 12 garrafões. A segunda foi serrar na parte superior os 12 garrafões.
A terceira foi perfurar na parte inferior 6 garrafões para o encaixe das torneiras e os
outros 6 para o encaixe das 2 velas para filtro. A quarta foi encaixar as 12 velas para filtro
na parte de baixo dos 6 garrafões superiores, sendo 2 velas em cada garrafão. A quinta
foi encaixar as 6 torneiras na parte na parte de baixo dos 6 garrafões inferiores. A sexta
foi encaixar os 6 garrafões superiores nos 6 garrafões inferiores, e a sétima foi encaixar
as 6 tampas na parte superior dos 6 garrafões.
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Antes de expor a análise e discussão dos dados coletados, cabe aqui ressaltar

que essa pesquisa aconteceu em tempos pandêmicos, no mês de junho de 2021, com a

utilização de todos os protocolos exigidos. Houve interação presencial da pesquisadora
com os pesquisados na fase inicial da pesquisa, como demonstrado na Fotografia 1.
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Fotografia 1 – Pesquisadora e comunitários interagindo na fase inicial da pesquisa (1ª e 2ª etapas)

Fonte: Autoria própria

A interação presencial da pesquisadora com os pesquisados também foi
necessária na fase intermediária da pesquisa, o que fica explícito na Fotografia 2.
Fotografia 2 – Pesquisadora e comunitários interagindo na fase intermediária da investigação

Fonte: Autoria própria
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Fez se necessário ainda a interação presencial da pesquisadora com os

pesquisados na fase final da pesquisa, o que se evidencia na Fotografia 3.

Fotografia 3 – Pesquisadora e comunitários interagindo na fase final do estudo (5ª etapa)

Fonte: Autoria própria
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Perfil da categoria dos 18 comunitários
6.1.1. Gênero
Observou-se que (66,7%) dos 18 comunitários são do sexo feminino e apenas
(33,3%) são do sexo masculino, havendo, dessa forma, uma representatividade bem
maior das mulheres do que dos homens na comunidade Nossa Senhora de Fátima.

6.1.2. Faixa etária
Constatou-se, que a maior parte das pessoas pesquisadas está na faixa etária
entre 28 e 32 anos. Isto é, dos 18 comunitários 33,3% estão nessa faixa etária. Apenas
5,6% está na faixa etária entre os 18 e 22 anos. 11,1% entre 18 e 22 anos. 11,1% entre
33 e 37 anos. 16, 7% acima de 43 anos e 22,2% entre 38 e 42 anos.

6.1.3. Nível de escolaridade
Visualizou-se que dos 18 comunitários nenhum tem pós graduação, está
cursando ou cursou o ensino superior completo. 5,6% tem ensino médio completo. 5,6%
não concluiu o nível médio. 5,6% completou o ensino fundamental e 83,2% não
concluíram o ensino fundamental. Fica perceptível, assim, que a grande maioria dos
comunitários possui baixo nível de escolaridade.

O USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA

357

aaaaaaaaaaaaa
a
6.1.4. Principal meio de informação

Percebeu-se que dos 18 comunitários investigados nenhum se informa por meio

de revista ou rádio. 44,4% ficam informados pela televisão e 55,6% obtêm informações
por meio da internet. sendo desta forma, a maioria internautas.

6.1.5. Ocupação no mercado de trabalho
Ficou explícito que dos 18 comunitários respondentes do questionário, nenhum
exerce trabalho remunerado de apenas meio período. 27,8% exercem trabalho
remunerado em tempo integral e 72,2% estão desempregados. Ficando claro, assim,
que a grande maioria não tem renda e depende do bolsa família ou (nesse período
pandêmico) do auxílio emergencial. configurando com isso o perfil de baixa renda da
comunidade Nossa Senhora de Fátima.

6.1.6. Armazenamento de água para beber
Ficou visível que dos 18 comunitários participantes da pesquisa apenas 5,6% usa
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outro tipo de depósito de água para beber. 11,1% utilizam pote. 16,6% usam garrafão e
66,7% fazem uso de balde. Desse modo, há uma quantidade maior de pessoas da
comunidade utilizando baldes para armazenar a água que bebe.

6.1.7. Fonte de fornecimento de água
Verificou-se que dos 18 participantes da pesquisa nem um usa água oriunda da
rede pública ou utiliza água de poço. 72,2% têm seu fornecimento direto do rio Parauau
e 5 27,8% diretamente do Igarapé Santa Cruz. Sendo este igarapé um afluente do rio
Parauau. Marques, Nunes-Gutjahr e Braga (2020, p. 604), alertam que esta “população
[...] está vivendo em situação de vulnerabilidade e risco à saúde, necessitando, com
brevidade, de políticas de saneamento ambiental que melhorem sua qualidade de vida”.

6.1.8. Qualidade da água
Ficou evidente que a água consumida pelos comunitários pode causar doenças
de veiculação hídrica por não apresentar boa qualidade, considerando que nem um dos
18 comunitários pesquisados disse que a água é de qualidade ou a água é regular, isto
é, todos afirmaram que a água que eles consomem não é de boa qualidade. Neste
sentido, Oliveira et al (2016, p. 28) “asseveram que é comum as águas serem
contaminadas por coliformes fecais, e isso é um indicativo de que estes micro-
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organismos podem ser usados como bioindicadores da qualidade da água usada para
consumo humano”.

6.1.9. Tratamento para a água consumida

Identificou-se que nem um dos 18 respondentes do questionário disseram sim a

água é tratada ou não a água não é tratada. Mas todos afirmaram que às vezes tratam
a água para beber. Este fato indica que nem sempre tratam a água para consumir, e
quando não tratam podem ficar expostos a ingestão de recursos hídricos contaminados.
Dessa maneira, Oliveira et al (2016, p. 28) fazem um alerta sobre a “necessidade cada
vez maior de um controle da água para consumo humano, com a finalidade de prevenir
a ingestão de águas com agentes microbianos que podem ser potenciais causadores de
doenças para a população”

6.1.10.Adoecimento por causa da água ingerida
Foi feito a constatação de que todos os 18 participantes da pesquisa já
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adoeceram por ingestão de água, pois nem um respondeu que ainda não tinha adoecido
em consequência da água que bebeu. Neste aspecto, Aranha (2016) afirma que aqui no
Brasil, entre inúmeros outros países, o problema de saúde pública denominado Hepatite
A é destacado entre as muitas doenças de veiculação hídrica oriundas da ingestão de
água contaminada, sendo esta uma mazela que se relaciona de forma direta com a falta
de água potável

6.1.11. A importância, para a comunidade Nossa Senhora de Fátima,
do produto obtido
O filtro artesanal de galão de água mineral (Fotografia 11) foi o produto obtido
dos resultados da pesquisa desenvolvida. Representou, de acordo com os relatos dos
comunitários, uma melhoria siginificativa para o problema da falta de água potável que
era vivenciado cotidianamente pela comunidade Nossa Senhora de Fátima. Essa
demanda reprimida, descoberta por meio do estudo feito, refletia várias doenças,
veiculadas pelos recursos hídricos utilizados sem receber o tratamento adequado, que
de acordo com as contribuições dos resultados da pesquisa de Dias (2017) são
associadas às infecções por parasitoses intestinais. As pessoas dessa comunidade
fizeram questão de relatar a importância que foi para as mesmas construírem e
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utilizarem essa tecnologia simples e de baixo custo, porém com um valor social gigante,
ao considerarem que, após a utilização da mesma, adquiriram muito mais qualidade de
vida.

Fotografia 4 - Filtro artesanal de galão de água mineral

Fonte: Autoria própria

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa teve a intencionalidade de descobrir como o uso de filtros
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artesanais de baixo custo, como tecnologias sociais voltadas para a obtenção de água
potável, pode melhorar a qualidade de vida das pessoas da comunidade Nossa Senhora
de Fátima do bairro Jardim Tropical no município de Breves. Nesse estudo verificou-se
que essa comunidade apresenta um perfil de baixa renda e com uma enorme demanda
reprimida referente aos recursos hídricos, pois não consegue acessar água própria para
o consumo humano.
Constatou-se ainda que todos os pesquisados, já tiveram problemas de saúde
em consequência do consumo de água de má qualidade, provalmente em decorrência
de não receber tratamento adequado e contínuo. Diante dessa mazela social, a
proposição de construção e utilização de filtros artesanais de baixo custo buscou mitigar
esse problema.
Os mecanismos utilizados (palestra educativa interativa e oficina para
construção de filtros artesanais) apresentaram impactos positivos para a comunidade
analisada, pois essa recebeu relevantes informações ambientais, as quais levaram as
pessoas a reflexão sobre a importância, para a saúde humana, da conservação do meio
em que vivem, além de aprenderem a confeccionar seus próprios filtros com baixo
custo.
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Os 18 comunitários participantes desse estudo validaram as tecnologias sociais

construídas quando foram unânimes em dizer que os filtros que eles construíram e estão
utilizando são ótimos e adequados a realidade local, considerando o baixo custo o
caráter sustentável da tecnologia que contribui de forma direta para melhorar a saúde
e qualidade de vida dos usuários, moradores da comunidade Nossa Senhora de Fátima
do Bairro jardim tropical no município de Breves.
Dessa maneira, a constatação das mazelas ambientais e sociais sofridas pelas

pessoas que compõem o grupo de voluntários desta pesquisa e a mitigação do problema
da má qualidade da água utilizada, é um chamado para a reflexão sobre a relevância da
educação e da ética ambiental como condutoras de mais conhecimentos sobre o meio
em que se vive e mais respeito com os que aqui estão e com aqueles que ainda estão
por vir.
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RESUMO
O estudo da produção vegetativa de plantas medicinais com fins de tratamento, cura e
prevenção de doenças é uma prática histórica desde os primórdios da humanidade. Este
trabalho traz os resultados do efeito da correção da saturação de bases do solo na
cultura da acariçoba (Hydrocotyle umbellata L.) em solo Latossolo Amarelo Distrófico na
avaliação agronômica. O experimento foi realizado em solo de uma propriedade rural
no Município de Anápolis – Goiás, o delineamento experimental foi inteiramente
casualizado (ambiente controlado), sendo que o experimento contou com cinco
tratamentos e quatro repetições (Sem calagem e com a correção da saturação de bases
do solo para 20%, 40%, 60% e 80%). Os resultados na maioria das variáveis foram não
significativos estatisticamente (massa fresca subterrânea; massa fresca total; diâmetro
de folha; comprimento de pecíolo) e para as variáveis: massa fresca aérea (os
tratamento S40 e S80 foram melhores) e número de pecíolos (os tratamento S20, S40 e
S80 foram melhores) apresentaram diferença estatística.
Palavras-chave: Correção do solo. Saturação do solo. Massa aérea. Massa subterrânea.
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1. INTRODUÇÃO

O uso de plantas no tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto

a espécie humana. Ainda hoje nas regiões mais pobres do país e até mesmo nas grandes
cidades brasileiras, plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados
populares e encontradas em quintais residenciais (MACIEL et al., 2002).
Os orientais são mencionados como os iniciadores no processo de cultivo e

coleção de plantas de interesse à medicina, os autores originais Sheu-Ning, 3000 a. C.; e
Cho-Chin-Kei 2000 a. C. (FREIRE, 2004). Frente ao disposto as primeiras citações que
vieram a corroborar sobre o estudo das plantas medicinais, datam da época da XVIII
dinastia, no papiro de Ebers. Nele cerca de 100 doenças e um grande número de
substâncias curativas, de origem animal ou vegetal, são enumeradas (PINTO et al.,
2002).
Partindo dessa teoria, o acúmulo de conhecimentos empíricos sobre a ação dos
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vegetais vem sendo transmitido desde as antigas civilizações até os dias atuais, e a
utilização de plantas medicinais tornou-se uma prática generalizada na medicina
popular (SOARES et al., 2009).
O aumento da produção de medicamentos à base de plantas medicinais oriundo
de um cultivo racional ou um manejo sustentável do Cerrado possui, além de
argumentos ambientais, uma dimensão social. Diante do alto preço e dos efeitos
colaterais dos remédios alopáticos, substituí-los no tratamento de enfermidades mais
comuns por fitoterápicos pode ser uma solução inclusive na rede de saúde pública,
vantajosa por que já existe uma tradição da população na utilização de plantas
medicinais (FURLAN, 1998).
Uma forte razão deste enorme potencial de crescimento, além da já mencionada
longa tradição no uso das plantas medicinais, é o fato do Brasil ser o país mais rico em
biodiversidade em todo o mundo. Nos biomas da Amazônia, do Cerrado e ainda na Mata
Atlântica há um patrimônio inexplorado em termos de princípios ativos para possível
produção de remédios, que precisa ser estudado, visando o seu aproveitamento e
preservação, com geração de renda e agregação de valor no próprio país (SCHEFFER;
CORREA JR, 1998).
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Para valorizar o uso das plantas medicinais no combate às doenças ou na

manutenção da saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1978, através de

comunicados e resoluções, expressou sua posição frente à necessidade de valorizar o
uso das plantas medicinais no âmbito sanitário (SILVA et al., 2012).

Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que cerca de 80%
da população dos países em desenvolvimento faz uso de algum tipo de medicina
tradicional para cuidados básicos de saúde, destacando a utilização de preparados à
base de plantas (SANTANA, 2001).
A utilização de plantas com fim medicinais, para tratamento, cura e prevenção
de doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. No
início da década de 1990, a Organização mundial de Saúde (OMS) divulgou que 65-80%
da população dos países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais como
única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005).
Buscando uma definição, a OMS coloca as plantas medicinais como sendo todo
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e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser
utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semi-sintéticos
(VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005). Campelo e Ramalho (1989) enriquecem o estudo quando
dizem que planta medicinal é aquela que contém um ou mais princípio ativo que lhe
confere atividades terapêuticas.
Assim a busca de um maior conhecimento da cultura da Acariçoba (Hydrocotyle
umbellata L.) tem-se este estudo do efeito da correção da saturação em Latossolo
amarelo distrófico do município de Anápolis – Goiás. Este trabalho é integrante de várias
pesquisas que visam definir os efeitos sobre desenvolvimento agronômico e produção
de metabólitos secundários da cultura da Acariçoba.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Carvalho et al. (2005) relatam que o interesse pelas plantas medicinais
brasileiras, especialmente por aquelas selecionadas através da comprovação científica
de sua eficácia e segurança terapêutica, tem assumido crescente importância como
recurso terapêutico alternativo muito útil nos programas de atenção primária de saúde.
É bem provável que das 200.000 espécies vegetais que possam existir no Brasil, na
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opinião de alguns autores, pelo menos a metade pode ter alguma propriedade
terapêutica útil à população.

Uma importante iniciativa foi tomada pelo IBAMA ao formar o Núcleo de Plantas

Medicinais e Aromáticas, com o intuito de organizar as informações acerca das plantas

medicinais nativas, inclusive sobre técnicas de plantio e domesticação. Esta iniciativa
contribui, sem dúvida, para a redução da colheita predatória, da biopirataria, do
comércio ilegal assim como o uso indiscriminado e inconsequente das espécies (FREIRE,
2004).
Sabemos que o cultivo de plantas medicinais quando mal gerenciado pode
favorecer plantas com produtos ativos em quantidades pequenas, tornando a sua
comercialização inviável ou de maneira oposta, incrementar a quantidade de
substâncias consideradas tóxicas, tornando o produto nocivo e, portanto, de utilização
terapêutica inviável (FREIRE, 2004).
As plantas medicinais representam uma importante ferramenta na promoção da
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saúde, desta forma, estudos relacionados com a medicina popular têm merecido cada
vez mais atenção devido à gama de informações e esclarecimento que fornecem à
ciência contemporânea (SOARES et al., 2009).
A corrida pelo uso das plantas medicinais e aromáticas provocou um incremento
significativo na demanda por esta matéria prima. Entretanto, o mercado e a
comercialização de plantas medicinais são complexos e apresentam peculiaridades que
fazem com que seja necessário um conhecimento detalhado dos processos a eles
relacionados para que se possa ser bem sucedido na venda da produção (SCHEFFER;
CORREA JR, 1998).
A calagem em cultivos tradicionais demonstra um grande ganho de
produtividade. O efeito da correção da saturação do solo é descrita em culturas como
soja, tomate, melão, laranja, cupuazeiro e algumas plantas medicinais. Observemos
alguns trabalhos avaliando iniciando com as grandes culturas seguindo as frutíferas e
finalizando com plantas medicinais.
Mascarenhas (1990) avaliaram o efeito da aplicação de níveis crescentes de
calcário dolomítico [(0, 4, 8 e 12 toneladas por hectare – (t. ha-1)] no solo, sobre os teores
de óleo e proteína nos grãos dos cultivares de soja e concluíram que a calagem
promoveu a elevação do teor de proteína e a redução do teor de óleo nos grãos. A
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produção de óleo e proteína (kg. ha-1) aumentaram linearmente com os níveis de
calagem utilizados, em decorrência de significativo aumento do rendimento em grãos
após a correção do solo.

Mascarenhas et al. (1996) estudaram o efeito da calagem (0, 4, 8 e 12 t. ha-1)

sobre a produtividade de grãos, óleo e proteína de soja, num Podzólico Vermelho
Amarelo Orto. Os autores observaram que a calagem aumentou a produtividade de
grãos, diminuiu a concentração de óleo e aumentou a concentração de proteína.
Faria et al. (2003) avaliaram a influência da calagem e da gessagem nas
características do solo (Argissolo Vermelho-Amarelo) e na produtividade e qualidade
dos frutos do tomateiro e meloeiro. Os autores observaram que a calagem e a gessagem
promoveram incremento do pH e nos níveis de Ca2+e Mg2+, o uso de duas megagrama
por hectare (Mg.ha-1) de calcário, foi o suficiente para a obtenção de produtividade de
22,5 t ha-1 de melão, significativamente superior à da testemunha (16,8 t.ha-1) e redução
de 80,4% a ocorrência da podridão apical do tomate.
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Silva et al. (2007) realizaram a aplicação de cinco doses de calcário calcinado em
Latossolo vermelho distrófico, na cultura da laranja pêra, eles observaram que o estado
nutricional das plantas e a produção foram alterados, significativamente em função da
aplicação superficial de calcário, sendo que melhores respostas foram quando elevaram
a saturação por bases para 50%.
Calgaro et al. (2007) estudando a aplicação de calcário e de micronutrientes em
um Argissolo Vermelho-Amarelo, na cultura da Laranjeira. Os tratamentos principais
foram em número de cinco e os micronutrientes via solo e via foliar. Os autores
concluíram que não houve efeito significativo dos modos de aplicação do calcário e dos
micronutrientes.
Ayres e Alfaia (2007) avaliaram os efeitos da calagem (dois níveis) e da adubação
potássica (0, 40 e 80 kg K2O.ha-1) em Cambissolo na cultura do cupuaçuzeiro. O resultado
alcançado de que sem calagem, a adubação potássica teve efeito linear e positivo, e com
a calagem, a produção de frutos tendeu a estabilizar com a dose de 80 kg.ha -1 de
potássio. Tiveram como conclusão que a calagem melhora a eficiência da adubação
potássica.
Oliveira Junior et al. (2006) reportam que a cultura da Arnica (planta medicinal)
não apresenta exigência aos macronutrientes e a calagem, diferente da maioria das
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culturas, demonstrando a particularidade de algumas plantas no caso as plantas
medicinais.

Souza et al. (2010) descrevem o estudo da calagem e adubação orgânica na

produção de biomassa e óleo essencial em cidrão Lippia citriodora Kunth. Em seu estudo
verificaram que, a correção do solo mostrou-se prática necessária para o
desenvolvimento da cultura, mas não significativo na produção de óleo essencial.

Benedetti et. al. (2009) cultivaram a espinheira-santa Maytenus ilicifolia em solo
com e sem calagem, adubação orgânica, adubação química e omissão de nutrientes. A
presença de calagem a adubação mineral e a orgânica podem ser utilizadas; na ausência
de calagem, a adubação orgânica é mais favorável ao crescimento e a adubação mineral,
com ou sem a calagem, o fósforo é importante.
Costa et al. (2007) avaliaram o efeito da calagem na cultivo de fava-d’anta, e
verificaram que o aumento da saturação por bases diminuiu o crescimento da cultura.
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3. METODOLOGIA
O experimento teve início em agosto de 2018, sendo realizadas várias
amostragens de solo e em outubro de 2018 foi escolhido o solo de uma propriedade
rural (-16,250727 Lat., -48.995298 Long.) com 1100 m de altitude, no município de
Anápolis – Goiás. O solo apresentou a característica adequada ao estudo de correção da
saturação, sendo um Latossolo amarelo distrófico com saturação de bases de 6,83%.
A correção da saturação do solo foi realizada na primeira quinzena de outubro.
O período de ação do calcário foi de quase três meses. Em janeiro de 2019 foi realizada
a adubação, plantio, condução da cultura, colheita, análise estatística dos dados. A
colheita foi realizada aos 98 dias após o plantio.
Após o cultivo as variáveis agronômicas foram avaliadas: comprimento,
quantidade, diâmetro e massa fresca. O experimento foi realizado em vasos plásticos de
45 cm x 15 cm x 15 cm, as parcelas, e cada vaso foi uma parcela. Os tratamentos foram
em número de cinco e cada tratamento teve quatro repetições, perfazendo um total de
20 parcelas no experimento.
Em cada vaso foram plantadas cinco mudas de acariçoba, com posterior escolha
de três plantas por vaso, uniformizando-as. A Irrigação foi realizada quando necessária,
a cultura não suporta excesso de água. O manejo foi realizado manualmente, com
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controle de ervas daninhas através do arranquio e catação de alguns gafanhotos que
apareceram no ambiente.

No experimento da correção da saturação os tratamentos foram: a) sem adição

de calcário (SC); b) Correção da saturação de bases para 20% (S20); c) Correção da

saturação de bases para 40% (S40); d) Correção da saturação de bases para 60% (S60);
e) Correção da saturação de bases para 80% (S80). Sendo que em todas as parcelas
foram utilizadas a adubação química com 100 kg.ha-1 de nitrogênio, 180 kg.ha-1de
fósforo e 50 kg.ha-1 de potássio.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, por ser o mais
adequado para as condições de realização deste experimento (ambiente controlado)
(BANZATO; KRONKA, 1989). Os resultados das variáveis agronômicas foram submetidos
à análise de variância, sendo as doses comparadas pelo teste Tukey, ao nível de 5 % de
probabilidade.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao longo de sua existência, o ser humano vem interagindo com o meio em que
vive, acumulando informações frente as suas infinitas possibilidades de agir, explorar,
transformar e se beneficiar, visando muitas vezes o desenvolvimento social e o processo
da melhoria da qualidade de vida, especialmente no tocante ao uso de plantas
medicinais, em que o ser humano tem feito experimentações empíricas, aprimorando o
uso destes recursos naturais disponíveis (VIEIRA et al., 2018). O uso das plantas
medicinais pela população, em especial a goiana, é uma transmissão de conhecimentos
científico e, principalmente popular bastante presente em nossa cultura. Assim, o
ambiente acadêmico (na sala de aula ou fora da sala de aula) deve ser um locus de
reprodução e educação desses saberes (VASCONCELOS; BARRETO, 2017).
Nesta perspectiva, a colheita foi realizada aos 98 dias após o plantio, em seguida
foi determinada a massa fresca aérea, massa fresca subterrânea e massa fresca total
(tabela 1); o diâmetro da folha, comprimento do pecíolo e a quantidade de pecíolos
(tabela 2). Foi realizado o teste F a 5% de probabilidade e quando necessário a
comparação das medias dos tratamentos para as variáveis.
Observem na tabela 1 que para as variáveis: massa fresca total e massa fresca
subterrânea não diferiram estatisticamente, mesmo numericamente havendo a
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diferença. A variável massa fresca aérea apresentou diferença estatística e os
tratamentos S40 e S80 foram os melhores tratamentos.

Tabela 1 - Teste F realizado para determinação da matéria fresca subterrânea (g), matéria
fresca aérea (g), matéria fresca total (g).

Tratamentos
SC
S20
S40
S60
S80

Matéria fresca subterrânea (g)
9,00 ns
10,50 ns
13,75 ns
12,25 ns
15,50 ns

Matéria fresca aérea (g)
13,25 b
17,50 b
22,50 a
14,00 b
23,25 a

Matéria fresca total (g)
22,25 ns
28,00 ns
36,25 ns
26,25 ns
38,75 ns

Tratamentos: sem calagem (SC); correção para 20% (S20); correção para 40% (S40); correção
para 60% (S60) e correção para 80% (S80).
(ns) não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.
(a, b) diferenças de médias pelo teste t.
Elaborado pelos autores (2021).

Na tabela 2 nas variáveis: diâmetro da folha (cm) e o comprimento de pecíolos
assim como a massa fresca subterrânea e massa fresca total não diferiram
estatisticamente entre os tratamentos avaliados. Enquanto a quantidade de pecíolos
apresentou diferença estatística entre os tratamentos, em que os tratamentos S20, S40
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e S80 diferiram do tratamento sem calagem (SC) e do tratamento de correção para 60%
(S60).
Tabela 2 - Teste F realizado para determinação do diâmetro da folha (cm), comprimento do
pecíolo (cm) e quantidade dos pecíolos (un).
Tratamentos Diâmetro da folha (cm) Quantidade de pecíolos (un) Comprimento de pecíolos (cm)
SC
S20
S40
S60
S80

6,88 ns
7,38 ns
7,50 ns
7,50 ns
7,75 ns

21,50 b
26,00 a
27,25 a
21,00 b
26,25 a

15,00 ns
19,38 ns
17,62 ns
18,38 ns
19,50 ns

Tratamentos: sem calagem (SC); correção para 20% (S20); correção para 40% (S40); correção
para 60% (S60) e correção para 80% (S80).
(ns) não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.
(a, b) diferenças de médias pelo teste t.
Elaborado pelos autores (2021).

A correção da saturação do solo para a cultura da acariçoba foi não significativa
para as variáveis de massa fresca subterrânea; da massa fresca total; do diâmetro do
pecíolo e comprimento do pecíolo, sendo que esse comportamento foi observado por
autores como Oliveira Junior et. al. (2006); Calgaro et. al. (2007) e Souza et. al. (2010),
ou seja, resultados não significativos em rendimento ou produção estatisticamente
iguais entre si.
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As variáveis de massa fresca aérea e a quantidade de pecíolos tiveram diferença

estatística entre as variáveis, mesmo apresentando um comportamento incongruente,
os melhores resultados das duas variáveis foram o S40 e S80. Sendo o tratamento S60

destoante do comportamento esperado, mas que apresenta um aumento com a

correção da saturação de bases. Outros trabalhos apresentam aumento de produção e
rendimento com o aumento da correção exemplos destes temos Mascarenhas (1990);
Mascarenhas et. al. (1996); Faria et. al. (2003); Silva et. al. (2007); Ayres e Alfaia (2007)
e Benedetti et. al. (2009).
Costa et. al. (2007) apresenta o comportamento diferente dos observados, onde
há um decrescimento no rendimento da fava d’anta como a correção da saturação do
solo, ou seja, da calagem no cultivo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nosso ponto de vista, seria muito necessária a implantação de um programa
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de valorização do uso e cultivo de plantas medicinais, por exemplo, a acariçoba, na
comunidade goiana para que estas fossem vistas como uma alternativa sustentável de
acesso ao tratamento de doenças e enfermidades, reforçando a importância e o valor
dos bens naturais.
Neste prisma, enfatizou-se que a correção da saturação de bases na cultura da
acariçoba através da calagem do solo resultou em diferentes resultados, levando as
seguintes considerações:
•

A correção da saturação de bases favoreceu a produção de massa fresca
aérea e a quantidade de pecíolos. Os tratamentos S40 e S80 estatisticamente
superiores aos demais para a massa fresca aérea e para a quantidade de
pecíolos os melhores tratamentos foram S20, S40 e S80;

•

Quanto à massa fresca total, massa fresca subterrânea, diâmetro da folha e
comprimento de pecíolo não houve diferença estatística entre os
tratamentos.

REFERÊNCIAS
AYRES, M.C.; ALFAIA, S.S. Calagem e adubação potássica na produção do cupuaçuzeiro em
sistemas agroflorestais da Amazônia Ocidental. Pesquisa agropecuária brasileira
EFEITO DA CALAGEM NA CULTURA DA ACARIÇOBA, EM UM SOLO LATOSSOLO AMARELO DISTROFICO –
ANÁLISE AGRONÔMICA

372

aaaaaaaaaaaaa
a
[online]. 2007, vol.42, n.7, pp. 957-963. ISSN 0100-204X. doi: 10.1590/S0100204X2007000700007.

BANZATO, D.A.; KRONKA, S.N. Experimentação agrícola. Jaboticabal: FUNEP, 1989. 247p.

BENEDETTI, E.L.; SERRAT, B.M.; SANTIN, D.; BRONDANI, G.E.; REISSMANN, C.B.; BIASI, L.A.
Calagem e adubação no crescimento de espinheira-santa [Maytenus ilicifolia
(Schrad.) Planch.] em casa de vegetação. Revista Brasileira de Plantas Medicinais,
Botucatu, v.11, n.3, p.269-276, 2009.
CALGARO, H.F; FERNANDES, F.M; BOAVENTURA, A.L.A.; TARSITANO, M.A.A. Modos de
aplicação de calcário e de micronutrientes em pomar de laranjeira 'Natal' e análise
comparativa de custos. Revista Brasileira de Fruticultura [online]. 2007, vol.29, n.3,
pp. 639-644. ISSN 0100-2945. doi: 10.1590/S0100-29452007000300041.
CAMPELO, C.R.; RAMALHO, R.C. Contribuição ao estudo das plantas medicinais no estado
de Alagoas – VII. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 39, Maceió, Anais...
Maceió: Sociedade Botânica do Brasil, v.2, p.67-72, 1989.

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

CARVALHO, C.M.; COSTA, C.P.M.; SOUSA, J.S.; SILVA, H.D.; OLIVEIRA, C.L.; PAIXÃO, F.J.R.
Rendimento da produção de óleo essencial de capim-santo submetido a diferentes
tipos de adubação. Revista de biologia e ciências da terra, Campina Grande, v.5, n.2,
2005.
COSTA, C.A.; ALVES, D.S.; FERNANDES, L.A.; MARTINS, E.R.; SOUZA, I.G.B.; SAMPAIO, R.A.;
LOPES, P.S.N. Nutrição mineral da fava d’anta. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 25,
n.1, p.24-28, 2007.
FARIA, C.M.B; COSTA, N.D.; FARIA, A.F. Ação de calcário e gesso sobre características
químicas do solo e na produtividade e qualidade do tomate e melão. Horticultura
Brasileira [online]. 2003, vol.21, n.4, pp. 615-619. ISSN 0102-0536. doi:
10.1590/S0102-05362003000400007.
FREIRE, M.F.I. Plantas medicinais: a importância do saber cultivar. Revista científica
eletrônica agronomia. Rio de Janeiro, ano III, ed.5, 2004, 9p.
FURLAN, M.R. Cultivo de plantas medicinais. Cuiabá: SEBRAE, 1998. 137p.
MACIEL, M.A.M.; PINTO, A.C.; VEIGA JUNIOR, V.F. Plantas medicinais: a necessidade de
estudos multidisciplinares. Química Nova, São Paulo, v. 25, n. 3, p.429-438, 2002.
MASCARENHAS, H.A.A. et al. A calagem nos teores de óleo e proteína em soja. Bragantia
[online]. 1990, vol.49, n.1, pp. 171-182. ISSN 0006-8705. doi: 10.1590/S000687051990000100014.
MASCARENHAS, H.A.A; TANACA, R.B; PEREIRA, J.C.N.A; AMBROSANO, Q.A.C. Efeito da
calagem sobre a produtividade de grãos, óleo e proteína em cultivares precoces de
soja. Sciencia agricola [online]. 1996, vol.53, n.1, pp. 164-172. ISSN 0103-9016. doi:
10.1590/S0103-90161996000100024.

EFEITO DA CALAGEM NA CULTURA DA ACARIÇOBA, EM UM SOLO LATOSSOLO AMARELO DISTROFICO –
ANÁLISE AGRONÔMICA

373

aaaaaaaaaaaaa
a
OLIVEIRA JÚNIOR, A.C.; FAQUIM, V.; PINTO, J.E.B.P.; Efeitos de calagem e adubação no
crescimento e nutrição de arnica. Horticultura Brasileira. Brasília, v.24, p.347-351,
2006.

PINTO, A.C., SILVA, D.H.S., BOLZANI, V.S., LOPES, N.P., EPIFANIO, R.A. Produtos naturais:
atualidade, desafios e perspectivas. Química Nova, São Paulo, v. 25, sup. 1, p. 45-61,
2002.
SANTANA, S.A. Estudo Farmacognóstico da Acariçoba, Hydrocotyle umbellata L. Apiaceae.
2001.117f. Dissertação (Mestrado em Biologia) – Instituto de Ciências Biológicas,
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2001.
SCHEFFER, M.C; CORREA JR, C. Mercado de plantas medicinais. In: I JORNADA CATARINENSE
DE PLANTAS MEDICINAIS – RESUMOS. Anais... Tubarão – SC. Setembro – 1998.

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

SILVA, M.A.C. NATALE, W; PRADO, R.M; CORRÊA, M.C.M; STUCHI, E.S; ANDRIOLE, I.
Aplicação superficial de calcário em pomar de laranjeira pêra em produção. Revista
Brasileira de Fruticultura. [online]. 2007, vol.29, n.3, pp. 606-612. ISSN 01002945. doi: 10.1590/S0100-29452007000300036.
SILVA, W.A.; FAGUNDES, N.C.A.; COUTINHO, C.A.; SOAREZ, A.C.M.; CAMPOS, P.V.;
FIGUEIREDO, L.S. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais na cidade de
São João da Ponte-MG. Biofar Revista de Biologia e Farmácia, Campina Grande, v.7,
n.1, p.122-131, 2012.
SOARES, M.A.A.; BRAGA, J.R.P.; MOURÃO, A.E.B.; PARENTE, K.M.S.; FILHO, E.G.P.
Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela população do
Município de Gurinhém –Paraíba. Revista Homem, Espaço e Tempo, Acaraú, p.3647, 2009.
SOUZA, M.F.; SOUZA JUNIOR, I.T; GOMES, P.A.; FERNANDES, L.A.; MARTINS, E.R.; COSTA,
C.A.; SAMPAIO, R.A. Calagem e adubação orgânica na produção de biomassa e óleo
essencial em Lippia citriodora Kunth. Revista Brasileira de Plantas Medicinais,
Botucatu, v.12, n.4, p.401-405, 2010.
VASCONCELOS, C.A.; BARRETO, M.S. Plantas medicinais: educação ambiental e saber
popular nas escolas fundamentais de Aracaju/SE. Revista Estudo & Debate, Lajeado,
v. 24, n. 3, p. 150-165, 2017.
VEIGA JUNIOR, V.F.; PINTO, A.C.; MACIEL, M.A.M. Plantas medicinais: cura segura? Química
Nova, São Paulo, v. 28, n.3, p.519-528, 2005.
VIEIRA, D.S.; SIMONARD, P.; REGIS, R.C.L.A.; NASCIMENTO, R.V.; ALVIM, R.G. Plantas
medicinais como proposta de intervenção na educação ambiental à luz da legislação
vigente. Revista Educação Ambiental em Ação, v. 16, n. 61, 2017. 12 p.

EFEITO DA CALAGEM NA CULTURA DA ACARIÇOBA, EM UM SOLO LATOSSOLO AMARELO DISTROFICO –
ANÁLISE AGRONÔMICA

374

aaaaaaaaaaaaa
CAPÍTULO
XXV
a
A COBRANÇA DO ICMS SOBRE A TARIFA DE
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MICRO
E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E SUAS
IMPLICAÇÕES NA EXPANSÃO DO USO DE
ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL

DOI: 10.51859/amplla.mas1044-25

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Admilson Leite de Almeida Júnior ¹
Isabel Lausanne Fontgalland ²
¹ Professor Adjunto da Unidade Acadêmica de Direito. Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Doutorando
em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos
Naturais – UFCG.
² Professora Titular da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Pós Doutora em Economia do Meio Ambiente
pela Ohio Universty – USA. PHD. Doutora em Economia Industrial. Université de Sciences Sociales de Toulouse.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. Universidade Federal de
Campina Grande - UFCG

RESUMO
A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil provém de usinas hidroelétricas. Nos
últimos anos tem crescido a geração de energia eólica e solar no país. De acordo com o
Ministério de Minas e Energia, em 2020, a energia fotovoltaica cresceu 66% (sessenta e seis
por cento). A incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, sobre a energia elétrica gerada e compensada por sistema
fotovoltaico tem sido vista com preocupação, uma vez que pode afetar diretamente a sua
expansão. Então, quais as implicações da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema
de Distribuição - TUSD de micro e minigeração de energia solar na expansão do uso de
energias renováveis no Brasil? Dessa forma, a pesquisa objetiva demonstrar as implicações
da cobrança do ICMS sobre a TUSD na expansão de micro e minigeração de energia solar.
De modo específico, expor a regulamentação do ICMS na legislação pátria, diferenciar Tarifa
de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Energia – TE, Denotar a micro e
minigeração de energia solar dentro da matriz elétrica brasileira. Para tanto, utilizou do
método dedutivo para análise da legislação brasileira e compreender a cobrança do ICMS
pelos estados. Empregou a técnica da pesquisa bibliográfica e descritiva. Conclui-se,
portanto que é possível a cobrança do ICMS sobre a TUSD da energia elétrica compensada
na geração fotovoltaica, e isso pode afetar o crescimento da geração de energia renovável
no Brasil, de forma negativa.
Palavras-chave: Cobrança. ICMS. Energia fotovoltaica. Redução. Expansão.
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1. INTRODUÇÃO

A produção energética do Brasil, em massa, provém de fontes hidroelétricas, o

que enseja a crise energética devido a alteração no fornecimento de energia que
deturba a economia e eleva os custos para o consumidor. A solução adotada pelo
governo é induz a população a diminuir espontaneamente o consumo de energia.
Realce que o país detém condições favoráveis para o uso de energia solar, em

virtude do potencial de captação da luz do sol. Dessa forma, a energia solar é uma fonte
alternativa, renovável e sustentável, que emprega diversas tecnologias.
Considera-se a energia solar e a energia fotovoltaica a mesma energia, porque
utiliza a luz do sol como fonte de geração de energia. Os painéis solares situados em
áreas urbanas ou rurais captam a luz solar e transforma em corrente elétrica usada em
residências, comércios e indústrias.
O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A Resolução
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Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, autorizou a geração de energia elétrica mediante fontes renováveis e introduziu
o sistema net metering, conhecido como Sistema de Compensação de Energia, no qual
é possível fornecer o excedente de energia solar para a rede de distribuição da região.
Além disso, o Brasil possui grande reservas de silício o que permite a indústria
local produzir células solares. Com isso, gerar empregos e cobrança de impostos. Para
tanto, é necessário investir em estudos de purificação do silício para o “grau solar”, que
difere do silício utilizado na siderúrgica.
Assim, o estudo busca exibir as implicações da cobrança do ICMS sobre a TUSD
de micro e minigeração de energia solar na expansão do uso de energias renováveis no
Brasil.

2. A REGULAMENTAÇÃO DO ICMS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O ICMS é um dos principais tributos brasileiros. É um imposto estadual porque o
artigo 155, II da Constituição Federal de 1988, atribuiu aos Estados e Distrito Federal a
competência tributária para instituir sua cobrança sobre:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
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[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
(Redação

dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Essa competência tributária foi consumada com a vigência da Lei Complementar

nº 87, de 13 de setembro de 1996, conhecida como “Lei Kandir”. O artigo 2º desta lei,
determina a base de incidência do ICMS, a seguir expostos:
Art. 2° O imposto incide sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o
fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e
estabelecimentos similares;
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal,
por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio,
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
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IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao
imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei
complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto
estadual.
§ 1º O imposto incide também:
I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa
física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade;
(Redação dada pela Lcp 114, de
16.12.2002)
II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior;
III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo,
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de
energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à
industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.
§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da
operação que o constitua.

O ICMS é pago de modo indireto porque não é declarado como o Imposto de
Renda, e é calculado direto nos produtos. O valor da alíquota vária de Estado para
Estado, que é regulado pela lei estadual de cada Ente. Na maioria dos Estados a alíquota
é de 17% (dezessete por cento) podendo chegar até 25% (vinte e cinco por cento).
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Com relação a energia elétrica, está sempre foi considerada mercadoria, por isso

incide o cálculo do ICMS tendo em vista que é uma operação relativa à circulação de
mercadorias, consumida pelo uso individual dos consumidores.

Quanto a cobrança do ICMS sobre a energia solar acontece quando a geração de

energia for maior que o consumo, e a unidade geradora se utilizar de on-grid, que
significa ligada à rede de distribuição.
O consumidor de energia solar necessita estar conectado à rede de energia
elétrica porque as placas solares não geram energia consumida pelo usuário durante as
24h do dia. Ou seja, durante o dia o consumidor utiliza a energia produzida pelas placas
solares, e a geração excedente à injetada na rede da distribuidora, mas no período
noturno, diante da ausência de geração, se utilizada da energia elétrica da rede da
distribuidora, sendo feito ao final de cada ciclo mensal uma compensação entre a
energia injetada e a retornada.
No entanto, o debate da cobrança do ICMS sobre a energia solar surge
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diretamente na compensação, onde o tributo é cobrado sobre a energia retornada não
sendo feita a compensação, em igualdade de valores, sobre a energia injetada pela
unidade geradora.
O excedente de energia solar é uma espécie de crédito que pode ser resgatado
até 60 (sessenta) meses, ou a título de um “empréstimo”, cujo valor pode ser reduzido
na fatura da energia elétrica.
Então, sobre o crédito retornado da geração de energia solar não consumida
durante o período diurno é que incidirá a cobrança do ICMS.

3. DIFERENÇA ENTRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO –
TUSD E TARIFA DE ENERGIA - TE
A fatura de energia elétrica apresenta detalhes dos custos a serem pagos pelo
consumidor. Dentre eles se encontram as tarifas de TUSD e TE, que também são
cobradas aos consumidores de energia solar.
A princípio é importante saber a diferença entre taxa e tarifa. A taxa é um tributo
previsto no art. 145, II da Constituição Federal de 1988, como a seguir exposto:
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Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:
[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;

Com base nesse dispositivo legal a taxa pode ser exigida pelas entidades públicas
(União, Estados, Municípios e Distrito Federal) não sendo possível a cobrança por
empresa privada.
O art. 77 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)
esclarece os fatos gerados para a cobrança das taxas:
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato
gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte
ou posto à sua disposição.
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador
idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do
capital das empresas. (Vide Ato Complementar nº 34, de 1967)
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No que se refere as espécies de taxa Sabbag (2011), apresenta duas: taxa de
polícia e taxa de serviço.
Ainda segundo Sabbag (2011, p. 441), a tarifa pode ser definida como “uma
espécie de preço público, é o preço de venda do bem, exigido por empresas
prestacionais de serviços públicos (concessionárias e permissionárias) como se
vendedoras fossem”.
Assim, tarifa é sinônimo de preço público. Nesta mesma linha de raciocínio
Harada (1997. p. 46), expõe que: “preço público é sinônimo de tarifa ou simplesmente
preço”.
Logo, entende-se que a tarifa é uma contraprestação de serviços comercial ou
industrial. Enquanto a taxa é contraprestação de serviços de origem administrativa ou
jurisdicional, consequentemente, é um preço fixo.
Isto posto, a ANEEL, fixa em reais o valor financeiro da unidade consumidora de
energia elétrica a ser pago pelo consumidor.
A fatura mensal da energia elétrica informa o valor da tarifa. Ela traz em separado
o preço da estrutura do fornecimento de energia e que constituem a TUSD e TE.
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A ANEEL estabelece o valor da Tarifa de Energia – TE, em R$/MWh, da energia

consumida pela unidade consumidora durante o mês. Como também, fixa o valor

financeiro único da TUSD, em R$/MWh, referente ao sistema de distribuição de energia
elétrica pelo uso do sistema.

Os valores da TSUD e TE são cobrados em separado na fatura da conta de energia
para que o consumidor entenda o quanto paga por essas tarifas. Antes os valores eram
publicados nas resoluções da ANEEL. Agora são expressos na conta de energia.
O valor arrecadado pela TUSD é para custear as instalações, equipamentos e
componentes da rede de distribuição da energia com qualidade. Quer dizer, para
custear o transporte de energia.
Com a intenção de incidência do imposto se faz a decomposição da TUSD e TE
para consumidores de baixa ou alta tensão.
Ademais, a TE pode subdividir em outros subcomponentes, tais como: custos de
transporte de Itaipu, encargos de serviços do sistema – ESS, e encargo de pesquisa e
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desenvolvimento. No que concerne os subcomponentes da TUSD, correspondem com o
uso do sistema de distribuição. Nestes incendem a cobrança do ICMS. Mas nos
subcomponentes relacionados ao custo de energia, como os encargos do Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa, criado pela Lei nº
10.438/2002, que são direcionados a custear as despesas com compra de energia
renovável, nesta situação, não há incidência do ICMS.

4. DENOTAR A MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DENTRO DA
MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA
A Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, da ANEEL, estabelece as
condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas
de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica,
dentre outras providências.
Essa resolução é considera o marco regulatório que autorizou os consumidores
a compensar a energia excedente gerada com a captada com a rede elétrica, ao criar
regras e o sistema que compensa o consumidor pela energia injetada na rede.
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A definição legal de mini e microgeração surgiu com vigência da Resolução nº

482/2012 da ANEEL, que assim discorre no artigo 2º, I e II:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes
definições:

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis
de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de
instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN
ANEEL 687, de 24.11.2015.)
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que
utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou
fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de
distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;
(Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)

As normas criadas por esta resolução permitem o acesso de microgeração e
minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica das redes
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elétricas das concessionárias brasileiras.
Além disso, a Resolução nº 482/2012 da ANEEL, definiu os consumidores em dois
grupos, a saber:
Grupo A (alta tensão) atendido em tensão igual ou superior a 2,3 KV (quilovolt)
ou através do sistema subterrâneo de distribuição, descrito pela tarifa binômica, que é
aplicada ao consumo e à demanda faturável, dessa forma, a potência total da central
geradora é limitada a demanda contratada exibida na conta de energia elétrica da
unidade consumidora.
O grupo B (baixa tensão), são atendidos por tensão inferior ao grupo A, descrito
pela tarifa monômia, aplicada somente ao consumo, sendo assim, a potência das
centrais limita-se à carga instalada da unidade.
Caso o consumidor necessite instalar um sistema gerador com potência superior
à acima da estabelecida, a unidade consumidora do grupo A pode solicitar o aumento
da demanda contratada, e a unidade consumidora do grupo B da carga instalada.
Com supedâneo na Resolução nº 482/2012 da ANEEL, o faturamento da energia
dos consumidores do grupo A, deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente à
demanda contratada. Para os consumidores do grupo B, deve ser cobrado, no mínimo,
o valor atinente ao custo de disponibilidade de acesso à rede, se não tiver consumo ativo
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faturado. Nos outros casos, será cobrado o consumo ativo, subtraído os créditos
energéticos do sistema de compensação.

Contudo, a Resolução nº 482/2012 da ANEEL, sofreu mudanças a partir da

vigência da Resolução Normativa nº 687, de 24 de novembro de 2015, que ocorreu em

01 de março de 2016. Esta resolução atingiu o mercado de energia elétrica para micro e
minigeradores distribuídos, ao criar novos nichos de consumidores e possibilidades de
negócios.
Dentre as principais mudanças, verifica-se o aumento no prazo de 36 (trinta e
seis) meses para 60 (sessenta) meses para uso dos créditos energéticos. Também o
período de aprovação do sistema fotovoltaico modificou de 82 (oitenta e dois) dias para
34 (trinta e quatro) dias, assim como, a potência limite para micro e minigeração, passou
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Alterar o art. 2º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de
2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.
2º…………………………………………………………………………………………………………………
I – microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada,
conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de
unidades consumidoras;
II – minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes
hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme
regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de
unidades consumidoras;

Deste modo, o consumidor cadastrado no Ministério da Fazenda, através do
Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, pode
ter acesso ao sistema de energia elétrica próprio advindo de fonte renovável, por
exemplo, solar, e em paralelo às redes de distribuição das concessionárias.

5. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ICMS SOBRE A TUSD E SUAS
IMPLICAÇÕES NA EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
A TUSD é caracterizada com o valor financeiro, em R$/MWh, estabelecido pela
ANEEL, para o pagamento do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do
sistema de distribuição de energia elétrica, do sistema, assim como, os custos de
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instalações, equipamentos e demais componentes da rede de distribuição usados para
levar energia.

O tributo está sendo cobrado sobre o valor das tarifas de uso do sistema de

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão
(a chamada TUSD – Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição da Rede de Energia).
Paulsen (2017), entende as linhas de transmissão e de distribuição como:
“meios necessários para a propagação do campo elétrico gerado na fase de
geração de energia elétrica, produzindo efeitos nos elétrons livres existentes
na fiação da residência do consumidor. Nesse passo, inexistindo qualquer
prestação de serviço de transporte nas linhas de transmissão e distribuição,
concluímos que a atividade praticada pelas concessionárias não se subsume
ao aspecto material do ICMS. Portanto, as receitas auferidas pelas
concessionárias de transmissão e distribuição a título de encargos de conexão
e uso da rede não devem fazer parte da base de cálculo do ICMS incidente
sobre a prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual”.

Segundo levantamento feito pelo Conselho Nacional de Política Fazendária –
CONFAZ, mais de um terço dos estados brasileiros cobra o ICMS sobre a TUSD na
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geração distributiva, são eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro, Goiás, Tocantins, Sergipe e Pernambuco.
O Brasil superou a marca de 10 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte
solar fotovoltaica, em usinas de grande porte e em pequenos e médios sistemas
instalados em telhados, fachadas e terrenos, segundo a Associação Brasileira de Energia
Solar Fotovoltaica - ABSOLAR. Como também, os sistemas fotovoltaicos instalados no
país exprimem mais de 70% (setenta por cento) da potência da usina hidrelétrica de
Itaipu.
De acordo com o gráfico abaixo é possível verificar os benefícios da energia solar
fotovoltaica no Brasil:

Dessa forma, aumenta a geração de energia operacional, cria novos
investimentos privados, gera mais empregos, cresce a arrecadação de tributos e diminui
a emissão de gás carbônico.
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Com o avanço, o Brasil entrou para o seleto grupo de países com maior

capacidade instalada de energia solar acima de 10 gigawatts (GW). O país aparece na

14ª posição e é o único da América Latina no top 15 do ranking elaborado pela Agência
Internacional parta Energia Renováveis (Irena).

O gráfico a seguir demonstra a evolução da energia solar fotovoltaica no Brasil.
Ele demonstra que nos últimos anos o crescimento da geração centralizada foi inferior
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ao aumento da geração distributiva.

Todavia, o ajuste Siniefe nº 02/2015, não prevê o faturamento em separado da
TUSD e a não incidência do ICMS sobre a componente tarifária.
Por outro lado, o Convênio Confaz nº 16, de 22 de abril de 2015, prevê em seu
artigo 1º, §1º, II, a isenção do ICMS na Geração Distribuída de Energia – GD: “não se
aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos
encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores
cobrados pela distribuidora”.
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O artigo 1º, §1º, II, do Convênio de isenção garante a incidência do imposto sobre

todas as demais grandezas integrantes da fatura de energia, porém não significa impor

o fracionamento, em TUSD e TE, de uma grandeza tarifária calculada voluntariamente e
orientada a dimensionar uma realidade econômica única, ou seja, o montante de

energia consumida. Logo, incide de acordo com essa norma o ICMS sobre: “custo de
disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, encargos de conexão ou uso do
sistema de distribuição e quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora”.
O ajuste de nº 02/2015, o Confaz delibera sobre a emissão da nota fiscal e da
fatura de energia no campo do sistema de compensação de energia da REN 482/2012.
Sua cláusula 4ª, II, a), que determina quais informações deverão constar da conta de
energia, a apresentação do montante de energia injetado não inclui, em sua linha de
dados, as variáveis TE ou TUSD.
Para Ferreira (2021), o atual cenário da crise energética vivenciado pelo Brasil
neste ano de 2021, de acordo com “um estudo apresentado em mesa redonda
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promovida pelo Instituto Clima e Sociedade – ICS, estima que o Brasil gastou R$ 17
bilhões a mais do que teria gasto se tivesse agido de forma preventiva, acionado há mais
tempo térmicas a gás, mais baratas, para economizar a água das hidrelétricas”. Ainda,
ressalta como poderia reduzir a conta de energia:
“estudo mostra também que a conta poderia ser ainda menor caso o
governo tivesse investido antes na ampliação da geração solar e eólica.
Essas fontes renováveis teriam evitado o esvaziamento dos
reservatórios, cumprindo a mesma função que as térmicas, só que a
um custo muito menor e sem aumentar as emissões”.

À vista disso, o governo poderia ter evitado o esvaziamento dos reservatórios,
caso tivesse investido na expansão da geração solar e eólica.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que é possível a cobrança do ICMS sobre a TUSD de micro e
minigeração de energia solar. Apesar de parte da doutrina divergir a cobrança existe
mesmo sobre a energia compensada com base no crédito surgido do excedente gerado
e injetado. Todavia, essa cobrança pode desacelerar o crescimento dos últimos anos da
geração de energia fotovoltaica no país, devido a onerosidade arrecadada na conta de
energia do consumidor.
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RESUMO
Petrolina situa-se na região semiárida de Pernambuco, inserida na mesorregião do São
Francisco e na região hidrográfica do Submédio São Francisco. O município tem por
prestador de serviço de água e esgotamento sanitário a Companhia Pernambucana de
Saneamento (COMPESA), presente 1972, com a Lei 09, de 20 de abril do mesmo ano. O
presente estudo tem por objetivo analisar de maneira multiescalar o processo de gestão
hídrica vivenciado no Município de Petrolina (PE) entre 2010 e 2020. Este trabalho
possui três etapas de execução. A primeira consiste no levantamento documental e de
dados acerca da produção acadêmica sobre gestão de recursos hídricos e da governança
da água no Brasil. A segunda etapa é o levantamento documental sobre a gestão hídrica
em Pernambuco e, aprofundamento, para Petrolina no período entre 2010 e 2020. A
terceira é a montagem do modelo de gestão da governança da água para o Município
de Petrolina. A gestão da água no centro urbano de Petrolina é marcada por conflitos
entre a Agência de Regulação do Município de Petrolina (ARMUP), pelo poder Executivo
do Município de Petrolina) e a COMPESA, esse fato gera de forma direta e indireta
diversos problemas. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de estudos que
viabilizem uma gestão pautada nos princípios da governança da água.
Palavras-chave: Governança da água. Semiárido. Recursos Hídricos. Gestão hídrica.

UMA ANÁLISE DA GESTÃO HÍDRICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA (PE) (2010-2020) PARA A
PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE GOVERNANÇA DA ÁGUA

388

aaaaaaaaaaaaa
a
1. INTRODUÇÃO

A legislação brasileira, através da Lei nº 9.433 de 1997, dispõe que a água é um

bem de ocorrência natural e um recurso finito, sendo assim é fundamental o

estabelecimento de uma política nacional de recursos hídricos que garanta água em
quantidade e qualidade satisfatórias à população (BRASIL, 1997). É essa política que
norteia a gestão hídrica no país. Entretanto, o seu debate necessita ser mais efetivo e
envolver os diversos setores da sociedade que são tocados direta e indiretamente.
Os problemas de uso e gestão da água também apresentam contextos e
problemas diferentes a depender das regiões. A Região Nordeste é, nesse sentido, a que
mais chama atenção dentro do país quanto à disponibilidade, acesso, uso e gestão da
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água por conta do semiárido que é
certamente, uma das áreas com maior volume de análises feitas sobre a sua
realidade, e com significativo acúmulo de proposições para enfrentamento
de suas problemáticas. Embora as análises das suas características e as
explicações das suas problemáticas possam variar no tempo e segundo as
concepções do analista, grande parte dos diagnósticos e proposições sobre o
Semi-árido tem como referência imagens historicamente construídas sobre
um espaço problema, terra das secas e da miséria (SILVA, 2006, p. 93).

Numa visão multiescalar que considera a União, Estados e Municípios, a gestão
hídrica se coloca ainda mais complexa demandando atenção e, consequentemente,
pesquisas que dêem conta de entender falhas e lacunas para a busca contínua de um
processo de aperfeiçoamento em busca de uma governança da água.
Nesse sentido, tem-se o estado de Pernambuco que ocupa uma área de
aproximadamente 98.067 km², possuindo uma população de 8.796.448 pessoas e uma
densidade populacional de 89,62 hab/km² segundo dados do censo de 2010 realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação à disponibilidade
de água, possui cerca de 1.320 m³/hab/ano, valor equivalente a 3,5% da disponibilidade
per capita média nacional (PERNAMBUCO, 2021).
Dentro desse contexto, o Município de Petrolina se encontra no semiárido
pernambucano (Figura 1), na mesorregião do São Francisco, inserido na bacia
hidrográfica do rio São Francisco, Rio Pontal e no grupo de bacias de pequenos rios
interiores - GI8. Porém, mesmo integrando esse conjunto de bacias hidrográficas,
Petrolina possui áreas de sequeiro, locais onde a principal fonte de abastecimento é a
água da chuva ou açudes (PETROLINA, 2014; APAC, 2021).
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Figura 1 - O semiárido no Estado de Pernambuco

Fonte: Pereira (2019).

Posto isso, o presente artigo objetiva analisar, de maneira multiescalar, o
processo de gestão hídrica vivenciado no Município de Petrolina (PE) no período de 2010
e 2020, visando a proposição de um modelo que atenda às demandas da sociedade em
consonância com a estrutura administrativa atual1.
Este trabalho possuiu três etapas de execução. A primeira foi levantamento
documental e de dados acerca da produção acadêmica sobre gestão de recursos hídricos
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e da governança da água no Brasil. A segunda etapa foi o levantamento documental
sobre a gestão hídrica em Pernambuco e, aprofundamento, para Petrolina no período
entre 2010 e 2020. A terceira foi a montagem do modelo de gestão da governança da
água para o Município de Petrolina.
Como órgãos estatais pesquisados, tem-se a Agência Nacional de Águas (ANA), o
Instituto do Semiárido (INSA), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e a Companhia Pernambucana de
Saneamento (COMPESA). Os dados foram extraídos dos seus sítios na Internet. O critério
para seleção dos dados se deu pela ação de gestão dos recursos hídricos no semiárido
de Pernambuco com ênfase para o Município de Petrolina no período entre 2010-2020.
Esse trabalho foi resultado de um estudo de caso como estratégia de verificação,
uma vez que "o estudo de caso sintetiza um processo ou um conjunto complexo de
processos demonstrando como ferramentas teóricas podem ser aplicadas ao mundo
social" (GREGORY ET AL., 2009, p. 72). Essa escolha se justificou também por se

1

O presente artigo é resultado do Projeto de Iniciação Científica intitulado " Uma análise da
gestão hídrica no Município de Petrolina (PE) (2010-2020) para a proposição de um modelo
sustentável de governança da água " que foi vivenciado entre 2020 e 2021 na Universidade de
Pernambuco - Campus Petrolina com fomento da própria universidade.
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caracterizar como uma estratégia empírica em que os pesquisadores observam as
interações entre as escalas, permitindo entender a realidade contemporânea onde as

fronteiras entre os fenômenos e seu contexto não são sempre evidentes e onde,
habitualmente, tem-se que fazer uso de múltiplas fontes de informações (MACE, 1992).
Por fim, a análise dos documentos serviram para compreender o processo de
gestão hídrica em Petrolina. Essa proposta se baseou na ação multiescalar que vem
sendo desenvolvida, recentemente, por autores como Wilbanks, (2006), Lebel (2006) e
Boyd (2006).

2. CONTEXTUALIZANDO A PROBLEMÁTICA DA ÁGUA NUMA VISÃO
MULTIESCALAR
Cerca de 2/3 da superfície terrestre é coberta por água, sendo 97,5% dela
salgada, ou seja, imprópria para maior parte das atividades econômicas, restando
apenas 2,5% de água doce, dos quais 68,9% se encontra nas calotas polares; 29,9% no
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subsolo; 0,9% na umidade do solo, pântanos entre outros e apenas 0,3% em rios e lagos,
que é a forma mais acessível de captação (BRITO ET AT, 2015).
O debate sobre a água e sua gestão vem crescendo nas últimas décadas. Dada
sua primordial relevância, inúmeros órgãos vêm promovendo discussões sistemáticas
em escalas distintas, quais sejam internacional, nacional e local. Essa intensificação é
advinda do crescimento constante de temas relacionados às crises hídricas. Para
Barcellos (2015), a repentina ascensão da água na pauta internacional não se deve ao
simples fato de sua escassez, mas também de sua crescente valoração nos mercados
internacionais, ou seja, assim como outros “recursos naturais” a água foi englobada no
reino das mercadorias. Nesse sentido, Ribeiro (2008) aponta que a atual crise hídrica
possui razões muito mais complexas e não somente ligados à distribuição da água nos
territórios, a sua escassez é marcada sobretudo por questões políticas.
O Brasil possui cerca de 12% das reservas de água doce do mundo, cenário
considerado privilegiado em comparação a outros países. Porém, por razões naturais
essa água está distribuída irregularmente no território, a Região Norte por exemplo
concentra mais de 40% do total das reservas brasileiras e uma baixa densidade
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populacional, enquanto a Região Nordeste possui apenas 3% desse total e uma
densidade populacional considerável (SENRA, 2001).

Segundo Brito et al. (2015), do total de água presente na região Nordeste,

aproximadamente 63% estão localizadas na bacia hidrográfica do rio São Francisco e

15% na bacia do rio Parnaíba, ambos são rios perenes e juntos totalizam 78% da água
presente na região. As bacias compostas por rios intermitentes1 concentram 22% desse
total divididos em 450 açudes de grande porte e demais de médio e pequeno porte.
A Região Nordeste do Brasil ocupa uma área de 1,56 milhões de km² (18,2% do
território nacional), abriga a maior parcela do Semiárido brasileiro, que está presente
nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia e norte Minas Gerais2 (SUDENE, 2021).
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Segundo a Articulação do Semiárido (ASA, 2021):
Quando falamos do Semiárido, estamos nos referindo a uma região que
ocupa cerca 12% do território nacional (1,03 milhão de km²) e abrange 1.262
municípios brasileiros, considerando a delimitação atual divulgada em 2017
(Resolução 115, de 23 de novembro de 2017, da Sudene). Aproximadamente
27 milhões de brasileiros/as (12% da população brasileira) vivem na região,
segundo informação divulgada pelo Ministério da Integração Nacional.

O Semiárido brasileiro possui diversas características que o distingue de outras
regiões semiáridas do mundo. Comparando-o às demais regiões onde a precipitação
média anual fica em torno de 80 a 200mm, no semiárido brasileiro essa média se
encontra entre 200 e 800mm anuais, isso o torna o mais chuvoso do planeta. É
necessário destacar que a precipitação pluviométrica ocorre de maneira irregular e
concentrada em poucos meses do ano. Possui, ainda, elevada evaporação que alcança
3.000mm anuais, ou seja, mais elevada que a precipitação anual. Soma-se a isso solos
rasos e próximos ao cristalino, que resultam em baixa capacidade de armazenamento
de umidade no solo, bem como baixa capacidade de recarga dos aquíferos (ASA, 2021).

1

Os rios intermitentes ou temporários são aqueles que durante uma parte do ano secam o leito (CBHSF,
2014).
2
A delimitação realizada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE obedece a
alguns critérios técnicos, como “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”. Cabe destacar que a delimitação realizada pela SUDENE tem
por objetivo implementar políticas de incentivos para a promoção de desenvolvimento inclusivo e
sustentável em sua área de atuação, bem como integrar de forma competitiva a produção regional na
economia nacional e internacional (SUDENE, 2021). O Estado do Maranhão, mesmo estando no Nordeste,
não possui semiárido.
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Ao longo do processo histórico de ocupação do Nordeste brasileiro e,

especificamente, do semiárido, a ocorrência do fenômeno da seca vem sendo registrado
e estudado. O fato foi entendido em diversos setores da sociedade, desde fins do século
XIX, como obstáculo ao desenvolvimento econômico e social da região. O Estado

brasileiro visando “solucionar” a seca e o subdesenvolvimento regional criou órgãos que
desenvolviam ações de combate à seca, chamadas, comumente, de obras hidráulicas
como construção de açudes e barragens (PEREIRA, 2019). Muitas dessas ações
executadas não surtiram o efeito desejado, já que maior parte estava voltada à
acumulação em grandes reservatórios e, como supracitado, a evaporação na região é
muito elevada. Outro fato que merece destaque é a concessão de obras a grandes
proprietários de terras.
Os municípios que integram o Semiárido brasileiro enfrentam diversas
dificuldades para o acesso à água, além da existência de inúmeros conflitos em torno da
mesma. Segundo dados publicados pela CEDOC Dom Tomás Balduino – Comissão
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Pastoral da Terra do ano de 2020, foram registradas na Região Nordeste 91 ocorrências
de conflitos por água, envolvendo 18.695 famílias. Tratando especificamente do estado
de Pernambuco, foram registradas 28 ocorrências que envolviam 5.718 famílias.
É justamente nesse cenário que durante as últimas décadas vêm sendo
desenvolvidas novas abordagens que visam a convivência com o semiárido, bem como
a governança da água. A governança tem por objetivo torna o acesso a água um direito
universal e que esses sujeitos que a utilizam possam participar de sua gestão, garantindo
um equilíbrio de demandas.

3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A GESTÃO HÍDRICA NO BRASIL
Em se tratando de gestão hídrica, o termo pode ser definido, como o ato de gerir
o ambiente ou administrar “os ecossistemas naturais e sociais em que se insere o
homem”. Seu objetivo é estabelecer, recuperar ou manter o equilíbrio entre o homem
e a natureza (PHILIPPI JÚNIOR ET AL., 2004, p. 700). Segundo Lima (2015, p. 21), “a
gestão de recursos hídricos pode ser entendida como sendo esse conjunto de processos
e ações, cujo objetivo é a regulação do uso, o controle e a preservação da água, regidos
por um sólido arcabouço jurídico”. Por fim, Marques (2019) afirma que gestão hídrica
tem a ver com “todas as atividades necessárias para formular princípios e diretrizes,
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preparar documentos normativos, estruturar sistemas gerenciais e finalmente decidir
sobre o inventário, uso, controle e proteção dá água enquanto recurso”.

O Brasil, ao longo do seu processo histórico, desenvolveu leis que tinham por

objetivo regular os múltiplos usos da água. O Decreto 24.643 de 10 de julho de 1934

conhecido como Código de Águas definiu os domínios das águas em públicas de uso
comum, comuns e particulares. O código ressaltou a necessidade de aproveitamento,
sendo a primeira legislação que aborda o assunto, bem como as questões inerentes a
contaminação dos corpos hídricos. Ficou sob a responsabilidade do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), em conjunto com o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), implementar o código no que diz respeito
às águas da União. Nas legislações seguintes, a água recebe pouco foco no âmbito
jurídico. As discussões são retomadas na década de 1970, seguindo uma tendência
internacional de preocupações ambientais e a emergência do conceito de
desenvolvimento sustentável (RIBEIRO, 2008). A Constituição Federal de 1988 formulou
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que todas as águas passam a ser de domínio público, acrescenta que a responsabilidade
da gestão inclui a União, Estados e o Distrito Federal, sendo que a responsabilidade de
legislar se restringe a União. Cabe destacar a criação do Sistema Nacional de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH) (MELO ET AL., 2012).
Em 8 de janeiro de 1997 é promulgada a Lei Nº 9.433, conhecida como “Lei de
Águas”, representa um avanço significativo na gestão hídrica. Segundo o Art. 1º da Lei
Nº 9.433 os fundamentos que regem a Política Nacional de Recursos Hídricos são: I - A
água é descrita como bem de domínio público; II - Reconhece a mesma como recurso
natural limitado e dotado de valor econômico; III - declara o consumo humano e
dessedentação animal como prioridade em casos de escassez; IV - expõe que a gestão
deve ser fundamentada nos múltiplos usos da água; V - Reconhece a bacia hidrográfica
como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, por fim, VI –
a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997).
A Constituição Federal ao estabelecer, em seu art. 22, inciso IV, que caberia
privativamente a União legislar sobre águas também definiu que apenas ao legislador
federal pode instituir os fundamentos atinentes ao gerenciamento dos recursos
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hídricos. Assim, apenas a gestão é que é descentralizada e não a competência para
legislar, que continua centralizada e nas mãos da União (MELO ET AL., 2012).

Como forma de garantir a participação social e atender as múltiplas demandas

de cada bacia hidrográfica, a Política Nacional de Recursos Hídricos instituiu os Comitês

de Bacias, que se configuram como importante instrumento de participação social,
cumprindo os parâmetros da Lei Nº 9.433 que estabelece a bacia hidrográfica como
unidade territorial de planejamento.
Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o “Comitê de
Bacia Hidrográfica (CBH) significa o fórum em que um grupo de pessoas, com diferentes
visões e atuações, se reúne para discutir sobre um interesse comum – o uso d’água na
bacia” (ANA, 2021).

4. A GOVERNANÇA DA ÁGUA COMO PROCESSO DECISÓRIO
DESCENTRALIZADO
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Segundo Peters (2013, p. 29), “a raiz da palavra governança vem de um vocábulo
grego que significa direção. Assim, logicamente, o significado fundamental da
governança é dirigir a economia e a sociedade visando objetivos coletivos”. A
governança pode significar qualquer tipo de articulação entre organizações, partes de
organizações, grupos e indivíduos que buscam um modelo de comando e controle
hierarquizado para formas de interação descentralizadas e mais horizontais. De maneira
mais vertical, governança se refere às formas de coordenação interorganizacional
modeladas por redes, especialmente as que são auto-organizadas (GREGORY ET AL.,
2009).
Segundo Dallabrida e Becker (2003), a origem do termo governança remonta à
primeira metade do século XX com o trabalho de Ronald Coase em 1937 sobre o mundo
corporativo, porém sem grande impactos acadêmicos naquele momento. Nos anos 70,
Oliver Williamson recupera o seu uso, aplicando-o às práticas de gestão empresarial.
Desde então, o termo governança vem sendo discutido, desenvolvido e aplicado como
uma mudança na maneira de se gerenciar, saindo de uma coordenação baseada na
hierarquia para uma coordenação através de redes de participantes. É ainda parte
fundamental das discussões e sugestões do Banco Mundial aos países, sobretudo
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aqueles considerados em desenvolvimento, como o Brasil, tendo sido utilizada por esse

órgão pela primeira vez em 1992, no documento intitulado Governance and

Development que tinha por objetivo buscar formas de assegurar um Estado eficiente
(GONÇALVES, 2005).

O processo de governança envolve múltiplas categorias de atores, instituições,
inter-relações e temas, cada um dos quais suscetíveis a expressar arranjos específicos
entre interesses em jogo e possibilidades de negociação, expressando aspectos de
interesse de coletividades, com ênfase na prevalência do bem comum. A governança,
na gestão hídrica, propõe caminhos teóricos e práticos alternativos que façam uma real
ligação entre demandas sociais e seu diálogo em nível governamental. Geralmente, a
utilização do conceito inclui leis, regulamentações e instituições, mas também se refere
às políticas e ações de governo, iniciativas locais e redes de influência, incluindo
mercados internacionais, o setor privado e a sociedade civil, os quais são influenciados
pelos sistemas políticos nos quais se inserem (JACOBI, 2009; 2012).
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Considerando a governança como oriunda das ideias de gerenciamento
cooperativo, Berkes (1991) discute que tal gerenciamento é a combinação dos sistemas
de níveis estatal e local. O primeiro é conduzido por uma autoridade centralizadora,
baseada em dados científicos ou em boas estimativas reforçadas pela autoridade do
governo através de leis e regulamentações. O segundo é baseado na autorregulação de
maneira descentralizada e tendem a ser reforçados pelas pressões sociais. O ponto
fundamental é o reconhecimento mútuo das duas forças, que nem sempre acontece de
maneira fácil. Porém, são forças não excludentes, podendo inclusive convergir para o
mesmo objetivo.
Entende-se que através da governança é possível alcançar resultados eficazes,
pois descentraliza o poder decisório que anteriormente pertencia exclusivamente ao
Estado e amplia essa responsabilidade a outros setores da sociedade. Mas como
abordado anteriormente o poder moderador do Estado não é excluído, já que por meio
do mesmo as decisões coletivas são legitimadas (GONÇALVES, 2005; PETERS, 2013).
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5. CONTEXTUALIZANDO A GESTÃO HÍDRICA NO MUNICÍPIO DE
PETROLINA

O Município de Petrolina possui extensão territorial de 4.561,87 km², sendo o

maior em Pernambuco. Além da sede, possui os distritos de Curral Queimado, Rajada e
os povoados de Cristália, Nova Descoberta, Tapera, Izacolândia, Pedrinhas, Uruás, Lagoa
dos Carneiros e Caatinguinha. Segundo IBGE (2020), em estimativa para 2021, Petrolina
possui, aproximadamente, 359.372 pessoas, o que a coloca como sexto mais populoso
no ranking estadual.
A despeito de ter um grande núcleo urbano, Petrolina possui uma imensa e
complexa área rural comportando grandes projetos de irrigação para a fruticultura; lotes
de pequenos e médios portes de produção familiar; áreas de sequeiro e pequenas vilas
e distritos1. Petrolina apresenta 72.7% de domicílios com esgotamento sanitário
adequado, 91.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 8.7% de
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domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro,
calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do
estado, fica na posição 12 de 185, 14 de 185 e 67 de 185, respectivamente. Já quando
comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 1278 de 5570, 1293 de 5570 e 2941
de 5570, respectivamente (IBGE, 2020).
A Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) é uma empresa de
capital misto, no qual tem por maior acionista o Estado, estando vinculada ao Governo
do Estado de Pernambuco por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos
(COMPESA, 2021). Foi fundada em 1971, a partir da Lei nº 6.307, de 29 de julho de 19712.
Em Petrolina, a COMPESA firma contrato e inicia suas atividades no ano de 1976, o
contrato possui vigência de 50 anos.

1

De acordo com o Decreto nº 10.296, de 30 de março de 2020, Petrolina juntamente com os
municípios pernambucanos de Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e os municípios
baianos de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e Sobradinho integram a Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro - Ride Petrolina e Juazeiro. Foi
instituída com o objetivo de alinhar os interesses administrativos da União, estados e municípios
(BRASIL, p.1, 2020).
2
Antes da COMPESA entrar em pleno vigor, havia as subsidiarias de Saneamento do Recife
(SANER) e a de Saneamento do Interior de Pernambuco (SANEPE). somente em 1974 essas
empresas são extintas e temos a consolidação da COMPESA.
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Em 2003, através da Lei Complementar municipal Nº 1.241 de 16 de maio de

2003 é criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Petrolina

(ARMUP), sendo uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito
de Petrolina, que tem por objetivo atender os interesses públicos mediante

normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões
que estão sob responsabilidade da autarquia (ARMUP, 2021). Para Galindo (2016, p. 31),
“a ARMP está vinculada ao Gabinete do Prefeito, caracterizando assim uma ligação com
poder executivo, dando margem dessa forma uma influência política em suas decisões,
visto que a vinculação geralmente é confundida com subordinação pelos poderes
executivos."
Em 2007, a partir de uma nova legislação, o Município de Petrolina cria a
empresa Águas de Petrolina com a intenção de assumir o serviço de abastecimento de
água e esgotamento sanitário. Porém essa tentativa foi frustrada por ordem judicial, que
no mesmo ano, realizou um aditamento do contrato de concessão com a COMPESA.
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Ficou, assim, definida a permanência da concessionária no município, provocando a
extinção da empresa Águas de Petrolina, contudo ficou sob a responsabilidade da
ARMUP fiscalizar as atividades da COMPESA. A Lei Estadual Nº 14.028 de 26 de março
2010 cria a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) que tem por intuito de
integrar e fortalecer o SIGRH, bem como garantir os múltiplos usos da água no Estado.
A APAC é responsável pela elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que vai
orientar as ações estratégicas a serem tomadas.

6. EM BUSCA DE UM MODELO SUSTENTÁVEL DE GOVERNANÇA DA
ÁGUA PARA PETROLINA
Pensar em um modelo de governança da água para Petrolina não é uma tarefa
fácil, pois o município nunca vivenciou tal cenário. Com base nisso, precisa-se construir
um modelo pautado nas demandas da população e esta necessita ser chamada
constantemente ao debate.
Nesse sentido, pensa-se a água não só como um recurso de interesse privado,
mas suas dimensões sociais e culturais também. A água precisa ser discutida e
direcionada para atender e garantir os interesses dos múltiplos sociais, como define a
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própria lei 9.433/97. Mas, antes de tudo, é preciso dar um caráter mais público à água,

assim como a soberania para seu controle permanecer internamente no Brasil (PEREIRA,
2019).

Partindo disso, pode-se pensar estratégias que ajudem a minimizar os problemas

de gestão hídrica que poderão impactar, diretamente, na governança da água no
município e isso foi pensado a partir do referencial teórico apresentado anteriormente.
Posto isso, apresenta-se, a seguir, um roteiro que pode servir como base para o debate
sobre a governança e como vivenciá-la.
•

Democratização do acesso à informação– a governança da água é
fundamentada na participação social, isso só será possível se a população
conhecer tal direito. Por esse motivo, são necessários programas/projetos que
realizem a inserção dos sujeitos nesse processo. De início, é importante que esse
contato seja realizado ainda na educação básica através de projetos e programas
educacionais que envolvam as instituições de ensino superior e básica com
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mediação própria, mas focada em debater direitos e deveres em relação à gestão
hídrica. Petrolina possui, atualmente, instituições de ensino em nível federal,
estadual, municipal e privada e essa rede pode ser melhor articulada.
•

Participação social – a participação social é necessária no processo de
governança da água, pois como se evidencia no Art. 1º da Lei nº 9.433 deve ser
realizada de forma descentralizada e envolvendo a sociedade civil organizada, o
Estado e as corporações. Para que isso aconteça, é imprescindível a criação e
aperfeiçoamento de canais de informação e comunicação que aproximem a
população das instituições que trabalham diretamente com a gestão hídrica. É
fundamental que os cidadãos entendam o processo e possam opinar
constantemente.

•

Cobrança pelo uso da água – a cobrança pelo uso dos recursos hídricos faz parte
da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a ANA cita que o objetivo da cobrança
é incentivar a racionalização do uso da água, como também arrecadar recursos
para realização de programas, projetos, serviços e obras das bacias hidrográficas.
Entretanto, esse processo necessita ser mais democrático e envolva as
instituições estatais, o CBHSF e a população com amplo debate.
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•

Proposição de Leis – a gestão dos recursos hídricos no país é marcada pela
sobreposição de órgãos, portanto se faz necessário um arcabouço legal que dê
autonomia aos órgãos gestores, isso não descarta a necessidade de fiscalização

por parte da prefeitura, por exemplo. É importante ressaltar que a gestão dos
recursos hídricos está intimamente ligada aos instrumentos legais, sendo assim
compete ao Estado a responsabilidade de pensar instrumentos que promovam
uma gestão eficaz.

O roteiro acima exposto é apresentado esquematicamente abaixo na Figura 2.

GOVERNANÇA DA ÁGUA
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Figura 2 – Fluxograma da governança para Petrolina

LEIS
COBRANÇA

PARTICIPAÇÃO
EDUCAÇÃO
Fonte: elaboração própria

O Município de Petrolina vivencia situações que intensificam a fragilidade da
gestão hídrica. O intenso processo de urbanização que demanda água para o
abastecimento humano, produção de energia (em um clima semiárido isso se
intensifica), bem como os rios recebem os seus dejetos. A isso, adiciona-se perda de
água devido a infraestrutura hídrica deficitária. Os serviços de abastecimento de água e
saneamento são de responsabilidade dos municípios. Mas, chama mais atenção a falta
de articulação e ações consistentes na governabilidade de recursos hídricos e na
sustentabilidade ambiental.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A governança da água no Brasil, bem como no estado de Pernambuco e no

municio de Petrolina se mostrou bastante complexa. As discussões vêm ganhando

bastante relevância em âmbito nacional ao logo dos anos, porém é necessário um maior
aprofundamento teórico e metodológico da questão. Evidenciou-se, que para Petrolina,
o processo de governança da água está distante de acontecer. Pensar a governança das
águas é entender essa discussão envolve essencialmente diversas áreas do saber, ações
políticas e de gestão.
Apesar do cenário positivo em quantidade de água presente no território, o Brasil
precisa avançar em seu processo de gestão para garantir às gerações futuras, condições
básicas para sobrevivência. Ressalta-se que o Brasil possui dimensões continentais com
abundância de recursos naturais, esse fato é utilizado como prerrogativa para
exploração desses ecossistemas. Com a água não é diferente, a mesma só foi foco para
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o Estado brasileiro quando atendia os interesses econômicos públicos e privados.
Destaca-se também a urgência de novos estudos acadêmicos que coloquem a
água e o processo de gestão no centro das discussões. As universidades possuem papel
crucial no processo de produção do conhecimento, mas é necessário também que nesse
processo de governança se considere os saberes locais, o contato entre academia e
população promove o rompendo dos muros da universidade.
Expõe-se a precisão de estudos da governança da água em municípios inseridos
no Semiárido brasileiro, ela é imprescindível para ambientes naturalmente frágeis do
ponto de vista hídrico. O presente trabalho realizou uma análise introdutória do tema
em Petrolina, como supracitado, a governança da água no município se mostra
complicada e a partir disso, se reconhece a urgência de novos estudos.
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RESUMO
O desenvolvimento das atividades humanas exerce pressões sobre o meio ambiente e,
consequentemente tem afetado as características naturais dos recursos hídricos. Neste
contexto, o objetivo é analisar desta investigação é averiguar fatores determinantes
para a qualidade dos recursos hídricos da água na BH do Rio Guaporé (RS/Brasil). Os
dados levantados juntos a atores sociais da região capazes de identificar e apontar
problemas elementares relativos à qualidade da água, os principais usos, assim como
suas causas e consequências, além das ações consideradas necessárias para manter ou
melhorar as características naturais dos ecossistemas aquáticos. Para tanto, foram
realizadas entrevistas e a aplicação de questionários, sintetizados e apresentados de
forma descritiva. Destaca-se que o modelo de gestão utilizado na Bacia Hidrográfica do
Rio Guaporé segue os pressupostos básicos do modelo vigente no Brasil. Além disso, os
resultados demonstram que o contexto regional da BH investigada se insere nos
acontecimentos econômicos globais, sendo que a expansão agrícola e industrial tem
provocado alterações no estado natural dos recursos hídricos.
Palavras-chave: Qualidade da água. Gestão dos recursos hídricos. Bacia hidrográfica.
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1. INTRODUÇÃO

O modelo de gestão dos recursos hídricos empregado no Brasil estabelece a

bacia hidrográfica como base territorial de planejamento e propõe a participação

ampliada de usuários das águas. Esta reorganização sensível aos interesses sociais e
orientada para a conservação ambiental é relativamente recente, datada de 1997,
quando promulgada a Lei nº 9.433/97. Em particular, o Rio Grande do Sul possui três
grandes regiões hidrográficas: a do Uruguai, que abrange cerca de 57% da área total do
estado; do Guaíba, com aproximadamente 30%; e do Litoral, que corresponde a 13% da
área estadual (TROIAN, 2020).
A Bacia Hidrográfica (BH) Taquari-Antas está localizada no Nordeste do Rio
Grande do Sul, num importante polo de desenvolvimento da região hidrográfica do
Guaíba. Entre as BHs que possuem comitê instalado, é a maior do Brasil no que se refere
ao número de municípios totalmente ou parcialmente inseridos em sua área drenada.
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São 119 municípios com população superior a 1,2 milhão de habitantes. Possui 546 km
de comprimento, 26.415,45 km² de área drenada e é considerada a 17ª em extensão no
ranking nacional e a segunda maior do estado do Rio Grande do Sul, representando
aproximadamente 9% do território do RS (SEMA, 2011).
Embora a BH do Taquari-Antas contemple subdivisões em seu território, como
alternativa operacional de gestão da rede hidrográfica, o gerenciamento é realizado por
um único comitê. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas,
assim como os outros 24 comitês de gestão de bacias do Rio Grande do Sul, foi criado
com base na Lei Estadual 10.350/1994, contudo, foi instituído a partir do Decreto n°
38.558, do ano de 1998 (RIO GRANDE DO SUL, 1998). Conforme o decreto, a composição
dos integrantes contempla representações dos usuários da água, da população da bacia,
da administração direta federal e estadual.
Os comitês de bacias hidrográficas formam arranjos institucionais com múltiplas
representações. São instituições de Estado e não possuem personalidade jurídica, pois
suas competências são de caráter deliberativo, propositivo e consultivo, não executivo.
Assim, os comitês buscam harmonizar os setores usuários e as políticas públicas. Para
tanto, estabelecem regras e tomam decisões sobre o uso da água. O Comitê da BH
Taquari-Antas realiza reuniões ordinárias a cada dois meses para apreciar e orientar
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assuntos de gerenciamento dos recursos hídricos, arbitrar em primeira instância

administrativa os conflitos de uso da água quando couber, emitir pareceres,

acompanhar a implementação do plano hidrológico e promover debate sobre as
questões relacionadas a recursos hídricos.

Ao observar a estrutura de governança adotada por mais de duas décadas na
região de abrangência do Rio Taquari-Antas, o presente estudo visa identificar e analisar
um conjunto de elementos capazes de retratar os principais problemas, causas e o
fatores determinantes no contexto dos recursos hídricos da Bacia do Rio Guaporé (RS).
Para tanto, foram consultados atores sociais representantes do Comitê da Bacia
Hidrográfica Taquari-Antas, agentes de desenvolvimento locais e de fornecimento de
água para consumo humano, além de especialistas em monitoramento ambiental de
bacias hidrográficas atuantes na região de interesse desta investigação.
O Rio Guaporé fornece água para o consumo humano de uma população regional
de quase meio milhão de habitantes e tem grande importância para a pecuária, pesca e
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recreação. Ele é um dos principais tributários do Rio Taquari, afluente da Bacia do Rio
Guaíba, que abastece a maior parte dos mais de 4 milhões de habitantes da região
metropolitana de Porto Alegre (37,7% dos habitantes do RS) (IBGE, 2018).

2. METODOLOGIA
Área de estudo
A BH do Rio Guaporé possui 2,4 mil km2, situa-se nas coordenadas 420.900 –
366.400 mE e 6.874.286–6.772.536 mS, zona 22S. É limitada pela Bacia do Rio Uruguai
na porção norte, pelas Bacias dos Rios Forqueta e Baixo Taquari-Antas a Oeste; a Leste
pela Bacia do Rio Carreiro; e ao Sul pela Bacia do Médio Taquari-Antas. O Rio Guaporé
se origina na confluência do Arroio Marau com o Rio Capingui, situados no Município de
Marau, sua área de drenagem engloba 25 municípios, dos quais cinco estão totalmente
inseridos na Bacia Hidrográfica (Figura 1).
Os indicadores econômicos revelam média do Produto Interno Bruto (PIB) dos
municípios pouco acima dos R$ 38 mil/ano. Segundo dados do IBGE (2016), 60% do PIB
da região derivam da prestação de serviços, enquanto a participação da agropecuária é
de 11%. Por outro lado, a agricultura participa em mais da metade de todas as riquezas

GOVERNANÇa dos recursos hídricos e os DESAFIOS DA GESTÃO PARTICIPATIVA para a Bacia
HIDROGRÁFICA DO RIO GUAPORÉ (RS)

407

aaaaaaaaaaaaa
a
geradas nos Munícipios de União da Serra (62%), Vespasiano Corrêa e Itapuca (59% em
ambos), Itapuca, Mato Castelhano (56%), Gentil (55%) e Montauri (54%).

Figura 1 – Regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul e Bacia do Rio Guaporé

Fonte: Autoria própria.

A rede de drenagem predominante é dendrítica, sendo que a topografia varia de
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suave a moderadamente ondulado na porção norte da BH e classes de relevo forte
ondulado a escarpado são predominantes na região sul. A vegetação prevalente é
composta por Floresta Estacional Decidual e sua formação geológica é caracterizada
pelos fluxos de lava vulcânica da formação Serra Geral (TROIAN, 2020). A temperatura
média anual é de 17,9°C, com acentuada diferença entre as estações do verão e inverno.
As temperaturas mínimas e máximas anuais têm média de 12,6 e 24,7°C,
respectivamente (CASTRO LIMA, 2017), enquanto que a pluviosidade média anual
registrada pelo Instituto de Nacional de Meteorologia foi de 1.804mm, entre os anos de
1961 e 2017 (INMET, 2017).

Procedimentos adotados para a realização da pesquisa
O desenvolvimento desta investigação ocorreu através de uma fase inicial de
caracterização da problemática da água, por meio de análise documental, e uma
segunda fase em que foram coletados dados primários via pesquisa de campo. Para
tanto, fez uso de abordagem qualitativa e a pesquisa é caracterizada como descritiva.
As técnicas utilizadas para obter informações foram: (a) entrevistas com auxílio de
roteiro predefinido e (b) aplicação de questionários composto por perguntas escalares,
com a finalidade contrapor experiências e práticas de atores sociais capazes de analisar
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a situação dos recursos hídricos desta BH. Ressalta-se que 8 dos 11 dos atores
entrevistados responderam também o questionário complementar. A pesquisa que
campo foi realizada entre julho de 2018 e outubro de 2019 (Figura 2).

Figura 2 – Fases e técnicas utilizadas na investigação e composições da amostra

Fonte: Autoria própria.

Os atores que compõem a amostra foram escolhidos por meio de amostragem
intencional dirigida – purposeful sampling (PATTON, 2002), conforme o seguinte perfil:
especialistas em abastecimento público e esgotamento sanitário, autoridades da área
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de licenciamento ambiental, fiscalização e vigilância sanitária, agentes de
desenvolvimento rural e pesquisadores das áreas de manejo e conservação do solo,
monitoramento ambiental de bacias hidrográficas. O tamanho da amostra foi
delimitado pela saturação das repostas e limite orçamentário.
O contato com os informantes selecionados para participar da pesquisa foi
realizado pelos procedimentos de “sistemas de rede”, conforme Martins (2004).
Operacionalmente foram definidas microrregiões geográficas de interesse no interior
da BH e posteriormente os agentes sociais com amplitude horizontal para serem
enquadrados em elementos-polo da rede das microrregiões de interesse.

3. RESUTALDOS E DISCUSSÕES
A BH do Rio Guaporé é composta por arranjos produtivos locais que combinam
operações de atividades agrícolas e não agrícolas. Assim, as perturbações no meio
ambiente, em especial nos ecossistemas aquáticos, são reflexos da dinâmica
socioprodutiva estabelecida no território e podem ser atribuídas tanto às atividades
urbanas como as rurais.
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Os principais problemas associados à qualidade e à regulagem dos fluxos de água

na Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé – apontados pelos entrevistados – estão

relacionados com os poluentes derivados dos dejetos humanos urbanos e rurais e ao
grande volume de sedimentos erodidos das lavouras agrícolas. O desmatamento em
Áreas de Preservação Permanente e o manejo inadequado do solo foram
frequentemente mencionados pelos entrevistados. Entre os poluentes, os dejetos dos
animais e o esgoto doméstico sem tratamento, muitas vezes lançados diretamente nos
arroios e rios, apareceram em praticamente todos os discursos dos atores. O uso de
agrotóxico nas lavouras e seu consequente transporte para os corpos de água durante
as chuvas foram reiterados durante as entrevistas. Embora com menor constância,
outros poluentes, como óleos, graxas e desincrustantes utilizados em lavagem de
veículos no meio rural, também foram lembrados pelos entrevistados.

Percebe-se, e se confirma pela fala de um agente de fiscalização ambiental –
servidor público da Prefeitura Municipal de Arvorezinha –, que: “[...] há contaminação
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das mais diversas formas nas nascentes e afluentes [...]” (informação verbal)1. Conforme
este entrevistado, quase a totalidade das análises laboratoriais realizadas por
intermédio da vigilância sanitária do Município de Arvorezinha em 2017 acusou algum
tipo de contaminação em nascentes rurais. É importante salientar que grande parte das
famílias assentadas no meio rural da região utiliza água de nascentes para
abastecimento humano sem qualquer tratamento.
Após questionar 22 atores sobre a qualidade da água do Rio Guaporé e seus
afluentes, obteve-se o seguinte resultado: 50% das respostas consideraram a qualidade
da água regular, 23% consideraram a qualidade da água boa e o restante considera o
estado da água muito bom (14%) e péssimo (outros 14%). A maior parte dos
respondentes que consideraram a água boa se situa na região norte da BH. A poluição
das águas superficiais foi considerada a adversidade mais relevante para os recursos
hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé, segundo uma lista de problemas
apresentada para os atores (Figura 3). Cabe ressaltar que os escores foram obtidos
mediante uma escala que varia de 1 a 5, onde 1- pouco aplicável e 5- totalmente

1

Informação fornecida em entrevista realizada no Município de Arvorezinha (RS), em julho de
2018.
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aplicável à BH do Rio Guaporé. Ressalta-se que os problemas apresentados aos
especialistas não são mutuamente excludentes.

Figura 3 – Problemas relacionados aos recursos hídricos da BH do Rio Guaporé

Fonte: Autoria própria, com base em pesquisa de campo (2018).
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Além da preocupação com a água superficial demonstrada nos questionários,
com as entrevistas foi possível identificar significativas menções a respeito da
contaminação da água subterrânea. Segundo o representante da Companhia
Riograndense de Saneamento (CORSAN), há diversos poços artesianos clandestinos e
sem outorga de água no Município de Marau (RS). Durante as entrevistas, foi relatada a
existência de poços artesianos em desuso, abandonados e sem tamponamento de
proteção (informação verbal)1.
Quando indagados sobre as principais causas relacionadas aos problemas dos
recursos hídricos do Rio Guaporé e seus afluentes, os participantes da pesquisa
apontaram causas tanto de origem rural quanto de natureza urbana. Para eles, o
principal fator da problemática hídrica atual da BH é o escoamento superficial que
ocorre nas áreas agricultáveis. Outras causas destacadas são a grande quantidade de
dejetos animais utilizados como fertilizante e o lançamento de esgoto doméstico urbano
sem tratamento nos corpos de água (Figura 4).

1

Informação fornecida em entrevista realizada no Município de Marau (RS), em julho de 2018.
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Figura 4 – Causas dos problemas dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé

Fonte: Autoria própria, com base em pesquisa de campo (2018).

Entre os problemas de poluição da água da BH do Guaporé que estão
relacionados diretamente com a agricultura, se sobressai o dejeto oriundo da criação
animal. Um dos técnicos da Emater – lotado no escritório municipal de Guaporé –
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enfatiza que a maior parte dos produtores de suínos armazenam os dejetos em
esterqueiras por tempo inferior aos 120 dias previstos na legislação (FEPAM, 2014b).
Segundo ele, há na região mais esterqueiras descobertas do que cobertas, isto facilita a
entrada de água da chuva nas esterqueiras, que aumenta o volume do rejeito. Ele
também mencionou que o esterco de frango (cama de aviário) geralmente é aplicado
nas lavouras sem qualquer processo de compostagem indicado para promover a
diminuição de patógenos. Contudo, para o técnico, a maior causa da contaminação da
água na região, relacionada com a criação animal, está subordinada à atividade leiteira.
A produção leiteira é mais flexível e menos exigente no cumprimento de normas
ambientais, comparada as atividades suinícola e avícola, em que as integradoras exigem
dos agricultores procedimentos mais rigorosos no manejo dos dejetos como condição
de acesso a mercados internacionais (informação verbal)1.
Ainda segundo o entrevistado, na região de Guaporé ocorre com frequência o
lançamento direto de dejetos frescos derivados da produção intensiva de leite em
cursos de água, contrariando a legislação brasileira (informação verbal)2. Este tipo de
prática favorece o aumento da população bacteriana e de algas que provocam
1
2

Informação fornecida em entrevista realizada no Município de Guaporé (RS), em julho de 2018.
Ibidem.
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eutroficação na água, fenômeno que diminui a quantidade de oxigênio nela dissolvido e
desiquilibra o sistema aquático. Conforme a Resolução nº 57 de 2005 do Conselho

Nacional de Meio Ambiente, é proibido o lançamento de efluente da produção animal

em rios destinados ao abastecimento doméstico, enquadrados na classe I. Segundo esta
resolução, o despejo de resíduo da criação animal somente é permitido para rios de
classe II e III, desde que seja tratado de modo a obter o mesmo padrão qualitativo da
água do rio (BRASIL, 2005).
Independente da origem do dejeto, a aplicação na lavoura como fertilizante
orgânico em estado fresco e sem a estabilização adequada, poderá ampliar o potencial
poluidor dos corpos de água devido à alta presença de patógenos. No caso dos dejetos
líquidos de suínos e bovinos, o ideal é armazená-los em local impermeabilizado e
coberto pelo menos por 120 dias. O uso da cama de aviário, para a qual não há na
legislação recomendações quanto ao período de armazenamento, se orienta realizar
compostagem em locais drenados e cobertos antes de que sejam utilizados como
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fertilizantes nas lavouras (FEPAM, 2014a; 2014b; 2014c).
Para os participantes, conforme escala anterior, é a população da bacia em geral
quem causa os maiores problemas na qualidade dos recursos hídricos (4,1), seguido da
criação animal (3,6), agricultura (3,6), indústria (3,0) e hidrelétricas (2,5). De acordo com
este resultado, supõe-se que alguns dos atores participantes consideraram a população
da BH responsável pela criação animal, por isso o escorre mais elevado. Após identificar
as principais causas e os agentes motivadores, indagou-se aos participantes da pesquisa
sobre os fatores que mais contribuem para aos problemas dos recursos hídricos da BH
do Guaporé, considerando os diferentes usos da água na cidade e no meio rural. Para
tanto, lhes foram fornecidas as opções elencadas na Figura 5.
As respostas permitem constatar que, embora a maioria dos municípios da BH
seja formada por pequenos aglomerados urbanos, há preocupação com relação ao
esgoto doméstico citadino. Entre os fatores não urbanos, o manejo inadequado do solo
na agricultura (3,8), o uso excessivo de insumos (3,8), a ausência de barreiras físicas de
contenção da água da água da chuva (3,6) e os grandes volumes de dejetos animais (3,5)
se destacam negativamente como os maiores contribuintes para a contaminação dos
corpos de água.
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Figura 5 – Causas dos problemas dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé

Fonte: Autoria própria, com base em pesquisa de campo (2018).

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Tiecher et al. (2017) avaliaram a contribuição de potenciais fontes de sedimentos
que transitaram no Rio Guaporé no período de 2011 a 2014, com o objetivo de fornecer
subsídios técnicos para melhorar a gestão de usos da terra e proteger os recursos
hídricos. Os resultados demonstraram que, embora as contribuições das fontes de
sedimentos variassem no espaço da Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé, elas foram
superiores nas lavouras (91 ± 15%) em relação aos sedimentos do canal (5 ± 2%) e das
estradas não pavimentadas (10 ± 4%).
Em outra pesquisa, Minella et al. (2009) coletaram dados sobre precipitação,
volume de escoamento superficial e produção de sedimentos no período de 2002 a
2006. O objetivo foi avaliar a origem das diferentes fontes de sedimentos de uma subbacia cultivada com tabaco localizada no Município de Arvorezinha (contida na área de
drenagem do Rio Guaporé). Os resultados demonstraram que a contribuição das
diferentes fontes de sedimento variou: i) 62% a 54% dos sedimentos tiveram como
origem as lavouras; ii) 36% a 24% vieram das estradas e iii) 2% a 22% eram do canal do
próprio arroio. Esta variação registrada (para menos) nos sedimentos das lavouras e
estradas, segundo os pesquisadores, decorre da introdução de práticas de conservação
implementadas pelo Programa de Manejo dos Recursos Naturais e de Combate à
Pobreza (RS-RURAL). Após efetivar o sistema de cultivo mínimo em grande parte das

GOVERNANÇa dos recursos hídricos e os DESAFIOS DA GESTÃO PARTICIPATIVA para a Bacia
HIDROGRÁFICA DO RIO GUAPORÉ (RS)

414

aaaaaaaaaaaaa
a
lavouras de tabaco da sub-bacia, a quantidade de água escoada das lavouras contendo

sedimentos diminuiu. Como o escorrimento da água de muitas lavouras é canalizado
para estradas, menos escorrimento superficial destas lavouras resultou em menos
escorrimento para as estradas, reduzindo indiretamente a erosão das estradas.

Os resultados destes dois estudos, especialmente do último, demonstram que as
estradas não pavimentadas alocadas na paisagem sem devido planejamento, sem
estruturas de contenção de água das enxurradas, associados ao fato de serem utilizadas
como canal escoador do excesso de água provenientes das lavouras assumem papel
importante no regime hidrológico e sedimentológico das bacias hidrográficas (Minella
et al., 2009).
Outro fator levantado, não pelos questionários e sim nas entrevistas, que se faz
relevante para o equilíbrio da vazão natural dos arroios é o uso recorrente de drenos
para secar áreas de baixadas, alagadiças ou “encharcadas” e, assim, permitir o tráfego
de maquinaria e o cultivo de grãos, especialmente soja – menciona a Coordenadora do
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Departamento do Meio Ambiente de Marau (informação verbal)1. Prática, como esta,
que influencia no processo de infiltração da água no solo motivam alterações na vazão
natural dos arroios, afetando a regulagem dos fluxos de água. Ou seja, os rios tendem a
encher rapidamente com as chuvas e a se esvaziarem com brevidade nos períodos de
estiagem.
Segundo os respondentes do questionário, a principal consequência dos
problemas com os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé está
relacionada à saúde dos habitantes (3,3), que pode ser afetada pelo consumo de água.
Entre as opções fornecidas no questionário, foram demonstradas preocupação com a
recreação e o lazer (2,9); mortandade de peixes (2,9); odor desagradável e aspecto ruim
da água (2,9); encarecimento da água devido à necessidade de tratamentos adicionais
(2,7);

inviabilidade

de

turismo

ecológico

na

região

(2,6);

redução

da

produção/produtividade agropecuária (2,5); prejuízos pelo fato de as indústrias não se
instalarem na região (2,4) e restrição para alguns cultivos agrícolas (2,2). Em síntese,
estas preocupações podem ser agrupadas na seguinte ordem de prioridade: possíveis
prejuízos à saúde, para o lazer e redução da produção agrícola.

1

Informação fornecida em entrevista realizada no Município de Marau (RS), em julho de 2018.
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A falta de interesse político dos governantes foi uma das dificuldades apontadas

pelos participantes da pesquisa (Figura 6). Outras dificuldades consideradas foram:
dissociação entre quem usa, consume e gerencia a água, ausência de esclarecimentos
por parte da população da bacia hidrográfica sobre a importância de preservar os

recursos hídricos e a fraca articulação entre políticas ambientais. De outra parte, as
questões relativas à disponibilidade financeira e de interesse público e privado para
executar obras de melhoria foram consideradas as opções de menor relevância para
resolver o problema dos recursos hídricos. A gestão e ao planejamento, resistência aos
processos participativos de tomada de decisão e ausência de sensibilidade dos
sindicatos e associações rurais, foram consideradas situações de dificuldade
intermediárias a estas duas citadas anteriormente.
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Figura 6 – Dificuldades relativas a problemática da água na Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé

Fonte: Autoria própria, com base em pesquisa de campo (2018).

As ações consideradas importantes para melhorar as condições das águas do Rio
Guaporé foram segmentadas entre estruturais e não estruturais (Figura 7). Entre as
ações não estruturais, os atores atribuíram maior importância às práticas agrícolas,
como o manejo do dejeto e a preservação de banhados e nascentes. Também é possível
destacar a relevância, tanto de ações educativas e orientadoras, quanto de iniciativas
direcionadas a restringir o uso de insumos agrícolas e coibir o desmatamento, por
exemplo. A cobrança pelo uso da água não foi entendida como uma ação essencial para

GOVERNANÇa dos recursos hídricos e os DESAFIOS DA GESTÃO PARTICIPATIVA para a Bacia
HIDROGRÁFICA DO RIO GUAPORÉ (RS)

416

aaaaaaaaaaaaa
a
a maioria dos participantes, posicionamento diferente daquele defendido pelo

presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que presume que a cobrança
pela água captada e/ou pelo lançamento de efluentes é a ação não estrutural mais
relevante.
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Figura 7 – Ações não estruturais que poderiam melhorar as condições das águas do Rio
Guaporé

Fonte: Autoria própria, com base em pesquisa de campo (2018).

Por outro lado, figura entre as ações estruturais que podem melhorar as
condições das águas do Rio Guaporé a (re)vegetação de zonas ripárias para conter a
erosão e reter contaminantes agrícolas (Figura 8) . Supõe-se que algumas das ações
estruturais são subsidiadas por ações não estruturais. Programas educacionais e de
esclarecimentos para (res)significar as questões ambientais, por exemplo, podem
contribuir para melhorar a presença de vegetação ao longo dos cursos de água. Segundo
o membro do setor agrário do Comitê da Bacia Taquari-Antas, os problemas da
agricultura relacionados à água, por exemplo, são pouco perceptíveis aos olhos dos
agricultores: “[...] os agricultores da nossa região possuem o espírito desbravador dos
colonizadores, em que o sujeito considerado trabalhador é aquele que limpa a terra para
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o cultivo [...]”. O entrevistado adiciona que a legislação é mais punitiva do que educativa,
sendo menos efetiva sobre a preservação ambiental (informação verbal)1.

Figura 8 – Ações estruturais que poderiam melhorar as condições das águas do Rio Guaporé
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Fonte: Autoria própria, com base em pesquisa de campo (2018).

O senso comum do que significa ambiental é a construção de um “fenômeno
ambiental” reduzido a um “produto social”; portanto, não é “ambiental” em si mesmo.
Assim, a (re)significação deste fenômeno se dá à medida que a representação do “objeto
ambiental” passa a ser compreendida como possibilidade de coprodução no mundo real
(SOUZA-LIMA, 2013). Ou seja, é possível que ocorra quando o sujeito conseguir perceber
e produzir (em vez de reproduzir) novas realidades a respeito das questões ambientais.
Realidades construídas com base nos elementos socioculturais e biofísicos de seu
ambiente.
A reconstrução da percepção ambiental não deve ser reduzida a um reflexo
distorcido do ambiente local, como, por exemplo, considerar as árvores benéficas por
oferecerem produtos como lenha ou, ainda, temer uma ação punitiva conduzida pela
legislação ambiental. Faz-se necessário refletir com os sujeitos sobre estratégias
específicas e alinhadas com as condições locais de uso e manejo racional dos recursos,
potencializando a convivência com suas restrições ou seus excessos.

1

Informação fornecida em entrevista realizada no Município de Encantado (RS), em julho de
2018.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito do aparato institucional que dá base para a gestão dos recursos

hídricos na BH do Rio Guaporé, muitas são as problemáticas inerentes ao processo de

gestão e uso da água. Neste sentido, faz-se necessário refletir com os usuários da água
sobre estratégias específicas e alinhadas com as condições locais de uso e manejo
racional dos recursos, potencializando a convivência com suas restrições ou seus
excessos.
Um dos principais entraves da gestão deriva da ausência das Agências de Região
Hidrográfica do Rio Grande do Sul, cujo projeto de criação foi encaminhado à Assembleia
Legislativa do Estado no ano de 2020 e continua sem aprovação por parte da Câmara
dos Deputados. Desta forma, o Comitê Taquari-Antas tem atuado predominante na
instância deliberativa, arbitrando sobre alguns conflitos pelo uso da água e aprovou o
plano de recursos hídricos da BH. As atribuições propositivas e consultivas não estão

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

sendo desenvolvidas a contento do comitê. Neste sentido, obras estruturais de interesse
comum diagnosticadas no Plano Hidrográfico, a exemplo do tratamento de efluentes
urbanos, não foram implementadas.
Em que pese os reflexos da ausência das Agências, que deveriam funcionar como
secretarias executivas dos comitês de bacias para arrecadar e aplicar recursos, a
participação comunitária nos processos de gestão e tomada de decisão é tida como um
dos principais desafios da gestão participativa. Embora o entendimento das atribuições
relativas à governança tenha avançado nestas duas décadas, há pouco interesse da
população local em participar das decisões. Muitas vezes as reuniões em nível de comitê
não constituem quórum, também há desinteresse da população local frente aos
processos eletivos bianuais do comitê.
A atuação dos Comitês de BH, como ocorre na região do Rio Guaporé, não
corresponde à lógica de planejamento e gestão das unidades político-administrativas,
tais como os municípios, tampouco coincide a gestão da água como um bem de
interesse público com a poluição emitida em seu uso privado. Em linhas gerais, a
produção de efluentes domésticos e agroindustriais sem tratamento adequado, a
erosão seguida de alteração da paisagem, o uso excessivo de agrotóxicos, exagerado e
equivocado de fertilizantes e a criação intensiva de animais provocam alterações
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negativas no estado dos recursos hídricos. Destaca-se a significativa representatividade
da agricultura frente aos fatores determinantes problemática da água na BH do Rio
Guaporé (RS), uma vez que a base produtiva dos municípios deriva do setor primário.

Além das ações institucionais do comitê, durante as entrevistas e a aplicação dos

questionários, foram identificadas ações paralelas que visam contribuir com a
governança da água e manutenção das características dos ecossistemas aquáticos. Por
exemplo, os projetos “O Rio Pede Socorro” e “Água Potável x Alimentação Saudável”,
desenvolvidos nas escolas do interior do Município de Anta Gorda (RS). Adicionalmente,
no município de Arvorezinha (RS), no ano de 2017, foram realizadas reuniões
comunitárias para tratar de assuntos relativos à preservação e conservação da água em
31 localidades do município.
Igualmente, durante a pesquisa pode se observar iniciativas por parte dos
técnicos da Emater orientado a população rural sobre a destinação adequada dos
dejetos humanos e instruindo os agricultores para proteger as fontes de água e limpar
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os reservatórios. Também orientam, por meio de visitas individuais, reuniões e
atividades práticas sobre a construção de estrumeiras e utilização do dejeto nas
lavouras.
É possível que a região tenha experimentado outras tantas iniciativas como
estas, embora sejam apreciáveis, o alcance é limitado e a duração costuma ser
circunstancial. Desta forma, destaca-se que não foi possível observar macroprojetos
dirigidos para os problemas dos recursos hídricos da BH do Rio Guaporé inerentes aos
atores locais, além das ações relacionadas ao Comitê da BH Taquari-Antas.
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RESUMO
A pesquisa objetiva avaliar a dominialidade das águas para entender o regime de propriedade
da água no Brasil e o processo de gestão das águas. O texto constitucional, possui uma visão
holística e sistêmica do meio ambiente. O código das águas trata a água como bem de domínio
público e dotado de valor econômico. A interpretação legal, requer mudança de postura, de
tratamento e relacionamento para com o meio ambiente e seus componentes, dados aos
fatores geradores da crise hídrica no campo social, econômico e ambiental. A solução exige
conhecimento da estrutura gerencial dos recursos hídricos, para determinar estratégias de
planejamento e gestão a longo prazo. Para este fim, empregou o método dedutivo, mediante
raciocínio lógico da legislação brasileira que aborda os recursos hídricos, analisou a
interpretação do domínio das águas como sendo uma questão de gestão dos recursos hídricos.
Assim como, o procedimento técnico da pesquisa bibliográfica, a partir da legislação nacional,
publicação de livros, e textos científicos, procedendo-se a análise em três seguimentos, o
primeiro relativo à crise hídrica e a legislação, no segundo realizou uma análise do domínio das
águas e, no final, operou uma investigação sobre a competência legislativa. Contudo, o
gerenciamento do domínio das águas deve ser relativo e não a sua apropriação. Portanto, a crise
hídrica pode ser superada por intermédio do gerenciamento integrado, preditivo com
alternativas e otimização dos usos nas bacias hidrográficas, com o propósito de descentralizar o
gerenciamento e oportunizar a participação de usuários, Poder Público e privado.
Palavras-chave: Crise hídrica. Gestão de recursos hídricos. Competência.
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1. INTRODUÇÃO

A crise hídrica surge quando reduz os níveis de água nos reservatórios no tempo

em que deveriam ser normais para suprir as necessidades humanas. No Brasil, desde de

2014, agravou a insuficiência de água. Causas diversas originam essa restringência como
o aumento do consumo de água, desperdício de água e diminuição de nível de chuvas.
Consequentemente, abrevia a oferta de alimentos, compromete o fornecimento de
energia elétrica, encolhe à disposição de água para a população e ocasiona impactos na
economia.
Deste modo, a crise hídrica pode ser caracterizada por fatores como a escassez
e estresse, problemas ambientais agravados pela economia e o desenvolvimento social,
todavia, os fatores mais significativos são relativos à disponibilidade dos recursos e o
aumento da demanda, que devem ser associados ao processo de gestão das águas
(GALVÃO; BERMANN, 2015; TUNDISI; TUNDISI, 2015).
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Os problemas decorrentes do uso incorreto dos recursos hídricos possuem
dimensões em âmbito local, regional, nacional, continental e mundial, que favorecem,
dentre outros problemas, o aumento das fontes de contaminação, alteração das fontes
hídricas, além de vulnerabilidade dos seres humanos à água potável e tratada (Tundisi;
Tundisi, 2015), esse fato tem gerado conflitos e intensificado a crise hídrica,
notadamente em virtude do aumento no consumo doméstico e da irrigação (McNutt,
2013; Young et al., 2014).
O problema de demanda hídrica, porém, pode ser equacionado pelo uso
sustentável dos recursos hídrico, ou seja, uma gestão de águas mais eficiente é
necessária para que se tenha sustentabilidade ambiental, que deve ser precedida por
um estudo dos impactos ambientais e a realização do relatório de impacto ambiental de
uso das águas nas bacias hidrográficas que se encontram no território nacional, a fim de
fornecer um banco de dados que orientem programas e projetos capazes de
proporcionar uma considerável alteração na gestão das águas, bem como na criação de
soluções de custo adequado.
Além disso, a gestão de águas de forma descentralizada e mais participativa pode
apresentar respostas aos problemas geradores da crise hídrica, e que interferem na
saúde humana e saúde pública, resultando, assim, no resgate da qualidade de vida e no
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desenvolvimento econômico e social. Segundo Galvão & Bermann (2015), que
analisaram a crise hídrica em meio ao uso múltiplo da água presente em reservatórios

que geram energia elétrica, é indispensável a realização de legislações específicas, que

atentem para os interesses dos beneficiários, em especial a população, sendo
imprescindível a participação desta no processo.
Considerando a Constituição Federal de 1988 – CF/1988, nota-se que a água é
um bem de domínio público e de direito fundamental, o que garante a participação da
população no processo de gestão e uso. Por outro lado, na lei das águas, ou seja, na Lei
nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos
– PNRH, existe a regulamentação do uso múltiplo das águas armazenadas em
reservatórios, podendo-se destacar, entre os principais regulamentos desta lei, que em
situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos deve ser o consumo
humano e a dessedentação de animais.
Portanto, em meio a limitação dos recursos hídricos ocasionado pelo período de
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estiagem, houve o aumento na preocupação do uso eficiente dos recursos, o que pode
ser obtido com o atendimento das legislações concernentes e a aplicação de modelos
de gestão, notadamente no que se refere ao domínio das águas e a competência dos
entes federados.
Assim, objetivou-se abordar os problemas geradores da crise hídrica, avaliandose o domínio das águas e a competência dos entes da federação, de modo a atentar para
a necessidade de se obter novas normas sobre recursos hídricos, que auxiliem a gestão
descentralizada.

2. RECURSOS HÍDRICOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Com relação aos aspectos legais e institucionais da gestão dos recursos hídricos
no Brasil, o artigo 20 da CF/1988, defini o que são águas federais, informando que lagos,
rios e todas as correntes de água em terrenos de domínio da União, ou que banhem
mais de um Estado, águas que sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele emanem, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais são pertencentes a País. Enquanto que as águas estaduais são aquelas que
possuem o percurso desde a nascente até o desague no mar no próprio território.
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De acordo com a PNRH, a água é um recurso natural limitado, sendo um bem de

domínio público e dotado de valor econômico. Nos casos de escassez, é prioritário o uso
dos recursos hídricos para o consumo humano e a dessedentação de animais.

A gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e participativa, com a

presença do Poder Público, usuários e das comunidades, de modo que favoreça o uso
múltiplo das águas.
Logo, a água é um importante recurso natural, presente em diversas atividades
humanadas, sendo indispensável aos seres vivos e ao desenvolvimento econômico e
social, sendo responsável, em especial, pelo equilíbrio do meio ambiente.
Consoante anota o artigo 3º da Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, no qual se destaca a classificação
dos corpos de água, definindo-se três tipos, a saber: água doces, salobras e salinas.
Observando-se, ainda nesta resolução, o destino de indicado de utilização destas águas
conforme as características físico-químicas e microbiológicas, consoante que somente
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águas doces ou salobras após tratamento específico podem ser usadas para o consumo
humano.

3. LEGISLAÇÃO E CRISE HÍDRICA
Embora a legislação brasileira seja clara quanto a prioridade de uso, é crescente
o número de seres humanos que vivem em condições insuficientes de disponibilidade
de água para o consumo, ou mesmo que vivem em locais com moderada ou falta de
água. Essa realidade pode mudar a partir da forma de que se trata os recursos hídricos
e, assim, atender as necessidades no presente, garantindo, para as futuras gerações, sua
disponibilidade de uso.
Segundo Tundisi et al. (2008), os principais motivos ensejadores da crise de água
sob o aspecto econômico, social e ambiental são: 1. Intensa urbanização, o que aumenta
a demanda por água, ampliando a descarga de recursos hídricos contaminados e com
grandes demandas de água para abastecimento e desenvolvimento econômico e social;
2. O estresse e escassez de água em muitas regiões do planeta, o que tem sido
intensificado pelas alterações na disponibilidade e aumento da demanda; 3. Infraestrutura pobre e em estado crítico em muitas áreas urbanas, verificando-se até 30%
(trinta por cento) de perdas de água diretamente na rede após o tratamento de água. 4.
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Problemas de estresse e escassez, em razão de mudanças globais, a exemplo de eventos

hidrológicos extremos, aumentando a vulnerabilidade da população humana e

comprometendo a segurança alimentar (chuvas intensas e período intensos de seca) e,
5. Problemas na falta de articulação e falta de ações consistentes na governabilidade de
recursos hídricos e na sustentabilidade ambiental.
Intensificando a redução na disponibilidade, deve-se analisar o aspecto
qualidade, já que na Resolução CONAMA nº 357 se observa as classes de água
adequadas a serem usadas, onde somente águas doces ou salobras após o devido

tratamento podem ser usadas, neste sentido é que Leitão (2009), destaca que a ideia de
abundância de água doce no planeta é equivocada, visto que os oceanos, os rios, os
lagos, as geleiras, as calotas polares, os pântanos e os alagados cobrem cerca de dois
terços da superfície da Terra”, sendo a maior parte com baixo potencial para ser
consumida, ou necessitando do aumento no gasto de energia para deixa-las próprias ao
consumo.
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Essa situação de limitação hídrica é mais notória em regiões áridas e semiáridas,
como no Nordeste do Brasil, onde se tem cerca de 1.113 municípios, que estão
distribuídos entre os estados do Nordeste e do estado de Minas Gerais, conforme dados
do Ministério do Meio Ambiente, descritos na publicação de Brasileiro (2009). Nesta
região vivem mais de 25% (vinte e cinco por cento) da população brasileira, que está
estimada em aproximadamente 205 milhões de habitantes (IBGE, 2016), ou seja, a
população contida no semiárido é superior a 50 milhões de habitantes.
O principal ecossistema do semiárido é a Caatinga, definido como único
ecossistema totalmente brasileiro. Rico em biodiversidade, o ecossistema abriga cerca
de 180 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241
de peixes e 221 abelhas (BRASIL, 2007). A caatinga tem um imenso potencial para a
conservação de serviços ambientais, uso sustentável e bioprospecção que, quando bem
explorado, dá o suporte social e econômico para a região e para o país.
A região semiárida também possui clima, na maior parte de sua região,
classificado como BSh e BSk, ou seja, semiárido quente e seco e semiárido quente e frio,
respectivamente, conforme classificação de Koppen. Em tais regiões as precipitações
médias variam entre 200 mm a 800 mm, conforme o local, a exemplo, na bacia do rio
Piancó-Piranhas-Açu a média de precipitação é estimada em aproximadamente 750 mm
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(SCHMIDT; MATTOS, 2013), já na região de Petrolina, sertão Pernambucano, a média de
precipitação é de 540 mm por ano (TEIXEIRA, 2010). Ainda, as precipitações são
concentradas em 3 a 4 meses no ano.

Diante dessa contextualização da região semiárida, verifica-se a necessidade de

garantir o uso sustentável dos recursos hídricos, baseando-se, principalmente, na
sustentabilidade ambiental e social, para ampliar o acesso a água de qualidade nas
comunidades, sendo verificado ações, como a do Governo Federal por meio do
Ministério do Meio Ambiente através da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano em parceria com as instituições federais, estaduais e municipais e da sociedade
civil, onde foi criado o Programa Água Doce – PAD.
O PAD estabelece uma política permanente de acesso à água de boa qualidade
para o consumo do ser humano, articulando e disciplinando a implantação, recuperação
e gestão de sistemas de dessalinização ambiental e socialmente sustentável para
atender a população de baixa renda em comunidades difusas do semiárido. Todavia,
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percebe-se que nem todas as práticas são adequadas, constatando-se que, além do mau
uso dos recursos hídricos pelo ser humano em suas necessidades e atividades, associada
a questão de gestão de recursos hídricos, são poucas as ações governamentais voltadas
a questão hídrica, já que, em sua maioria, referem-se, apenas, a distribuir entre a
sociedade os recursos hídricos já existentes.
Face o crescimento da demanda de uso por água, também é necessário que se
amplie os sistemas de capacitação e armazenamento dos recursos hídricos em conjunto
com a educação ambiental em suas várias modalidades. De modo que se atenda a
necessidade atual e se garanta, a futura geração, o acesso e uso dos recursos hídricos.
Em 2021, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA,
2021, no Brasil, as áreas com maiores impactos da estiagem são a bacia hidrográfica do
Rio Paraná, considerada a principal geradora de energia elétrica. Em menor proporção,
a bacia do Rio São Francisco, com níveis de água abaixo de 60% (sessenta por cento) da
média, que tem como afluentes o Rio das Velhas, o Rio Pará, o Rio Paraopeba, o Rio
Paracatu e o Rio Urucuia, em Minas Gerais, e os Rios Corrente e Grande, no Oeste
Baiano, conforme gráfico abaixo:
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Fonte: Embrapa, 2021.

Portanto, as normas que regem o direito ambiental apresentam conflitos entre
se o que enfraquece a tomada de decisão por parte da sociedade, ainda desestimula o
acesso ao Poder Judiciário, e excita a formação de vários conflitos envolvendo o direito
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de uso dos recursos hídricos.

4. APREENSÃO DE DOMÍNIO DAS ÁGUAS
A respeito do domínio das águas, Fiuza (2003, p. 643), esclarece que não é direito
de propriedade, mas manifestações de soberania interna: “domínio eminente é o poder
político pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas que se achem em seu
território. Seus limites se fixam em lei”.
Para Cureau e Leuzinger (2013, p.143), “não se pode entender, nesse caso,
domínio, como poder de usar, gozar e dispor, nos termos previstos pelo Código Civil, ao
versar sobre o direito de propriedade”. Logo, o domínio das águas refere-se ao
gerenciamento e não apropriação.
Na vigência do Código Civil de 1916, e do Decreto n° 24.643, de 10 de julho de
1934 (Código das Águas), predominava no ordenamento jurídico brasileiro a
compreensão que na gestão das águas, admitia-se a presença de águas particulares,
estaduais e federais.
Contudo, com a vigência da CF/1988, essa concepção privada do domínio da
água deixou de existir. De forma expressa no artigo 20, III, e artigo 26, I, a água passou
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a integrar os bens públicos. Consequentemente, essa previsibilidade, tornou inaplicável
o Código de Águas.

A partir da atual ordem constitucional, as águas particulares passaram para o

domínio do Estado. À vista disso, percebe-se a inexistência dos recursos hídricos de
domínio particular ou municipal, previstos anteriormente pelo Código das Águas. Agora
a dominialidade dos recursos hídricos pertence à União e aos Estados, quando as “águas
superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósitos encontrados em seu
território”, (HUNKA, 2006).
Por outro lado, Carvalho Filho (2009, p. 1145), sustenta que as águas ainda
podem ser particulares:

a) Águas públicas (pertencentes ao Poder Público); b) águas privadas
(nascidas e localizadas em terrenos particulares, quando não estejam em
categoria diversa); c) águas comuns (correntes não navegáveis ou flutuáveis
e que não criem tais correntes). As águas públicas, por sua vez, dividem-se
em águas de uso comum e águas dominicais.

A transferência do domínio das águas particulares para o Estado, segundo
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Machado (2013, p. 504), gera para o Estado a obrigação de indenizar o proprietário, ao
invés de cobrar pelo uso água.
Há razoabilidade em sustentar-se que o “direito adquirido” (art. 5º, XXXVI, da
CF) socorre esses proprietários particulares, no sentido de obterem
indenizações dos Estados quando estes pretenderem o domínio das águas
referidas no art. 8º do Código das Águas. Não se pode simplesmente tentar
introduzir no regime jurídico das nascentes privadas o sistema da outorga e
da cobrança do uso desse recurso específico pelo viés da “função social” da
propriedade (art. 5º, XXIII, da CF/1988). Houve um inegável esvaziamento do
direito de propriedade (art.5º, XXII, da CF/1988), que acarreta nesse caso a
obrigação de indenizar ou de não cobrar a água utilizada.

Sob a ótica do direito adquirido pelo particular de receber indenização, Viegas
(2005), assevera que só haveria esse direito na hipótese das águas passassem ao
domínio público mediante poder constituinte derivado, previsto no artigo 5°, XXXVI, da
CF/1988.
Sobre a gestão das águas, de acordo com a PNRH, deve ser descentralizada,
integrada e participativa, envolvendo o Poder Público, os usuários e a sociedade, a fim
de assegurar o controle qualitativo e quantitativo do recurso, para tornar efetivo o seu
acesso.
BRAGA et al. (2006, p. 648), assevera que a política de gestão de recursos hídricos
apoia-se nos seguintes princípios:
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Reconhecimento da água como um bem público dotado de valor econômico;
Necessidade do uso múltiplo das águas;

Prioridade do uso dos recursos hídricos em situação de escassez, para o
consumo humano e dessedentação de animais;
Participação dos diferentes níveis do poder público, dos usuários e da
sociedade civil no processo de tomada de decisão: gestão participativa.

Quanto aos instrumentos de gestão de recursos hídricos, compreende-se como
os mecanismos, ferramentas ou meios que auxiliam a gestão de recursos hídricos,
segundo o Código das Águas, são: a) Planos de recursos hídricos – refere-se ao
documento que orienta a implementação da gestão de recursos hídricos, mediante
diálogos sobre a situação dos recursos hídricos, traça os objetivos, e seus respectivos
programas de intervenção; b) Enquadramento dos corpos de água em classes, conforme
os usos preponderantes da água – trata de um instrumento de planejamento que aponta
as metas de qualidade das águas nos corpos de água de uma bacia hidrográfica; c)
Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos – é um instrumento de controle
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quantitativo e qualitativo dos usos da água, superficiais e subterrâneas, e o efetivo
exercício dos direitos de acesso à água; d) Cobrança pelo uso de recursos hídricos –
reconhece a água bruta como bem econômico, a fim de incentivar o uso racional da água
e conseguir recursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções
previstos nos planos de recursos hídricos; e) Sistema de informações sobre recursos
hídricos – com base de dados sobre a potencialidade, disponibilidade, demandas, e
informações sobre o balanço hídrico nas bacias, identificando os conflitos existentes
pelo uso da água.
Dentre esses instrumentos, destaque-se a outorga dos direitos de uso dos
recursos hídricos, que atualmente cabe a Agência Nacional de Águas – ANA, conceder
as outorgas das águas situadas em domínio da União, que poderá delegar sua
competência para os Estados e Distrito Federal.
Contudo, as águas de domínio Estadual ou do Distrito Federal, compete aos
órgãos incumbidos legalmente de exercer essa atividade.
Ademais, existem casos em que é dispensada a outorga do uso dos recursos
hídricos, conforme dispõe ao artigo 12, § 1º da Lei nº 9.433/1997.
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5. A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM MATÉRIA DE RECURSOS
HÍDRICOS
A competência legislativa a teor de recursos hídricos se refere as atribuições

definidas na Constituição Federal, para cada Ente (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios) poder elaborar normas (leis, decretos, etc.), acerca das matérias
devidamente especificadas no texto constitucional.
Essa competência ainda pode ser classificada em três espécies: a) Privativa: é a
competência plena, direta e reservada a uma determinada entidade do Poder Público;
b) Concorrente: é a possibilidade de legislar sobre o mesmo assunto ou matéria por mais
de uma entidade federativa, mas obedecendo a primazia da União quanto às normas
gerais (SILVA, 2002, p. 479); c) Suplementar: é uma subespécie da competência
concorrente; é aquela que preenche os vazios da norma geral; para alguns ela é
"complementar"(FERREIRA FILHO, 2003, p. 61)).
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No que se refere à competência legislativa dos Entes Públicos (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) em matéria ambiental, especialmente quanto aos
recursos hídricos, cabe a União estabelecer as normas gerais, os Estados e o Distrito
Federal as normas complementares, tendo competência plena se a União não editar
norma geral. Os Municípios têm competência, segundo destaca Fiorillo (2013, p. 334),
suplementar, além de também exercer a sua competência para legislar sobre interesse
local. O artigo 22 da CF/1988, determina a competência da seguinte forma:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
[...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
[...]
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-seá a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
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§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia
da lei estadual, no que lhe for contrário.
[...]

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Entretanto, os Estados não se omitiram na consideração da matéria e pautados
na competência material comum para proteger o meio ambiente e combater a poluição
em todas as suas formas, também previstos no artigo 23, VI da CF/1988, bem como na
competência para legislar concorrentemente sobre a proteção do meio ambiente,
controle da poluição e responsabilidade por dano ao meio ambiente, previstos no artigo
24, VI da CF/1988, preencheram suas Constituições Estaduais com disposições
pertinentes à proteção dos recursos hídricos.
Dessarte, a competência da União para legislar não se confunde com a
capacidade do ente público estabelecer regras administrativas sobre os bens que se
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encontram sobre seu domínio, entendido como guarda e administração.
Isto posto, não há dúvida da competência dos Estados em legislar sobre matéria
administrativa no que se refere aos recursos hídricos que estejam sobre seu domínio,
sem ferir competência privativa da União.
Assim, veda-se criar direito sobre as águas, pois este é só de competência da
União.
Quanto aos Municípios, não sendo eles detentores de domínio hídrico, não
podem fixar regras sobre a gestão das águas. Mas podem legislar de maneira
suplementar, quando a matéria for de interesse local, de acordo com o artigo 30, inciso
I e II, da CF/1988, em relação aos recursos naturais e proteção do ambiente “Art. 30.
Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber;”.
Embora a competência material para proteger o meio ambiente, de modo geral,
e combater a poluição em todas as suas formas seja comum a todas as entidades estatais
(artigo 23, VI, da CF/1988), o que possui reflexos na política de gestão dos recursos
hídricos, a competência para instituir um sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direito de uso é exclusiva da União
(artigo 21, XIX, da CF/1988).
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Fiorillo destaca (2013, p. 335), que “essa competência material deverá ser

verificada ainda que o ente federado não tenha exercido a sua atribuição legislativa”.

O artigo 30 da CF/1988, determina a competência comum dos entes federativos

para a proteção do meio ambiente.

Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial;
[...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano;

Consequentemente, as leis estaduais e seus sistemas de gerenciamento que
instituem a política de recursos hídricos não são inconstitucionais, mas lhes são
conferidas validade sem caracterizar desobediência a CF/1988.
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Portanto, na competência legislativa, na administrativa os Municípios também
não possuem competência para a gestão das águas, mas atuam em áreas correlatas,
forte nos incisos V e VIII do já referido artigo 30 da CF/1988, porque a competência para
proteger o meio ambiente é comum a todas as entidades estatais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a validade da CF/1988, a água deve ser considerada como bem ambiental e
público, em detrimento das águas particulares previstas no Código das Águas.
Face a inexistência de norma constitucional expressa que determine a isenção
dos Estados do dever de indenizar os proprietários das águas particulares, que se
encontram em seus terrenos, e considerando a segurança do direito da propriedade, é
razoável o pagamento de indenização quando há a transferência do domínio das águas
particulares para o Estado.
Quanto ao domínio dos recursos hídricos pela União e pelo Estado, consiste na
responsabilidade de preservar, guardar e gerenciar. Tem a ver com a auto-organização
e autogoverno no outorgamento no direito de uso dos recursos hídricos.
Independentemente da competência material ou formal da União, não desfaz os
poderes e autonomia dos Estados sobre os bens de seu domínio.
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Apesar da CF/1988 estabelecer a competência privativa da União para legislar

sobre as águas, os Estados podem determinar normas administrativas e de gestão das

águas que se encontram sob seu domínio. Especificadamente com relação as tarefas

operacionais, a exemplo da outorga e implementação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

As partes envolvidas no conflito sobre questões de águas, devem sempre aplicar
o bom senso para proporcionar a melhor gestão dos recursos hídricos, a invés de
interpretar a norma exclusivamente nos consectários da dominialidade.
A crise hídrica pode ser superada desde que haja um gerenciamento integrado,
preditivo com alternativas e otimização dos diversos usos nas bacias hidrográficas, a fim
de descentralizar o gerenciamento e oportunizar a participação de usuários, Poder
Público e privado. Para isso, é necessária uma educação ambiental da comunidade e
preparação dos gestores no desenvolvimento da gestão de recursos hídricos.
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RESUMO
As últimas décadas do século XX, foram excepcionalmente importantes frutos de uma
crescente preocupação mundial com as questões ambientais. Aspectos como mudanças
climáticas e escassez de recursos naturais (em termos de quantidade e de qualidade)
indicaram uma urgente necessidade de adoção de medidas, que viessem a permitir a
redução da pressão humana sobre o meio ambiente, ao mesmo tempo garantindo um
desenvolvimento sustentável. Ao longo do período 1981-2021, a legislação ambiental
brasileira foi sendo estruturada e atualizada, de forma que atualmente, é um dos mais
completos conjuntos de leis ambientais do mundo. A preservação da fauna, punindo
ações criminosas, praticadas por indivíduos que exercem atividades ilegais, está pautada
nas Leis nº 9.605/1998 e nº 5.197/1969. Sendo assim, o objetivo do estudo em tela foi
analisar a atuação da Polícia Militar, na proteção de espécies ameaçadas e seus
ecossistemas em perigo no Estado da Paraíba, de maneira a subsidiar a tomada de
decisão dos órgãos operativos de preservação e proteção do meio ambiente. Utilizouse por método de estudo – o estudo de caso, satisfatoriamente adequado para
responder as subsequentes indagações à presente pesquisa. Outrossim, o trabalho aqui
proposto é revestido de relevância científica e social, podendo servir de base para
avanços na proteção ambiental, no combate ao tráfico de animais silvestres e na
garantia dos direitos da sociedade a um meio ambiente equilibrado, bem como para
outros estudos nas áreas de Direito Ambiental, Segurança Pública e de Gestão de
Recursos Naturais.
Palavras – chaves: polícia; meio ambiente; leis; aves; tráfico; animais silvestres.
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1. INTRODUÇÃO

Participando do esforço mundial, em prol do meio ambiente, em 1981, o Brasil

homologou a sua Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), tendo “por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (BRASIL, 1981). Neste
mesmo instrumento normativo, foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA), responsável pela implementação e fiscalização da PNMA.
Em 1988, a Constituição Federal brasileira, em seu artigo 225, estabeleceu 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 preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
(BRASIL, 1988).
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Nesse conjunto se destacam a Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1998) e a Lei nº
5.197 (BRASIL, 1969) que tratam de proteger e preservar a nossa fauna e flora. E, sendo
o Brasil uma República Federativa, evidentemente as leis federais, que atuam como
“norma geral”, influenciaram e modificaram as legislações das unidades federativas do
país, dentre as quais a legislação ambiental do Estado da Paraíba.
Para colocar em prática todas as normas jurídicas de proteção e preservação do
meio ambiente, além dos órgãos seccionais do SISNAMA (órgãos ou entidades
estaduais, responsáveis pela proteção da qualidade ambiental e pelo disciplinamento
do uso dos recursos ambientais), é necessária a colaboração de vários órgãos públicos.
Entre estes, destaca-se a Polícia Militar da Paraíba, através do Batalhão de Polícia
Ambiental, com sede na capital, João Pessoa, e atuação em todos os municípios do
Estado – criado pela Lei Complementar nº 87, de 02 de dezembro de 2008, que dispõe
sobre a organização estrutural e funcional da Polícia Militar e determina outras
providências (PARAÍBA, 2008) – e que se constitui importante peça da engrenagem
estatal criada com o intuito de evitar a prática de crimes ambientais.
Um dos crimes ambientais que atualmente vem crescendo e se especializando é
o tráfico de animais silvestres, notadamente o de aves. A Polícia Militar, no uso e gozo
do seu poder de polícia ambiental, e fundamentada no princípio da supremacia do
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interesse social sobre o individual, com amparo na legislação federal e estadual, tem
procurado dissuadir diuturnamente a prática dessa atividade econômica ilegal.

Tendo em vista o exposto, surgem algumas questões: (a) Quais as contribuições

da Polícia Militar para a defesa de espécies ameaçadas e dos ecossistemas em que elas
estão inseridas no Estado da Paraíb ? (b) A atuação do Batalhão de Polícia Ambiental é

contribuição adequada e suficiente para evitar a prática dos crimes ambientais, no
território paraibano, relacionados ao tráfico de animais silvestres? e (c) Em termos de
normas legais e operacionais, como essa atuação poderia ser aprimorada?
Sendo assim, o presente trabalho, realizando um estudo de caso sobre a atuação
da Polícia Militar na defesa de espécies ameaçadas e seus ecossistemas em perigo no
Estado da Paraíba, tentará responder as indagações acima expostas, e se caracterizará,
quanto aos métodos de investigação, em observacional e indutivo, quanto aos fins, em
descritivo e explicativo, e quanto aos meios, em bibliográfico e documental.
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2. O PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL
A expressão “poder de polícia”, em sentido amplo, remonta aos anos sessenta,
indicando o “exercício do poder sobre as pessoas e as coisas, para atender ao interesse
público, devendo ser respeitado pelos indivíduos” (CAVALCANTI, 1964).
O conceito legal sobre poder de polícia está previsto no artigo 78 do Código
Tributário Nacional “como atividade da Administração Pública que, limitando ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão do interesse público concernente aos direitos individuais e coletivos”
(BRASIL, 1966).
O poder de polícia ambiental pode ser definido como o poder-dever da
administração pública de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado,
mediante intervenção proporcional, sem omissão relevante, na esfera jurídica dos
administrados – seja pessoa física ou jurídica, com vistas a evitar ou reprimir o exercício
insustentável dos direitos de propriedade e de liberdade. Desta feita, a doutrina
converge no sentido de limitação ou restrição por parte do Estado às liberdades e às
propriedades individuais em prol do bem comum, do interesse público. A partir dessa
premissa, tem-se que a proteção dos direitos fundamentais à boa administração pública
e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como a aplicação do princípio
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constitucional do desenvolvimento sustentável é dever-poder do Estado, por meio do
poder de polícia ambiental (SCHMIDT, 2017).

No estado da Paraíba, a Policia Militar exerce o poder de polícia ambiental,

através do Batalhão de Polícia Ambiental, localizado na Capital João Pessoa e com
responsabilidade em todo o território estadual.

Fundamento do poder de polícia ambiental
Tratando-se de poder de polícia, verifica-se, como fundamento, a supremacia do
interesse social sobre o individual; tal fundamento também se aplica ao poder de polícia
em matéria ambiental, já que o meio ambiente ecologicamente equilibrado ocupa
posição de relevo na Constituição da República Federativa do Brasil, sendo um direito
fundamental, previsto no artigo 225. Já em seu artigo 145, inciso II, prevê a cobrança de
taxas, tendo em vista o poder de polícia.
Ainda que o artigo 225 seja o pilar de sustentação do poder de polícia ambiental
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e haja a previsão no artigo 145, inciso II, encontram-se vários artigos que obrigam o
poder público a defender o meio ambiente, como no caso do artigo 23, incisos VI e VII,
que dispõe ser competência comum da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e
preservar as florestas, a fauna e a flora (SCHMIDT, 2017).
No momento em que a Constituição Federal define que o poder público e a
coletividade possuem o dever de defender o meio ambiente, observa-se que o exercício
do poder de polícia é obrigatório para o Estado, tendo em vista que é assegurador do
primado dos princípios, objetivos, direitos e deveres que podem ser considerados
fundamentais.
O poder de polícia na esfera ambiental é exercido pelos órgãos que integram o
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), sendo diversas as sanções aplicáveis,
previstas nas leis administrativas, nos três níveis federativos, que podem ser aplicados
no âmbito do poder de polícia, recaindo sobre indivíduos e bens, sejam elas pessoas
físicas ou jurídicas, não diretamente sobre os administrados, podendo até mesmo as
pessoas jurídicas de direito público sofre o poder de polícia, podendo ser mencionadas
como sanções as multas administrativas, a interdição de estabelecimentos, a suspensão
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do exercício

de direitos, demolição de construções irregulares e os embargos

administrativos de obras, dentre outras.

O artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 87/2008, determina que

compete a polícia militar da Paraíba exercer a função de polícia administrativa do meio

ambiente, nos termos de sua competência, na constatação de infrações ambientais, na
apuração, autuação, perícia e outras ações legais pertinentes, quando assim se dispuser,
juntamente com os demais órgãos ambientais, de maneira a colaborar na fiscalização
do meio ambiente.

A Polícia Militar e o policiamento ostensivo ambiental
No Estado da Paraíba, foi criada em 14 de outubro de 1988, através do Decreto
Estadual nº 12.705, a Companhia de Policiamento Florestal, pertencente a Polícia
Militar, e com o objetivo de realizar o policiamento ostensivo na área ambiental. De

Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

acordo com o Relatório Anual de Atividades (2020), do Batalhão Ambiental,
“com a criação de novos Batalhões, a Companhia foi transformada em
Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) através do Decreto Estadual nº
31.778, datado de 12 de novembro de 2010, com a missão de prover
segurança pública, cidadania, respeito aos direitos humanos e proteção do
meio ambiente, procurando coibir os crimes ambientais em todo o Estado da
Paraíba, composto atualmente por 223 municípios”.

A Resolução n° 0003, de 20 de outubro de 2009, do Comandante Geral da Polícia
Militar da Paraíba – que estabelece a divisão geoadministrativa, atribuições e área de
responsabilidade territorial dos Comandos Regionais, dos Batalhões, Companhias e
Pelotões de Polícia Militar do Estado da Paraíba – em seu artigo 6°, parágrafo 15º,
determina que o Batalhão de Polícia Ambiental, com sede em João Pessoa, tem como
área de atuação todo o Estado da Paraíba, sendo responsável pelo comando,
planejamento, coordenação, operacionalização, fiscalização, treinamento, segurança,
manutenção e controle das atividades de policiamento ambiental.
Compete-lhe, especialmente:
1)

Exercer

a

polícia

administrativa

do

meio

ambiente,

conjuntamente com os demais órgãos ambientais, colaborando na fiscalização
das florestas, rios, estuários e em tudo que for relacionado com a fiscalização do
meio ambiente;
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Foto 1: Operações conjuntas da Polícia Militar com IBAMA, ICMBio e SUDEMA

Fonte: Arquivo da Polícia Militar da Paraíba (2020).

2)

Orientar a população acerca da legislação ambiental e da

importância do seu cumprimento, relacionando-a com a necessidade de criação,
conservação e proteção das Unidades de Conservação;
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Foto 2: Ações de orientação da população sobre a importância de se proteger a natureza
(formato digital) e fiscalizações em unidades de conservação.

Fonte: Arquivo da Polícia Militar da Paraíba (2020).
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3)

Desenvolver programas de educação ambiental junto à

comunidade.

Integram a estrutura administrativa do Batalhão de Polícia Ambiental:

(a) 1ª Companhia de Polícia Ambiental – 1ª CPAmb, área de atuação

correspondente à área do Comando do Policiamento Metropolitano (a Grande João
Pessoa e municípios circunvizinho): 1º Pelotão de Polícia Ambiental – Busca e
Salvamento; e 2º Pelotão de Polícia Ambiental – Proteção à Fauna e Flora;
b) 2ª Companhia de Polícia Ambiental, com sede em Campina Grande,
correspondente a área da Comando do Policiamento Regional I (CPR I): 1º Pelotão de
Polícia Ambiental – Busca e Salvamento; e 2º Pelotão de Polícia Ambiental – Proteção à
Fauna e Flora; e
c) 3ª Companhia de Polícia Ambiental, com sede em Patos, correspondente a
área da CPR II: 1º Pelotão de Polícia Ambiental – Busca e Salvamento; e 2º Pelotão de
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Polícia Ambiental – Proteção à Fauna e Flora.
Foto 3: Localização das subunidades da Polícia Militar especializadas em proteção conservação
ambiental.

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades Anual (2020) do Batalhão Ambiental.

Essas unidades administrativas e operacionais do batalhão ambiental são
responsáveis pela execução das operações de combate aos crimes ambientais e de
preservação da natureza. Dentre as inúmeras ações ambientais realizadas pelos
policiais, encontra-se o combate ao tráfico ilegal de animais silvestres.
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3. O COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO ESTADO DA
PARAÍBA

O tráfico de animais silvestres constitui em si, uma grande ameaça à

biodiversidade, sendo um dos fatores mais significativos de destruição da fauna,
principalmente em países como o Brasil, que possui altos índices de tráfico de animais
(SALDANHA; PEIXOTO, 2021).
De acordo com o 1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Animais Silvestre
(2001), o comércio ilegal de vida silvestre, incluindo a fauna, a flora e seus produtos e
subprodutos, é extremamente rentável e é considerada a terceira maior atividade ilícita
no mundo, atrás apenas do tráfico de armas e do tráfico de drogas.
O comércio de animais silvestres capturados na natureza sempre foi uma
atividade deletéria para a fauna, independentemente de ser legal ou ilegal. O processo
de comercialização, técnicas de captura, transporte e manejo, de uma maneira geral,
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são os mesmos desde o início até hoje, com agravantes por atualmente ser uma
atividade ilegal. Os animais sempre foram tratados de uma maneira desrespeitosa,
vistos apenas como simples mercadorias, utilizados como fonte de renda. (RENCTAS,
2001).
Atualmente, essa atividade ilegal vem crescendo, se especializando e se
tornando um dos principais problemas ambientais e econômicos a ser resolvido no Brasil
e no mundo. (RENCTAS, 2001).
A Polícia Militar do Estado da Paraíba vem atuando diuturnamente no combate
a esse tipo de crime, objetivando sempre a prisão dos infratores das leis ambientais
relacionadas à fauna e o salvamento, ou resgate, de animais ameaçados de algum tipo
de violência.
Na Tabela 1 abaixo, veremos o quantitativo de animais resgatados pela Polícia
Militar em 2020 e o de animais entregues voluntariamente aquela instituição pelo seus
suposto criadores.

Espécies Ameaçadas: O estudo de caso do poder público em defesa do Meio ambiente

445

aaaaaaaaaaaaa
a
Tabela 1 - Quantitativo de animais resgatados e/ou entregues voluntariamente à Polícia Militar
da Paraíba no ano de 2020.

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades Anual (2020) do Batalhão Ambiental.

Na tabela acima, podemos ver que durante o ano de 2020 cerca de 3.551 (três
mil quinhentos e cinquenta e um) animais foram resgatados ou entregues
voluntariamente à Polícia Militar da Paraíba, sendo o mês de agosto onde mais
ocorreram situações dessa natureza, com o registro de 451 (quatrocentos e cinquenta
e um) animais entregues e/ou resgatados. Já com relação a localização territorial, a
capital João Pessoa foi o local onde mais houveram animais salvados, registrando em
2020 um montante de 2.635 (dois mil seiscentos e trinta e cinco) salvamentos.
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Gráfico 1: Animais resgatados pela Polícia Militar, em geral, no ano de 2020.

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades Anual (2020) do Batalhão Ambiental
.

Dos animais resgatados pela Polícia Militar no ano de 2020, a maioria, ou seja,
44% (quarenta e quatro por cento), aproximadamente, são aves. Em seguida, com 36%
(trinta e seis por cento), vem o resgate de répteis. Por fim, com 20% (vinte por cento),
teremos os animais mamíferos.
No ano de 2020, outra forma de salvar animais silvestres foi apreendendo eles,
como podemos observar na figura abaixo:
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Tabela 2 - Quantitativo de animais apreendidos de 2020.

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades Anual (2020) do Batalhão Ambiental.

No ano de 2020, conforme demonstrado na tabela acima, foram apreendidos
pela Polícia Militar no Estado da Paraíba 5.443 (cinco mil quatrocentos e quarenta e três)
animais, sendo destes, 3.428 (três mil quatrocentos e vinte e oito) apenas na capital
João Pessoa. No município de Campina Grande, foram apreendidos 1.171 (mil cento e
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setenta e um) animais.
Foto 4: Registro de ações de combate ao tráfico de aves realizadas pela Polícia Militar no ano
de 2020 na capital João Pessoa.

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades Anual (2020) do Batalhão Ambiental.

No município de Campina Grande, área de atuação da 2ª Companhia de
Policiamento Ambiental (2ª CPAmb), conforme quadro tabela abaixo, foram salvados
197 (cento e noventa e sete) animais nas três feiras livres existentes naquele município.
A feira da Prata foi a que mais teve ações que resultaram em salvamento de aves em
cativeiro, totalizando 106 (cento e seis) passeriformes.
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Tabela 3 - Quantitativo de animais salvados pela Polícia Militar em Campina Grande no ano de
2020.

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades Anual (2020) do Batalhão Ambiental.

Embora a cidade de Campina Grande, bem como outras cidades do estado da
Paraíba, não esteja incluída entre as cidades com grande participação no tráfico de aves,
é comum a venda destas em mercados livres, mostrando então a presença de um
pequeno tráfico interno. (ROCHA et al, 2014).
Nas feiras livres, a venda dos pássaros é realizada por ‘vendedores ambulantes’,
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que se deslocam com seus pássaros para estes locais nos dias de maior movimento. Um
dos principais pontos de comercialização é a Feira da Prata, onde há uma verdadeira
feira de passarinhos nos domingos pela manhã. Esta feira é a mais popularmente
conhecida, muito embora exista comercialização de aves na feira Central, aos sábados.
Esses mercados públicos são amplamente conhecidos, como locais de venda de aves
pela população da cidade, até por quem não costuma criar pássaros, o que demonstra
o quanto esta atividade está culturalmente disseminada. (ROCHA et al, 2014).
As atividades de venda, revenda e troca de pássaros movimentam um comércio
vultoso na cidade de Campina Grande. Além dos pássaros, são comercializadas gaiolas,
armadilhas, bebedouros, comida e medicamentos para as aves. Entre as espécies
comercializadas, os exemplares machos são mais procurados; as fêmeas só são
capturadas para fins reprodutivos ou para estimular o canto dos machos no momento
da venda, sendo vendidas por preços mais baixos. (ROCHA et al, 2014).
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4. A POLÍCIA MILITAR E A APLICABILIDADE DAS LEIS AMBIENTAIS DE
PROTEÇÃO DA FAUNA
A aplicação das leis ambientais que tratam da proteção da fauna brasileira, que

são as Leis nº 5.197/1967 e nº 9.605/1998, por parte da Polícia Militar do Estado da
Paraíba tem várias frentes, e dentre estás podemos citar o resgate e a apreensão de
aves mantidas em cativeiro de forma ilegal.
A Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, e que dispõe sobre a proteção à fauna e
da outras providências, afirma no caput do artigo que “os animais de quaisquer
espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do
cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros
naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição,
destruição, caça ou apanha”, sendo assim, conforme o artigo terceiro do
supramencionado dispositivo legal, torna-se expressamente “proibido o comércio de
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espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na sua caça,
perseguição, destruição ou apanha”, excetuando-se, de acordo com o parágrafo
primeiro deste artigo, as espécimes provenientes legalizados.
Contudo, tal proibição não é absoluta, pois o artigo 9º da Lei nº 5.197/1967
afirma que desde que observadas e satisfeitas as exigências legais, poderão ser
capturados e mantidos em cativeiro, espécimes da fauna.
Já a Lei nº 9.605, promulgada em 12 de fevereiro de 1998, trata no capítulo V
dos Crimes Contra a Fauna, tipificando em seu artigo 29 que matar, perseguir, caçar,
apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a
devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo
com a obtida, é crime punível com pena de detenção, de seis meses até um ano, e multa.
O indivíduo que vender, expor à venda, exporta ou adquire, guardar, ter em
cativeiro ou depósito, utilizar ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos,
provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, pode ter sua liberdade cerceada por até doze
meses, conforme legislação ambiental vingente
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A promulgação da Lei nº 9.605/1998, provocou apenas a revogação dos

dispositivos da Lei nº 5.197/1967 que estivessem em conflito com as normas existentes
naquela.

No ano de 2020, no Estado da Paraíba, a Polícia Militar, através do Batalhão de

Policiamento Ambiental, intensificou ações embasada nas legislações acima
referendadas no sentido de preservar a fauna paraibana, conseguindo salvar milhares
de animais, principalmente aves, dos locais onde se encontravam aprisionados, bem
como, aplicando sanções penais e administrativas aqueles que insistem em infringir tais
leis, de maneira que ações dessa natureza sejam desestimuladas.
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Figura 1 - Espécies de aves mais resgatadas em 2020 pela Polícia Militar.

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades Anual (2020) do Batalhão Ambiental.

Ao observar as espécies resgatadas pela polícia militar, perceberemos a espécie
de ave mais salvada é o chamado golado (sporophila albogularis), com 215 (duzentas e
quinze) aves sendo devolvidas para a natureza. Em seguida, vem o Galo-de-Campina,
com o resgate em 2020 de 173 (cento e setenta e três) aves. Em Campina Grande, foram
resgatados ou entregues voluntariamente, o quantitativo de 498 (quatrocentos e
noventa e oito) animais. Essas aves, em sua grande maioria, são conduzidas para o
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), localizado na Floresta Nacional da
Restinga de Cabedelo, cidade de Cabedelo-PB, o qual é responsável pela recepção,
triagem, tratamento e destinação de animais silvestres resgatados ou apreendidos pelos
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órgãos de fiscalização em diversas localidades da Paraíba, como também dos animais
entregues por particulares. (PAGANO et al, 2009).

No ano de 2020, a Polícia Militar realizou 95 (noventa e cinco) prisões de

indivíduos que mantinham em cativeiro animais domésticos sem autorização da
autoridade competente. Destas, 50 (cinquenta) ocorreram na capital João Pessoa.
No Relatório Anual de Atividades da Polícia Militar, concernente a sua atuação

no âmbito da defesa e preservação da natureza, elaborado pelo Batalhão de Polícia
Ambiental, em sua versão 2020, consta que foram atendidas pela aquela unidade
operacional especializada 334 (trezentas e trinta e quatro) ocorrências relacionadas ao
salvamento de animais silvestres que se encontravam em cativeiro de forma irregular.
O artigo 72 da “Lei da Vida”, a 9.605/1998, diz que as infrações administrativas
ambientais são punidas, dentre várias formas, com a multa, seja ela simples ou diária,
além da apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos,
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. O
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valor dessa multa, reza o artigo 75 do mesmo regramento legal, será de no mínimo de
R$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
No ano de 2020, a Polícia Militar, aplicou segundo o Relatório de Atividade Anual
(2020), em desfavor dos infratores da lei que mantiveram animais silvestres em
cativeiro, em sua grande maioria aves, o montante aproximado de R$ 1.328.000,00 (um
milhão e trezentos e vinte e oito mil reais), dos mais de R$ 4 milhões aplicadas durante
o ano todo resultantes da prática de infrações administrativas ambientais no Estado da
Paraíba, o que correspondeu a quase 33% (trinta e três por cento).
Alguns estudiosos das ciências econômicas dedicaram tempo e esforço no
sentido de entender quais os motivos que levariam um homem a não cometer crimes
ou contravenções em desfavor da natureza, e principalmente, em detrimento da fauna.
Para COHEN (2000), os economistas que estudam conformidade firme e
dissuasão invariavelmente começam com o modelo de “penalidade ideal” de Gary
Becker, artigo esse seminal que afirma que os infratores potenciais respondem tanto à
probabilidade de detecção, como a severidade da punição se detectado e condenado.
Desse modo, continua o brilhante estudioso, a dissuasão pode ser melhorada
levantando a caneta alto, aumentando as atividades de monitoramento para aumentar
a probabilidade de que o infrator seja pego, ou mudando a lei e demais regras para
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aumentar a probabilidade de condenação. O modelo de Gary Becker, em última análise,
leva a um nível "eficiente" de crime, em que o custo marginal de execução é igualado ao

benefício social marginal da redução do crime. Assim, dado as preferências individuais
e as tecnologias de aplicação, tanto a taxa de criminalidade como o nível de
monitoramento e fiscalizações das atividades são determinadas por este modelo.
Desse modo, as prisões, apreensões e os valores das multas desencadeadas por
ações da Polícia Militar no combate ao tráfico de animais e na manutenção da ordem
pública e ambiental, tem como escopo maior a dissuasão da prática de infrações de
menor potencial ofensivo – contravenções penais ‒ e de crimes contra o meio ambiente
praticados.

5. METODOLOGIA
A pesquisa em tela trata-se de um estudo de caso, haja vista que o foco principal
é a análise da atuação de uma determinada instituição de segurança pública, a Polícia
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Militar da Paraíba, no combate ao tráfico de aves. De acordo com Brasnski, R. M et al.
(2010), a metodologia de estudo de caso divide-se em cinco etapas: delineamento da
pesquisa; desenho da pesquisa; preparação e coleta de dados; análise dos casos de
forma individual e comparativa e, finalmente os resultados. Estudos de casos e outras
pesquisas qualitativas utilizam, de forma geral, um direcionamento intencional.
Quanto à adequação do estudo de caso, a questão é verificada de acordo com
(Yin, 2009) apud Branski (2010) et al. que o fenômeno estudado, fornecendo os
elementos necessários para verificar as proposições e responder às questões de
pesquisa supra.
Para alcançar os objetivos aqui propostos, foram utilizados os métodos
observacional e bibliográfico por ser considerado o primeiro passo de um estudo de
qualquer natureza e servir de base para qualquer área das Ciências. Dessa forma foi
verificado, a partir dos dados coletados junto a Polícia Militar da Paraíba no ano de 2020,
que há correlação entre as espécies ameaçadas (aves) e o itinerário do ordenamento
jurídico. Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como descritiva e explicativa, pois
expõe características do Batalhão de Policiamento Ambiental, pertencente a Polícia
Militar da Paraíba, os dados refletem as informações sobre operações, estatísticas,
tabelas do comércio ilegal de aves. Foram também coletadas o quantitativo das ações
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desempenhadas pelo Batalhão de Policiamento Ambiental no ano de 2020, no combate
as formas de ameaça dos ecossistemas paraibanos, especialmente com relação ao
tráfico de aves e ao salvamento delas de cativeiros irregulares, estabelecendo
correlações entre variáveis e definindo sua natureza, de modo a esclarecer o
relacionamento entre normas legais e atuação operativa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tráfico de animais silvestres, particularmente de aves, é uma das atividades
criminosas mais rentáveis. Segundo o 1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Animais
Silvestres (2001), esse tipo de crime fica atrás apenas dos tráficos de armas e drogas. As
aves são os animais mais encontrados no comércio ilegal, pelo fato de serem os
preferidos pelos comerciantes e pela riqueza da avifauna. Mundialmente, o comércio
de aves é uma indústria muito variada, movimentando a cada ano cerca de 44 milhões
de dólares.
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

Conforme o artigo terceiro da Lei 5.197/1969, torna-se expressamente “proibido
o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na
sua caça, perseguição, destruição ou apanha”, excetuando-se, de acordo com o
parágrafo primeiro deste artigo, os espécimes provenientes legalizados. Já a Lei nº
9.605, promulgada em 12 de fevereiro de 1998, trata no capítulo V dos Crimes Contra a
Fauna, tipificando em seu artigo 29 que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é
crime punível com pena de detenção, de seis meses até um ano, e multa. O indivíduo
que vender, expor à venda, exporta ou adquire, guardar, ter em cativeiro ou depósito,
utilizar ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota
migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros
não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, pode ter sua liberdade cerceada por até doze meses, de acordo com o
nosso ordenamento jurídico ambiental vigente.
Em 2020, cerca de 3.551 (três mil quinhentos e cinquenta e um) animais foram
resgatados ou entregues voluntariamente à Polícia Militar da Paraíba, sendo o mês de
agosto, aquele que mais ocorreu situações dessa natureza, com o registro de 451
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(quatrocentos e cinquenta e um) animais entregues e/ou resgatados. Já com relação a

localização territorial, a capital João Pessoa foi o local onde mais houve animais
salvados, registrando em 2020 um montante de 2.635 (dois mil seiscentos e trinta e

cinco) salvamentos. A maioria dos animais resgatados pela Polícia Militar, ou seja, 44%

(quarenta e quatro por cento), aproximadamente, são aves. Em seguida, com 36%
(trinta e seis por cento), vem o resgate de répteis
Com relação aos animais apreendidos, a Polícia Militar realizou 95 (noventa e
cinco) prisões de indivíduos que mantinham em cativeiro animais domésticos sem
autorização da autoridade competente e foram atendidas 334 (trezentas e trinta e
quatro) ocorrências relacionadas ao salvamento de animais silvestres que se
encontravam em cativeiro de forma irregular, que resultaram no salvamento de 5.443
(cinco mil quatrocentos e quarenta e três) animais. Em termos de multas, foi aplicado
o montante de R$ 1.328.000,00 (um milhão e trezentos e vinte e oito mil reais).
Desse modo, com base nos dados acima, trazidos à baila e quantitativamente e
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qualitativamente analisados, podemos inferir que houve uma contribuição por demais
importante da Polícia Militar da Paraíba no combate ao tráfico de animas silvestres,
principalmente com relação as aves, que são os preferidos dos traficantes, comerciantes
ilegais de animais silvestres e consumidores deste tipo de mercadoria. Ou seja, a atuação
do Batalhão1 de Polícia Ambiental foi uma contribuição adequada e suficiente para
evitar a prática dos crimes ambientais, no território paraibano relacionados ao tráfico
de animais silvestres
Com o intuito de melhorar esta atuação desta unidade especializada em
policiamento ambiental, sugestiona-se aos poderes públicos a revisão das leis
relacionadas ao crime de tráfico de animais silvestres, com o agravamento das
penalidade a ele atribuídas, e aos órgãos responsáveis pela defesa e preservação da
natureza, a elaboração de planos de ações conjuntas para o combate deste tipo de ilícito
penal ambiental, exercendo cada um à sua função legalmente constituída, o que
1

A atuação dessa força pública estadual de segurança tem como alicerces o exercício do poder
de polícia ambiental, atribuído a ela pela legislação vigente estadual que trata da criação e das
atribuições do Batalhão de Polícia ambiental, e o princípio que rege a atividade de polícia
administrativa ambiental, que é a supremacia do interesse social sobre o individual, já que o
meio ambiente ecologicamente equilibrado ocupa posição de relevo na Constituição da
República Federativa do Brasil, sendo um direito fundamental, previsto no artigo 225.
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certamente contribuirá para uma maior otimização e um melhor aproveitamento do
potencial de cada órgão participante da ação no que diz respeita a dissuasão dos
indivíduos em praticar tais delitos, ganhando ao final a sociedade e o meio ambiente.

Por derradeiro, espera-se que este trabalho incentive outros do gênero, tendo

em vista que temas para pesquisa relacionados às espécies ameaçadas são por deverás
importantes e o seu conteúdo bastante vasto deve ser mais bem explorado pela
comunidade científica, sendo desse modo, impossível esgotá-lo por completo.
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RESUMO
Os diversos instrumentos que vêm sendo implementados na tentativa de mitigar
impactos pelas atividades econômicas são deveras recente. A projeção do Direito e da
Economia, reunidos na análise de Coase, abriu um portal de debates que venceu o
anacronismo em ambas as ciências. Isso posto, o presente artigo objetiva analisar a
Prestação de Serviços Ambientais (PSA) como condicionante para redução ou
compensação de impactos ambientais percebidos processo de licenciamento ambiental.
Para tanto, foi feita uma considerável análise do procedimento do licenciamento
ambiental, com a posterior conceituação de prestação de serviços ambientais,
finalizando-se com a verificação dos pontos convergentes entre as temáticas. A
metodologia adotada foi de cunho informativo e bibliográfico. Os resultados e
discussões demonstraram que, embora se trate de instrumento dotado de
complexidades, existem sim alternativas possíveis para a implementação do PSA no
licenciamento ambiental, havendo a possibilidade de uso de meios diretos ou indiretos.
Palavras-chave: Prestação por serviços ambientais (PSA). Licenciamento Ambiental.
Direito Ambiental.Teorema de Coase.

1. INTRODUÇÃO
O comprometimento de funções ecossistêmicas por ações antrópicas gera
outras consequências sobre os processos ecológicos, também conhecidos como serviços
ecossistêmicos, que servem de suporte para as mais variadas formas de vida, como a
formação de solos e a ciclagem de nutrientes. Dessa forma, os ecossistemas podem ter
a sua capacidade de provisão prejudicada, de forma que não sejam capazes de manter
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o seu estoque de capital natural, diante da perda de biodiversidade e de recursos
naturais, renováveis e não renováveis.

Os instrumentos de política ambiental têm a função de corrigir as falhas de

mercado causadas pela poluição do meio ambiente. Eles podem ser divididos em três

grupos: instrumentos de comando-e-controle (regulação direta), instrumentos
econômicos e instrumentos de comunicação.
O emprego destes instrumentos econômicos denota vantagens importantes,
pois permite geração de receita fiscal, o que gera um duplo dividendo: melhora o meio
ambiente e gera receita para os órgãos reguladores, bem como aloca de forma mais
eficiente os recursos econômicos do que outro tipo de política ambiental.
Deste modo, a sociedade incide em custos de controle inferiores àqueles que
seriam incorridos caso a totalidade dos poluidores ou usuários fossem obrigados a
atingir os mesmos padrões individuais, visando a redução da despesa tributária,
poluidores são estimulados à criação de tecnologias mais limpas, evitando dispêndios
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em pendências judiciais para aplicação de penalidades e implementando um sistema de
taxação progressiva onde a capacidade de pagamento de cada agente econômico seja
considerada, corroborado pela abordagem coaseana que significa que deveriam ser
definidos direitos de propriedade aos serviços ambientais.
Entende-se que os instrumentos econômicos na seara ambiental são recentes,
tendo surgido no âmbito internacional na Conferência Rio-92, sendo difundido durante
a década de 1990, em especial com a modalidade Prestação de Serviços Ambientais
(PSA) em países da Comunidade Europeia e Estados Unidos.
Em 2006, a Lei nº 11.284 acrescentou instrumentos econômicos aos demais
instrumentos previstos na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Lei nº
6.938/1981, porém nacionalmente não ocorreu uma maior disseminação desses
instrumentos.
Neste sentido, o licenciamento ambiental é um instrumento do poder público
que busca autorizar a instalação e operação de atividades e empreendimentos
potencialmente poluidores, com base na identificação e quantificação de impactos
ambientais, através dos estudos ambientais, garantindo a participação popular, de
forma a promover a compatibilização do desenvolvimento econômico com a
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preservação ambiental, indicando as medidas mitigadoras e compensatórias
necessárias.

O atual trabalho tem por objetivo geral analisar o Pagamento por Serviços

Ambientais (PSA) como condicionante de mitigação ou compensação de impactos
ambientais no processo de licenciamento ambiental e como objetivos específicos,

identificar os pontos em comum entre o PSA e o Licenciamento Ambiental, analisando,
por sua vez as potencialidades dos institutos com base no princípio do protetorrecebedor e investigando a viabilidade de uso PSA como forma de otimização do
Licenciamento Ambiental. Como método de investigação utilizou-se, o contexto
científico, de acordo com a pesquisa empírica, onde o pesquisador necessita, em
primeiro lugar, anotar os fatos estilizados. Em seguida, usando como um dos critérios a
teoria Coaseana e as leis que compõem o PSA, observou-se as particularidades e/ou
detalhes do licenciamento à la brasileira. Utilizou-se para seus fins de metodológicos,
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uma vasta pesquisa bibliográfica e informativa.

2. MEIO AMBIENTE, POLÍTICA AMBIENTAL E A BUSCA DE
INSTRUMENTOS CAPAZES DE REDUZIR OS DANOS AMBIENTAIS: DA
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A preocupação com o meio ambiente é temática que envolve todos os setores
da sociedade. As pesquisas ambientas suscitam um grande número de indagações,
extremamente diversas em seu conteúdo, apelando pela participação interdisciplinar
das grandes áreas de investigação científica (JOLIVET; PAVÉ, 1997).
A visão antropocêntrica do mundo vem trazendo drásticas consequências ao
meio, onde a realidade atual evidencia uma verdadeira crise. A conscientização é
medida que se impõe em conjunto com novas reflexões socioambientais pautadas pela
ética e pela educação, assumindo uma perspectiva holística, modificando a forma de
agir entre o homem e o meio ambiente.
Conforme preceitua Ramos Junior, essa aceleração do processo econômico
fortalece a ideia de imediatismo – uma espécie de adoração fetichista do presente –;
mas, por outro lado, acaba prejudicando os projetos ambientais de longo prazo,
afetando negativamente os direitos das futuras gerações. A ideia de fluxo do tempo,
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portanto, é boa para as gerações presentes, porque proporciona a satisfação imediata
de suas necessidades. Contudo, é péssima para as futuras gerações, porque inebria a
geração presente em um imediatismo ofegante e alucinante que acaba colocando os

projetos de longo prazo em um segundo plano de menor importância (RAMOS JUNIOR,
2014).
São inúmeras as interpretações para o termo meio ambiente encontradas na
literatura científica, sendo realizadas por especialistas de diferentes ciências. Conforme

o geógrafo Pierre George, apud Reigota (2001), “o meio ambiente é ao mesmo tempo
uma realidade científica, um tema de agitação, o objeto de um grande medo, uma
diversão, uma especulação”.
Já na visão do ecólogo Duvigneuaud (1984,) apud Reigota (2001), tem-se que: “é
evidente que o meio ambiente se compõe de dois aspectos: a) meio ambiente abiótico
físico e químico e b) o meio ambiente biótico” (REIGOTA, 2001).
Uma outra vertente, sobre a explanação do termo meio ambiente, é encontrada
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no entendimento do pesquisador francês Godard (2002), que retrata o conceito de meio
ambiente como um conceito relacional, no limite vazio de substância própria, afirmando
a definição de meio ambiente depende do sistema considerado inicialmente, ou seja,
depende da identificação do domínio de existência desse sistema e do modo de ligação
que ele estabelece com aquilo que se manifesta como seu meio ambiente.
Na legislação vigente, o conceito de meio ambiente vem disposto no art, 3º, I, da
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA),
que define o meio ambiente como sendo um conjunto de condições, leis, influência e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as duas formas. Ainda conforme a referida norma, trata-se o meio ambiente de
um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o
uso coletivo (BRASIL, 1981).
É possível ainda encontrar um conceito jurídico de mesmo sentido na Resolução
CONAMA nº 306/02, que no anexo das suas definições, inciso XII, dispõe que o meio
ambiente é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física,
química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas (BRASIL, 2002).
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Por sua vez, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1989, através da

Norma Brasileira (NBR) 10.703, conceitua meio ambiente como um determinado espaço

em que ocorre a interação dos componentes bióticos (fauna e flora), abióticos (água,

rocha e ar) e biótico abiótico (solo). Em decorrência da ação humana, caracteriza-se
também o componente cultural em nome do progresso e do desenvolvimento
sustentável, na qual se explica o uso racional dos recursos naturais (ABNT, 1989).
Pelo exposto, percebe-se a existência de uma vasta quantidade de definições de
meio ambiente, tratando-se de conceitos extremamente abrangentes. Contudo, o que
se deve considerar é que o meio ambiente é uno e indivisível e, dessa forma, não há o
que se falar em fragmentação ou divisão. Nesse sentido, Silva (2007) conclui que o meio
ambiente é a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que
garantam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas, sendo que
tal integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos
recursos naturais e culturais.
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É possível perceber então que o que se tem configurado como conceito de meio
ambiente ao longo dos anos, é que o mesmo não se relaciona somente aos seus aspectos
naturais, mas sim às grandes modificações sofridas pela sociedade no decorrer da
história da humanidade, o que tem levantado indagações que envolvem o meio social,
econômico, político e educativo das questões ambientais (ALMEIDA; ALMEIDA;
AMARAL, 2015).
Desta feita, a preocupação com o desgaste do meio ambiente ganha a cada
momento maior relevância, uma vez que o desenvolvimento econômico, a urbanização
e a melhoria dos padrões de vida nas cidades levaram a um aumento irracional do uso
dos recursos naturais. Em todas estas conceituações expostas, está intrínseca a
preocupação e a necessidade de preservação do meio ambiente, ou seja, o respeito aos
limites da natureza e o reconhecimento que os recursos naturais são finitos e, se não
forem usados de forma equilibrada irão se tornar bens escassos, comprometendo assim
toda e qualquer forma de desenvolvimento (PINTO et al., 2016).
Um ponto importante que surge do Teorema de Coase se refere ao fato de que
a distinção entre emissor e receptor da externalidade é irrelevante; o que de fato
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importa é conseguir ganhos paretianos1, atribuindo-se responsabilidades para qualquer
parte envolvida na transação, e não somente taxando a ação do agente que gera uma
externalidade.

A visão coaseana preleciona que é possível corrigir as externalidades através de

transações de mercado entre os envolvidos na relação econômico-jurídica que sofreu
influência da economia externa, considerando que os agentes do mercado movem-se
naturalmente na busca da maximização de seus objetivos, circunstância que os guia para
o equilíbrio.
É necessária, portanto, a adoção de uma nova postura, onde não se almeje
somente o ganho de capital, mas se busque principalmente a preservação dos recursos
naturais em prol da coletividade.
No Brasil, as ações para conservação ambiental tiveram como marco a
publicação da Lei 6938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, servindo
como norma percussora para a necessidade de preservação do meio ambiente e a
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adoção de uma nova ética social pautada pela racionalidade na utilização dos recursos
naturais.
A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu art. 225, 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 preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Nesse cenário, várias definições de responsabilidade socioambiental são
trazidas, considerando-se a ideia, conforme preleciona Dias (2012, p.06), de que esta
responsabilidade corresponde a boa governança da organização, a uma gestão ética e
sustentável, bem como ao conjunto dos compromissos voluntários que uma
organização assume a fim de administrar os impactos sociais, ambientais e econômicos
que produz na sociedade. Sendo assim, a celeuma pauta-se na forma de atuação das
organizações e da coletividade, que devem empenhar-se para que o crescimento
econômico esteja atrelado à preservação dos recursos naturais, sendo o
comportamento ético e ecologicamente responsável o principal objetivo.

1

Aqui atribuídos à Teoria econômica de Pareto – o ótimo de Pareto.
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3. O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo de caráter

obrigatório para a realização de empreendimentos ou atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Cabe à administração pública exercer o
controle no que diz respeito a essas atividades.
Trata-se, portanto, de um instrumento de controle estatal decorrente do poder
de polícia sobre atividades humanas aptas a causar degradação ao meio ambiente,
sofrendo regulamentação geral pela Resolução CONAMA 237/97.
É definido como o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades que se utilizam 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
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normas técnicas aplicáveis ao caso (artigo 1º, I, da resolução CONAMA 237/97).
Além da imposição a responsabilidade com o meio ambiente, a licença ambiental
representa a consideração, pelo Poder Público, de que as atividades potencialmente
poluidoras devem adotar critérios estabelecidos pela legislação local, capaz de garantir
o desenvolvimento sustentável sob o ponto de vista ambiental (MILARÉ, 2013).
Dentro do procedimento de licenciamento ambiental, serão praticados atos
administrativos, a exemplo da outorga de licenças, assim como atos do administrado,
como o requerimento que deflagra todo o processo.
A licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar,
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental (artigo 1º, II, da resolução
CONAMA 237/97).
Importante frisar que o licenciamento ambiental é ato prévio que possui o
objetivo de avaliar os impactos ambientais potenciais da atividade: “[...] destina-se a
licenciar atividade ou empreendimento utilizadores de recursos ambientais, isto é, a
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atmosfera, as águas interiores, 46 superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar

territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera” (MACHADO, 2012, p. 320-321).
De tal forma que, embora haja previsão constitucional de livre atuação

econômica “[...] a intervenção estatal no domínio econômico é legitimada à luz do
princípio do desenvolvimento sustentável de forma a garantir a harmônica coexistência
entre economia e a ecologia” (FERREIRA; REZENDE, 2017, p. 470), levando em

consideração a finitude dos recursos naturais, atuando o Estado com objetivo de dar
função social e no interesse coletivo contra os interesses privados.
Quanto à natureza do licenciamento, pode ser caracterizado como um ato
administrativo discricionário, pois pautado no princípio da precaução pode a
administração pública negar a referida licença (CAMPOS; REZENDE, 2018). Ressalte-se,
por oportuno, que em relação ao empreendedor, o processo de licenciamento é
vinculado, só ao atender todas as condicionantes será possível a obtenção de licença de
funcionamento.
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Segundo o Tribunal de Contas da União (2004), o projeto básico será o conjunto
de elementos necessários e deverá apresentar precisão para caracterizar a obra ou o
serviço, planejado com base nos estudos técnicos, que irão assegurar a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental que será gerado, deverá
também possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo
de execução, conforme a definição do artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Como regra geral, podem ser expedidas isoladas ou sucessivamente, as licenças
ambientais são de três espécies:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação, com prazo de até 05 anos;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da
qual constituem motivo determinante, com prazo de até 06 anos;
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III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para
a operação, com prazo entre 04 e 10 anos.

Poderão ainda ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades
e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser
aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.
Na forma do artigo 19, da Resolução CONAMA 237/97, o órgão ambiental
competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida,
quando ocorrer: violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas
legais; omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da licença; superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
Dentro do licenciamento ambiental, serão exigidos do empreendedor os
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estudos ambientais necessários, a exemplo do EIA/RIMA, relatório ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental,
plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.
O licenciamento ambiental é, deste modo, capaz de garantir ao empreendedor
o reconhecimento público de que suas atividades são desenvolvidas em conformidade
com a legislação e que garante segurança e qualidade de vida, dentro destes parâmetros
de qualidade ambiental deve existir um Sistema Integrado de Gestão Ambiental que
possui papel importante na compreensão da legislação e normas que descrevem o
licenciamento, sendo de responsabilidade dos Órgãos Públicos controlar e garantir a
correta utilização dos recursos naturais.

4. INSTRUMENTOS ECONÔMICOS AMBIENTAIS E O PAGAMENTO POR
SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)
Os instrumentos econômicos podem se revelar das mais diversas formas
relativos aos incentivos creditícios ou fiscais, estímulos de implementação em
tecnologias limpas e logística reversa da cadeia de resíduos sólidos, e mesmo atribuição
ou abertura para destinação de área física lastreada à conservação ambiental,
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devidamente reconhecida pelos órgãos ambientais governamentais. Angariar

mecanismos de estímulo planejado voltados a incorporar condutas ambientalmente
favoráveis nas atividades de mercado pode ser uma via consistente de evitar o insucesso
da tutela normativa ambiental. (GOMES, 2018, p.88).

Apesar de pouco conhecido pela humanidade, o valor dos serviços ambientais
existe e tem se tornado alvo de diversas pesquisas, além de passar a fazer parte das
políticas públicas (MOTTA, 1998).
O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um instrumento de Gestão
Ambiental centrado no princípio do protetor-recebedor, apresentado pelo texto do
Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).
De forma contrária ao princípio do poluidor-pagador, este é um instrumento
econômico que visa valorizar e incentivar a conservação dos recursos naturais, visando
a manutenção para as próximas gerações. Parte-se ainda do princípio que o
investimento despendido para a manutenção dos recursos deve ser recompensado ao
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protetor devido ao valor ambiental total preservado.
Acontece que o Princípio do Poluidor Pagador, embora sua inegável importância
para o Direito Ambiental, se for adotado como estratégia única para a tutela jurídica do
meio ambiente, não ira conduzir resultados eficazes, sobretudo diante dessa nova
perspectiva da proteção jurídica do meio ambiente, centrada nos serviços ambientais e
não mais exclusivamente nos recursos ambientais. (PAPP, 2012, p.461)
Ademais, é ideal no direito ambiental que se busque instrumentos capazes de
prevenir os danos ambientais, estando em sintonia com o princípio da prevenção e
mesmo levando em consideração que o meio ambiente possui poder de se regenerar
sozinho, acaso não continue com interferência humana, com um tempo razoável para
que isso ocorra e, nesse sentido, Pozzetti e Monteverde asseguraram: O objetivo do
Direito Ambiental1 é estabelecer regras cogentes, de maneira a prevenir danos futuros.

1

As regras são postas no sentido de que as ações sejam tomadas antes que o dano se consolide.
Como a crise ambiental assola o planeta como um todo, gerando diversas catástrofes, o direito
ambiental se consolida através dos Princípios que lhe são próprios, no sentido de se invocá-los
diante da ameaça de danos à saúde pública e ao meio ambiente. (POZZETTI; MONTEVERDE,
2017, p. 200).
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Neste sentido, o direito ambiental atua no campo educativo, preventivo e não no âmbito
reparador.

Desse modo, como potencial para exercer essa função preventiva e promocional

encontram-se os instrumentos econômicos, que também podem premiar as condutas
de preservação ambiental e um desses instrumentos econômicos é a Prestação por
Serviços Ambientais (PSA) que se diferencia dos Ecossistêmicos, uma vez que estes são
prestados pela própria natureza.
Tais instrumentos partem do reconhecimento de que existem externalidades
ambientais positivas, ao revés dos meios tradicionais que partem da ideia das
externalidades ambientais negativas (PAPP, 2019) e, por isso, são instrumentos de

promoção e premiação, que atuam diretamente na ideia de desenvolvimento
sustentável, e que, por isso, devem ser incentivados, além de sua alta potencialidade
devido ao pagamento direto e potencial de dinamizar o mercado em prol da
sustentabilidade.
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Conforme preleciona o Teorema de Coase, considerando que os agentes, ao
discutirem sobre as externalidades, estariam buscando uma alocação ótima de recursos,
atingindo, assim, a eficiência. A despeito disso, as negociações no livre mercado sobre
os bens e serviços ambientais encontram óbice na dificuldade de precificá-los, ou seja,
nas técnicas de valoração desses bens e serviços, fato este que relativiza a alocação
econômica ótima. Teses envolvendo bens e serviços ambientais normalmente abarcam
muitos agentes econômicos, fazendo com que os custos de transação sejam um
impeditivo para a aplicação do Teorema de Coase, tal qual proposto (ALTMANN, 2015).
No contexto que envolve o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, o
Brasil vem evoluindo no uso e na consolidação de instrumentos econômicos para a
proteção ambiental. Ainda que os instrumentos econômicos estejam previstos na
Política Nacional de Meio Ambiente, bem como tenham um capítulo específico no
Código Florestal, sua implementação tem sido lenta.
Sabe-se que o Brasil é um país de dimensões continentais que abriga sete
diferentes biomas terrestres, além de uma grande diversidade econômica, cultural e
social que se traduz por diferentes pressões sobre os recursos naturais, sendo que tais
diferenças refletem nos programas de PSA propostos, traduzindo-se o em uma
orientação útil na sensibilização, compreensão e difusão do uso de instrumentos
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econômicos e, PSA em especial, para a defesa do meio ambiente ecologicamente
equilibrado (ALTMANN, 2015).

Nesse cenário de amadurecimento da adoção do PSA, após extensa tramitação

legislativa, no dia 13 de janeiro de 2021, entrou em vigor a Lei 14.119, a qual instituiu a

Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). Em suma, os
pagamentos por serviços ambientais são mecanismos regulatórios que remuneram ou
recompensam quem protege a natureza e mantém os serviços ambientais funcionando
em prol do bem comum. Constituem uma forma de precificar os serviços
ecossistêmicos, atribuindo-lhes valor e constituindo assim um mercado, que deve
proteger as fontes dos serviços naturais, tendo em vista que elas são sensíveis e finitas.
Foram definidos na lei como sendo as atividades individuais ou coletivas que favorecem
a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos (FARIAS, 2021).
Segundo o autor acima referido, cuida-se de um mecanismo que visa a dar
concretude ao caput do artigo 225, da Constituição Federal de 1988, o qual garante a
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todos o direito ao meio ambiente ecologicmaente equilibrado. A PNPSA está
diretamente vinculada ao inciso I, do §1º, do dispositivo citado, segundo o qual incumbe
ao Poder Público "preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas". Também impende dizer que a maior
novidade da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) era, provavelmente, a previsão do
instituto do PSA, só que faltava a necessária regulamentação, problema que foi sanado
recentemente.

5. PONTOS CONVERGENTES ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AMBIENTAIS E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Tratando-se o PSA de um instrumento de implementação voluntária, questionase acerca da possibilidade de sua efetivação no licenciamento ambiental, ferramenta
vinculada de proteção ambiental.
Num primeiro momento, importante refletir acerca de uma tendência de
mudança de pensamento perene que tange a essa voluntariedade, nos termos do
afirmado por Sommerville, Jones e Milner-Gulland (2009) e que, considerando essa
mitigação da vontade, mostra ser plenamente possível a implementação de um
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programa de PSA como compensação dos potenciais impactos ambientais de
determinadas atividades econômicas.

Outro viés da mesma teoria seria a criação de lei com a finalidade de possibilitar

a inclusão de PSA nas hipóteses de compensação de potenciais impactos ambientais,

voluntariamente de forma que o empreendedor poderia escolher realizá-lo, tendo como
vantagem o fortalecimento da marca, devido a onda verde que vem tomando o mercado
para empresas que tenham esse pensamento (FUNDO VERDE, 2020) e podendo incluir,
ainda, vantagem de redução de carga tributária pela extrafiscalidade do tributo.
Existe ainda a vertente que defende a criação de um mercado de PSA em que o
poder público teria a atribuição de emitir créditos para os cidadãos locais que
prestassem serviços ambientais, na forma dos modelos alhures expostos, pelo que esses
créditos teriam o compromisso de serem comprados pelos empreendedores que
possuem externalidades negativas, na ideia de compensação e, nesse sentido, Nusdeo
(2012, p. 35) exemplifica que “créditos comercializáveis são criações de programas que
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se valem de uma lógica de mercado para a transação entre agentes que precisam fazer
um uso mais acentuado do recurso natural e outros que promovem a redução desse uso
ou a preservação”.
Em consonância, Greiber assegurou: For example, in such a scheme an individual
who restores and/or protects watershed ecosystem services will be issued credits by a
responsible authority. These credits can then be sold to another party that is responsible
for a negative impact on ecosystem services elsewhere and thus faces a mitigation
obligation imposed by statutory law3 . (GREIBER, 2009, p. 12).
Por sua vez, Siqueira relacionou alguns requisitos para que um PSA desse porte
funcione (SIQUEIRA, 2018, p. 95):
i.
Definição previa das atividades causadoras de impacto negativo sobre os
serviços ecossistêmicos e, portanto, das hipóteses de surgimento de uma necessidade
de mitigar o impacto ambiental, por parte de alguém;
ii.
Desenvolvimento de padrões objetivos e transparentes para quantificação da
unidade de permuta;
iii.
Definição dos parâmetros para avaliação dos serviços ecossistêmicos
incrementados ou conservados, bem como quantificação para fins de conversão em
créditos comercializáveis;
iv.
Estabelecimento de arranjos institucionais e processos, com vistas à garantia
do estabelecimento de um comércio justo;
v.
Definição de responsabilidades.
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Não obstante a dificuldade existente pela necessidade de lei que possibilite a

implementação do procedimento, bem como que a opção da alternativa mitigadora não

seja imposta pelo poder público, percebe-se como possível essa ligação entre os
referidos institutos, sendo importante que a adesão ao PSA seja facultativa e que se
vincule a algum empreendedor no licenciamento ambiental, como forma de

compensação de potencial impacto ambiental decorrente da atividade, sendo possível,
inclusive, a criação de uma política fiscal diferenciada.
Vê-se a existência de ações estatais diretas com o intuito de ofertar prêmios e
estímulos àqueles que adotam a linha de conduta almejada pelo Estado. (GUEDES;
TEIXEIRA; SILVA, 2018, p. 73). Outro modelo possível seria o indireto, quando o poder
público poderia utilizar os recursos pecuniários recebidos pela compensação de
potencial impacto no licenciamento ambiental, para implementar um PSA para
beneficiar a sociedade.
A aplicação do PSA no licenciamento ambiental, enseja a efetivação de atividades
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Resta evidente que o PSA faz menção a uma nova tendência aplicável às
atividades de conservação, que considera as falhas de mercado relacionadas à falta de
valoração econômica das externalidades positivas associadas aos serviços providos
pelos ecossistemas. Desta feita, um esquema de PSA reconhece as evidentes tensões
existentes entre as atividades de conservação e os usos dos territórios nos quais se
encontram os bens ecossistêmicos que proveem tais serviços, concedendo os incentivos
necessários para que os donos desses territórios vejam compensados os esforços de
conservação que realizam dentro de suas áreas (ALTMANN, 2015).
Embora os instrumentos sejam divergentes quanto à voluntariedade de sua
utilização, não se pode deixar de observar a convergência entre a intenção de fomentar
a preservação ambiental atrelada ao crescimento econômico, na ideia de compensar
eventuais externalidades da atividade econômica através da distribuição de renda.
Importante frisar ainda o ponto comum que ressalta a busca da Administração pelo
administrado, no sentido de ter a autorização de funcionamento da atividade
econômica no licenciamento, ou de receber créditos pelos serviços, como denota o PSA.
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Portanto, plenamente viável a mitigação da voluntariedade no PSA para aplicação do
programa no processo de licenciamento.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem os mais diversos obstáculos, como os custos de oportunidade e os custos
de transação, para que os PSA alcancem com sucesso o objetivo final, qual seja
promover a conservação dos recursos naturais.
O PSA oferece instrumentos de premiação (promoção), de caráter voluntário,
devendo existir um pagador (público ou privado) para um prestador de serviços de
preservação ambiental e que recebe para tal por possuir grande potencial
preservacionista, inclusive fomentando o desenvolvimento sustentável.
Ao seu turno, o licenciamento ambiental é também uma forma de prevenção e
de promoção ao uso dos recursos naturais de forma racional e sustentável, destacandose pela preocupação de compatibilizar as atividades humanas voltadas para o
Meio ambiente e sociedade: análises, diálogos e conflitos ambientais – Volume II

desenvolvimento econômico do país com a proteção do meio ambiente e os recursos
naturais.
O consentimento estatal para a utilização de recursos naturais é dado através do
referido procedimento de licenciamento ambiental, importante instrumento de gestão
ambiental, na medida em que, por meio dele, o Poder Público exerce o controle prévio
sobre as atividades que possam de alguma forma impactar o meio ambiente, buscando
com isso a implementação dos princípios do desenvolvimento sustentável, da
prevenção e da precaução.
Importante destacar que como o licenciamento ambiental detém natureza
jurídica de procedimento administrativo, denota clara existência de um conjunto de
formalidades e etapas definidas pelas normas ambientais que devem ser observadas
pelo empreendedor para que obtenha autorização de funcionamento, sendo o
atendimento a essas etapas de caráter vinculado.
Observa-se, portanto, que ainda que os instrumentos sejam divergentes no que
lhes concerne, percebe-se a convergência entre a intenção de fomentar a preservação
ambiental atrelada ao crescimento econômico, na ideia de compensar eventuais
externalidades da atividade econômica através da distribuição de renda, bem como
outro ponto comum que ressalta a busca da Administração pelo administrado, no
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sentido de ter a autorização de funcionamento da atividade econômica no
licenciamento, ou de receber créditos pelos serviços, como denota o PSA. Portanto,
plenamente viável a mitigação da voluntariedade no PSA para aplicação do programa
no processo de licenciamento.
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RESUMO
O presente capítulo versa sobre a importância da Conferência de Estocolmo para a
assimilação, pela Constituição Federal, do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e a busca pelo desenvolvimento sustentável no Brasil. No mundo, ouve uma
evolução de pensamento no período após as duas grandes guerras mundiais,
considerando a constatação da necessidade de preservar o meio ambiente, através da
adoção de um desenvolvimento sustentável, visando garantir o direito das futuras
gerações terem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A ONU assumiu o
importante papel de promover conferências, visando debater o tema e traçar diretrizes
básicas a serem seguidas pelos países-membros. Assim, a Conferência de Estocolmo,
realizada em 1972, foi a primeira a versar sobre desenvolvimento e meio ambiente
humano, despertando um olhar crítico dos gestores mundiais, acerca da necessidade de
preservação ambiental mediante um desenvolvimento sustentável. Nesse contexto,
emerge a Constituição Federal de 1988, abarcando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e a busca pelo desenvolvimento sustentável, rompendo,
consequentemente, com a visão que permeou a elaboração das antigas constituições.
Palavras-chave: Direito Ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Conferência de
Estocolmo. Constituição Federal.
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1. INTRODUÇÃO

Preliminarmente, impede destacar que após os efeitos devastadores

ocasionados pela primeira e segunda guerra mundial, ocorreu uma evolução no

pensamento humanitário, visando despertar uma consciência crítica nos gestores
mundiais, ante a necessidade da adoção do desenvolvimento sustentável pelas nações
para garantir o direito das futuras gerações.
Além de atual, o tema em xeque evidencia a evolução continua do direito
ambiental no mundo através da adoção do desenvolvimento sustentável pelas nações.
A Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em 1945, representou um importante
avanço nesse sentido, posto que, a criação de um organismo mundial potencializou a
luta pela paz mundial, culminando na elaboração de diretrizes básicas a serem seguidas
pelos países-membros.
Nesse sentido, nasceu a Constituição Federal de 1988, rompendo com as
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amarras impostas pela ditadura militar, inaugurando um novo pensamento
constitucional, em razão dos contínuos debates pretéritos a constituição e o respeito
aos acordos internacionais, dentre eles, a Conferência de Estocolmo, que irradiou
princípios assimilados pela carta magna.
Carvalho (2008, p.5) destaca a necessidade de adoção de políticas públicas como
“um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) de
problemas da sociedade”, tendo por fundamento a concretização do que foi
estabelecido nas normas jurídicas lastradoras do ordenamento jurídico brasileiro.
Desta forma, o estudo do tema abordado reveste-se de fundamental
importância, ante a relevância da necessidade de promover a real efetivação das normas
contidas na Constituição Federal, atinentes a proteção ambiental e a busca pelo
desenvolvimento sustentável.

2. O MUNDO PÓS-GUERRA E A ASSUNÇÃO DO PENSAMENTO
AMBIENTALISTA E SUSTENTÁVEL
Após a segunda guerra mundial, em 1945, o mundo sentiu os efeitos
devastadores das consequências pós-guerra, com países devastados economicamente
e fragmentados politicamente. Ante a patente necessidade de traçar uma mudança de
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rota mundial, foi fundada, ainda 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU),
objetivando evitar nova deflagração de conflitos, além de realizar assembléias gerais
para elaboração de diretrizes básicas a serem adotadas pelas nações.

Logo nos primeiros anos após a sua criação, a ONU promoveu uma série de

conferências e a adoção de documentos norteadores aos seus países-membros, com o
finto de inaugurar uma nova fase de pensamento mundial, dentre eles, sobrelevam-se
a proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, a fundação da
União Internacional para a Proteção da Natureza (UIPN) em 1948 e Conferência
Científica das Nações Unidas sobre Conservação e Utilização de Recursos.
Sobre essa fase, Leis e D’Amato (1994, p.262) pontuam, com excelência, o
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surgimento do ambientalismo mundial:
Embora as primeiras fases dos estudos de ecologia já tenham mais de um
século, a penetração da preocupação ecológica na comunidade acadêmica
está datada nos anos 50. Mencionemos que a ideia de ecossistema e a Teoria
Geral dos Sistemas (da maior importância para a extensão da ecologia às
ciências humanas e outros campos) pertencem a essa década. Mas,
certamente, os fatos fundamentais para marcar essa emergência foram a
fundação da União Internacional para a Proteção da Natureza (UIPN) em
1948, criada por um grupo de cientistas vinculados às Nações Unidas, e a
realização da Conferência Científica das Nações Unidas sobre Conservação e
Utilização de Recursos (Lake Success, NY, 1949). Conferência que, a rigor,
representa o primeiro grande acontecimento no surgimento do
ambientalismo mundial.

Conforme iniciado em linhas pretéritas, foi proclamada a Declaração Universal
de Direitos Humanos, através da Resolução 217 A III, entretanto, não restou explicito a
necessidade de proteção ambiental, considerando que, naquela fase, pouco ainda se
falava em direitos que propiciassem garantias mínimas da vida com dignidade. A
declaração teve como pedra angular, traçar novos alicerces de ideias e valores, onde os
governos vindouros se comprometessem em esboçar metas contínuas, visando o
reconhecimento e cumprimento dos direitos humanos, destacando-se, dentre eles, que
“todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (ONU, 1948).
A ideia de insculpir direitos humanos básicos visa assegurar a busca e proteção
dos direitos essenciais e indispensáveis à vida digna, sendo a principal resposta
humanitária as barbáries da segunda guerra mundial. Para Ramos (2015, p. 38), o ser
humano sem esses direitos “não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de
participar plenamente da vida”.
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A proteção ao meio ambiente não era a questão central que culminou na

elaboração da declaração universal, contudo, impede sobrelevar que foi plantada uma
semente no que diz respeito aos desdobramentos do direito a vida, contemplando, por
consequente, o direito inerente a todo ser humano ter qualidade de vida, onde não se

pode olvidar a busca pelo meio ambiente equilibrado como peça fundamental para
consagração efetiva desse direito.
Após a crescente preocupação com a garantia de proteção dos direitos humanos,
notou-se também a necessidade de preservação dos recursos naturais e de proteção ao
meio ambiente, objetivando assegurar condições de desenvolvimento para as futuras
gerações.
Nessa esteira, em 1968, houve uma reunião de cientistas e personalidade
influentes da época, visando discutir o futuro das condições humanas no planeta,
nascendo o Clube de Roma. O grupo elaborou o documento “Os limites do crescimento”,
onde foram utilizados sistemas de informática para simular as consequências do
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aumento populacional e o esgotamento dos recursos naturais. Vislumbrou-se a
necessidade que o crescimento econômico correlaciona-se com a sustentabilidade,
pautando-se, por conseguinte, pela proteção ambiental.
Ainda que o documento tenha causado polêmica e resistência por parte dos
defensores do desenvolvimento econômico tradicional, ganhou força uma nova visão,
abarcando a necessidade de adoção do desenvolvimento sustentável, alinhado com
proteção ambiental.

3. A CONFERÊNCIA ESTOCOLMO
Seguindo essa evolução de pensamento, a ONU realizou, em 1972, a Conferência
Mundial sobre desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, capital da
Suécia, sendo a primeira vez “na história da humanidade em que políticos, especialistas
e autoridades de governo, representando 113 nações, 250 organizações não
governamentais e diversas unidades da própria ONU” (STRONG, 1992, p. 13) se
reuniram para debater questões ambientais.
Nesse sentido, Le Preste (2005, p. 174-175) elenca os quatro principais fatores
que motivaram realização da Conferencia de Estocolmo, sendo:
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a) o aumento da cooperação científica nos anos 60, da qual decorreram
inúmeras preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da
quantidade e da qualidade das águas disponíveis;

b) o aumento da publicidade dos problemas ambientais, causado
especialmente pela ocorrência de certas catástrofes, eis que seus efeitos
foram visíveis (o desaparecimento de territórios selvagens, a modificação das
paisagens e acidentes como as marés negras são exemplos de eventos que
mobilizaram o público);

c) o crescimento econômico acelerado, gerador de uma profunda
transformação das sociedades e de seus modos de vida, especialmente pelo
êxodo rural, e de regulamentações criadas e introduzidas sem preocupação
suficiente com suas consequências em longo prazo;

d) inúmeros outros problemas, identificados no fim dos anos 1960 por
cientistas e pelo governo sueco, considerados de maior importância, afinal,
não podiam ser resolvidos de outra forma que não a cooperação
internacional. São exemplos destes problemas as chuvas ácidas, a poluição do
Mar Báltico, a acumulação de metais pesados e de pesticidas que
impregnavam peixes e aves.
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A conferência de Estocolmo ficou marcada pelo contraponto criando entre os
países desenvolvidos e os países em desenvolvimento (ACCIOLY, 2010), posto que,
algumas nações encararam a adoção de uma agenda pautada no desenvolvimento
sustentável como uma limitação ao seu crescimento econômico, dentre elas, destacase o Brasil, que vivenciava o auge da ditadura militar e experimentava o chamado
“milagre econômico”, contrapondo-se a toda e qualquer limitação ao uso
indiscriminado dos seus recursos naturais, como mostra o relatório da Delegação
Brasileira na conferência (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1972, p. 10)
Na área de aproveitamento de recursos naturais, os interesses do Brasil, em
termos econômicos e de segurança eram de tal monta, que qualquer fórmula
que, sob o pretexto ecológico, impusesse uma sistemática de consulta para
projetos de desenvolvimento seria simplesmente inaceitável para o Brasil.

Ambicionando levantar soluções para os pontos levantados, a Conferência de
Estocolmo foi realizada a votação da Declaração das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente, popularmente conhecida como Declaração de Estocolmo, na qual consigna
em seu bojo, sete pontos principais, vinte e seis princípios atinentes a questões
ambientais, alertando e traçando metas com o finto de reconhecer a necessidade de
adoção do desenvolvimento sustentável e o respeito ao meio ambiente, ante a finitude
dos recursos naturais.
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Segundo Oliveira (2007, p. 138), do preâmbulo do documento final “emergem

orientações visando a reconhecer o meio ambiente humano como um bem a ser

protegido, além de se referir a amplas metas e objetivos para se alcançar tal desiderato”.

Para Mazzuoli (2004, p. 105), “antes da Conferência de Estocolmo, o meio

ambiente era tratado, em plano mundial, como algo dissociado da humanidade”,
ocorrendo, a posteriori, uma modificação e evolução no pensamento voltado a
assimilação do desenvolvimento sustentável, mediante o respeito as metas
estabelecidas na Declaração de Estocolmo.
Mazzuoli (2012, p. 185) segue pontuando que, embora não detenha a condição
de norma jurídica, tais documentos “impõem, além de sanções de conteúdo moral,
também outras que podem ser consideradas como extrajurídicas, em caso de
descumprimento ou inobservância de seus postulados”.
Ainda que nenhum acordo tenha sido concretizado na Conferência de
Estocolmo, destaca-se que restou trilhado o caminho para a busca do desenvolvimento
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sustentável e uma correta consciência ecológica, irradiando, inclusive, nos
ordenamentos jurídicos dos países-membros.
Noutro vértice, em relação às discussões ambientais, restou criado pela ONU o
Programa Nações Unidas para o Meio Ambiente, voltado à proteção do meio ambiente
e à promoção do desenvolvimento sustentável.
O tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável passaram a integrar, de
forma contínua, as discussões e conferências realizadas pela ONU, ganhando
novamente o protagonismo com a realização da Conferencia das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, popularmente conhecida como ECO-92, Rio 92
e/ou Cúpula da Terra.

4. A ASSIMILAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO DIREITO AO MEIO
AMBIENTE E A BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Contextualiza-se que a Constituição Federal de 1988 foi escrita após o final da
ditadura militar, contando com uma massiva participação popular na sua construção,
ficando conhecida como a Constituição Cidadã, em razão do rompimento com as
amarras ideológicas impostas pelo regime ditatorial.
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Tal documento “solene estabelecido pelo poder constituinte originário”

(MORAES, 2013, p. 8), teve como missão abarcar normas inovadoras que “examinam e

regulamentam todos os assuntos que entendam relevantes à formação, destinação e
funcionamento do Estado” (MORAES, 2013, p. 10).

Dentre as principais normas e princípios contidos na carta magna, sobreleva-se
a dignidade da pessoa humana e a sua correlação com o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e a busca pelo desenvolvimento sustentável.

O Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado
No Brasil, impede sobrelevar a evolução do tema meio ambiente até os moldes
estabelecidos pela Constituição Federal, destacando-se algumas normas – pretéritas a
carta magna – que versavam acerca do tema, sendo o regimento do Pau-Brasil (1605), a
Carta Régia (1797), o código florestal (1934) e o estatuto da terra (1964), dentre outras.
Ocorre que tais documentos decorriam de uma visão patrimonial e individualista, como
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por exemplo, as normas atinentes a natureza ecológica, contidas no Código Civil (1916).
Durante a década de 70, em consonância com a evolução do pensamento
sustentável e ambiental no mundo, verifica-se a incorporação nas normas jurídicas
brasileiras, contendo em sua gênese, uma maior preocupação com o meio ambiente,
resultando na expedição do Decreto-Lei 1.413, de 31 de julho de 1975, que dispõe sobre
o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais e a edição
da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da dignidade da
pessoa humana foi elevado ao status de fundamento do estado democrático de direito
(art.1º, III), sendo, por consequente, alicerce de todo o ordenamento jurídico. Canotilho
(2003, p. 225) pontua, com excelência, a importância da dignidade da pessoa humana
como pedra angular e base da República:
Perante as experiências históricas da aniquilação do ser humano (inquisição,
escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocídios étnicos) a dignidade
da pessoa humana como base da República significa, sem transcendências ou
metafísicas, o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do indivíduo
como limite e fundamento do domínio político da República.
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No quer tange ao direito ambiental e o desenvolvimento sustentável, é evidente

que a Conferência de Estocolmo 1972 influenciou a Constituição Federal,
principalmente quanto a necessidade de positivação de “critérios e de princípios

comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar
o meio ambiente humano” (ONU, 1972).
Para Silva (2000, p. 67), a Declaração de Estocolmo trilhou o caminho a ser
percorrido pelas constituições supervenientes, reconhecendo o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental:
A Declaração de Estocolmo de 1972 abriu caminho para que as Constituições
supervenientes reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado
como um direito humano fundamental entre os direitos sociais do Homem,
com sua característica de direitos a serem realizados e direitos a não serem
perturbados.

Assim, no título VIII da Constituição de 1988, restou dedicado um capítulo (VI)
exclusivo para o direito ao meio ambiente, onde impera que “todos têm direito ao meio
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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” (art. 225).
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser considerado
como transindividual, sendo um direito fundamental de terceira geração, que, nas
palavras de Novelino (2009, p. 364), estão “ligados ao valor fraternidade ou
solidariedade, são os relacionados ao desenvolvimento ou progresso, ao meio
ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedade sobre o
patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação”.
Quanto ao reconhecimento do direito ao meio ambiente equilibrado, Milaré
(2006, p. 158/159 apud THOMÉ, 2014, p. 65) pontua que:
O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se, na
verdade, como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria
existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da
dignidade desta existência – a qualidade de vida –, que faz com que valha a
pena viver.

Silva (2002, p. 36) assevera que “a preservação da natureza em todos os seus
elementos essenciais à vida humana e a manutenção do equilíbrio ecológico, visa tutelar
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a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma forma
fundamental da pessoa humana”.

Não obstante a previsão do direito ao meio ambiente, a Constituição Federal

também assegurou o direito de qualquer cidadão ser parte legítima para propor ação
popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente (art. 5º, inciso LXXIII), constituindose um “remédio constitucional” inerente a todos os cidadãos brasileiros.

Após a Constituição, uma série de normas foram aprovadas visando expandir a
proteção ao meio ambiente, dentre elas, destaca-se a Lei Federal nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, conhecida como lei dos crimes ambientais, e a Lei Federal nº 12.305,
de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O Princípio do Desenvolvimento Sustentável na Ordem
Econômica
Emerge outro grande avanço da Constituição Federal, no tocante a assimilação
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do princípio do desenvolvimento Sustentável como limitação ao poder econômico. Para
Elkington (2000, p. 21), o respeito ao desenvolvimento sustentável é primordial,
considerando que este é “o princípio que assegura que as ações de hoje não irão limitar
a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para a futura geração”.
A ordem econômica deve deter como princípio limitador a “defesa do meio
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (art. 170, inciso
VI).
A busca pelo desenvolvimento sustentável é essencial, “tendo em vista o caráter
excludente do sistema capitalista, agravado pelas consequências da livreconcorrência,
a disputa desenfreada e a acumulação desigual do capital” (FERRER; ROSSIGNOLI, 2018,
p. 32).
Para Siqueira e Roselen (2017, p. 668), “o governo responsável está relacionado
com a essência do poder público, pois visa assegurar o desenvolvimento sustentável, o
respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais”.
Assim, ainda que visando o capitalismo, a carta magna consignou que a ordem
econômica deve está fincada no respeito ao desenvolvimento sustentável, sendo
inadmissível a negligencia desse princípio, conforme pontua Silva (2005, p. 789):
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Assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, não
será tarefa fácil num sistema capitalista e, pois, essencialmente individualista.
É que a justiça social só se realiza mediante equitativa distribuição da riqueza.
Um regime de acumulação ou de concentração do capital e da renda nacional,
que resulta da apropriação privada dos meios de produção, não propicia
efetiva justiça social, porque nele sempre se manifesta grande diversidade de
classe social, com amplas camadas de população carente ao lado de minoria
afortunada. A história mostra que a injustiça é inerente ao modo de produção
capitalista, mormente do capitalismo periférico. Algumas providências
constitucionais formam agora um conjunto de direitos sociais com
mecanismos de concreção que devidamente utilizados podem tornar menos
abstrata a promessa de justiça social. Esta é realmente uma determinante
essencial que impõe e obriga que todas as demais regras da constituição
econômica sejam entendidas e operadas em função delas.

Também nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento de
ação direta de inconstitucionalidade, reafirmou a necessidade de preservação da
integridade do meio ambiente, corroborando o princípio do desenvolvimento
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sustentável com o equilíbrio econômico:
(...) A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF,
ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO
FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA
ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do desenvolvimento
sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional,
encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos
pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre
as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a
invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre
valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja
observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos
mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio
ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser
resguardado em favor das presentes e futuras gerações.

A constituição Federal assimilou de forma ímpar, à “correlação de dois direitos
fundamentais do homem: o direito ao desenvolvimento e o direito a uma vida saudável”
(SILVA, 2002, p. 41), visando dessa forma, “garantir um quadro de vida adequado e a
perenidade dos recursos naturais” (LE PRESTE, 2005, p. 176).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A positivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a busca
pelo desenvolvimento sustentável permeou a positivação, pelos países-membros da
ONU, de direitos e garantias, visando cumprir com uma agenda internacional assumida
pelas nações, em razão das principais conferências internacionais.
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Nessa vertente, apontou-se a importância da Conferência de Estocolmo,

realizada pela ONU no ano de 1972, sendo a primeira Conferência Mundial sobre

desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Ainda que nenhum acordo tenha sido
concretizado na conferência, não se pode olvidar a relevância e os resultados obtidos
na conscientização dos gestores mundiais, acerca da necessidade de adoção de um
modelo econômico, pautado na busca pelo desenvolvimento sustentável, considerando
a necessidade de preservação do direito ao meio ambiente equilibrado como condição
sine qua non para as futuras gerações.

Aqui, vale nota ao contexto de elaboração da Constituição Federal de 1988,
sendo no período após a ditadura militar onde buscou-se a participação popular na sua
construção, resultando, por consequente, na elaboração de um documento com ideias
avançadas, rompendo com as ideias das antigas constituições, que negligenciaram o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento sustentável.
Nessa linha, impede destacar que a constituição dedicou um capítulo exclusivo
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para o direito ao meio ambiente, além de fincar como princípio limitador a ordem
econômica, a “defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação”, sendo, inclusive, pauta de julgamentos do STF, que reafirmou
a necessidade de verificar o desenvolvimento sustentável como equilíbrio a ordem
econômica, corroborando a necessidade de preservação da integridade do meio
ambiente.
E, por último, sobreleva-se o fato de que a Constituição Federal continua
irradiando seus princípios e normas em todo ordenamento jurídico, em especial, as
normas infralegais editadas após a constituição, cumprindo o dever legal de ampliar a
preservação ambiental e a efetivação da busca pelo desenvolvimento sustentável.
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