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CAPÍTULO 1

MANEJO SILVICULTURAL EM SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO
LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA

Marcelo Dias Müller1*
Leonardo Henrique Ferreira Calsavara2
Alexandre Magno Brighenti1
Carlos Eugênio Martins1
Domingos Sávio Campos Paciullo1

1 Pesquisadores da Embrapa Gado de Leite – Rua Eugênio do Nascimento, 610 – CEP – 36038-

330 – Bairro Dom Bosco – Juiz de Fora/M
2 Extensionista

da Emater/MG – Coronel Xavier Chaves/MG

Contato: marcelo.muller@embrapa.br

A preocupação com os impactos ambientais negativos decorrentes de atividades
agropecuárias e florestais tem ocupado lugar cada vez maior na agenda de cientistas,
técnicos, gestores públicos e da sociedade em geral. O uso de práticas agrícolas inadequadas
é apontado como uma das principais causas da degradação das áreas cultivadas (Souza et al.
2012). Além disso, existe uma tendência mundial de crescente demanda por alimentos,
fibras, madeira e biocombustíveis, o que aponta para a necessidade de expansão da fronteira
agrícola, pressionando a incorporação de áreas de preservação ao processo produtivo,
visando à manutenção ou aumento da produção de alimentos no país. Neste sentido, os
sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) ganham destaque como uma
alternativa de produção sustentável (Young 1997), na medida em que proporcionam a
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otimização do uso do solo com ganhos ambientais, aumento da produtividade e da renda no
meio rural.
A estratégia de produção iLPF preconiza a combinação da utilização de espécies
florestais, agrícolas e, ou, criação de animais, numa mesma área, de maneira simultânea e,
ou, escalonada no tempo (ICRAF 1983; Nair 1993; Balbino et al. 2011). Diversos autores
destacam que estes sistemas representam uma alternativa de uso sustentável do solo, na
medida em que proporcionam: 1) proteção do solo contra a erosão, conservação da água,
manutenção do ciclo hidrológico e melhoraria dos atributos físicos, químicos e biológicos do
solo do solo (Xavier et al. 2002; Neves et al. 2009), 2) aumentos do valor nutricional da
forragem (Castro et al. 1999; Paciullo et al. 2007a) e do conforto térmico animal (Paes Leme,
et al. 2005), 3) melhorias no desempenho de bovinos criados a pasto (Paciullo et al. 2011) e,
4) benefícios socioeconômicos tais como diversificação da produção e da renda (Müller et al.
2011), redução do risco da atividade e redução da sazonalidade da demanda por mão-deobra no campo, o que torna a atividade pecuária regional mais sustentável e rentável.
É importante ressaltar que se trata de um sistema onde existem interações dinâmicas
e que se alteram com o tempo, principalmente em áreas onde há o componente arbóreo,
tendo em vista o seu crescimento contínuo em altura, projeção de copa e índice de área foliar,
modificando a distribuição dos recursos ao longo do tempo. Desta forma, a produtividade do
sistema será modificada continuamente (José et al. 2004; Oliveira et al. 2007a,b;
Kruschewsky et al. 2007; Oliveira et al. 2009), o que pressupõe a necessidade de um manejo
diferenciado do sistema, levando em consideração a produção global do sistema.
Daí se depreende que a tecnologia envolve um conjunto de práticas e técnicas
pertinentes a diferentes atividades. Cada um desses três segmentos possui suas
peculiaridades em termos de requerimento de práticas agrícolas, equipamentos e insumos.
Isto evidencia que a tecnologia é complexa e mais intensiva em conhecimento do que a
agricultura tradicional (Altieri & Nichols 2008) e, portanto, necessita de um planejamento
mais criterioso. Mais do que isso, requer insumos, equipamentos, conhecimentos e
disponibilidade para lidar simultaneamente com três grupos de explorações agropecuárias
dentro da propriedade. O que se requer do produtor rural que trabalha com a iLPF é, em
resumo, um estoque material e de experiência profissional e cultural para trabalhar com esse
conjunto de informações combinadas.
Balbino et al. (2012) acreditam que a iLPF pode ser empregada por produtor de
qualquer porte, pequeno, médio ou grande. Entretanto ressaltam que “em propriedades
caracterizadas pelo uso intensivo de máquinas agrícolas e insumos a escala de produção
6
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pode ser determinante da viabilidade econômica do sistema. Assim, é necessário
planejamento eficiente, gestão competente e envolvimento de equipe multidisciplinar
(Balbino et al. 2012).
Destacam-se, ainda, a importância do conhecimento técnico; a capacidade de gestão;
a aptidão do relevo, a fertilidade natural dos solos, que são fatores limitantes para a
implantação, por exemplo, de lavouras. Salienta-se também, o clima, o mercado, a logística e
a mão-de-obra. Por isso, antes de iniciar qualquer investimento é essencial que se realize um
diagnóstico a fim de se conhecer o ambiente interno e externo o qual a propriedade rural
está inserida. Assim, é possível, de forma antecipada, identificar as oportunidades e ameaças,
forças e fraqueza do empreendimento. Com isso, aumentando as chances de sucesso do
investimento.
Neste sentido, a literatura científica a respeito do assunto demonstra que o
conhecimento foi gerado de forma pulverizada com um viés reducionista dentro de um
pensamento cartesiano, ou seja, são quase inexistentes os estudos que consideram o sistema
como um todo, tornando o produtor rural dependente do conhecimento especializado e,
consequentemente diminuindo cada vez mais sua autonomia (Dal Soglio et al. 2010).
Este texto busca dissertar a respeito do papel do componente florestal e do seu
manejo na condução destes sistemas.
FATORES A SEREM CONSIDERADOS PARA O MANEJO DAS ÁRVORES EM SISTEMAS DE ILPF
ARRANJOS E DENSIDADE POPULACIONAL
O arranjo espacial se refere à forma como as árvores são dispostas na área. Em se
tratando de sistemas consorciados, deve-se ter o cuidado de não sombrear excessivamente
o sub-bosque. Estudos realizados pela Embrapa Gado de Leite, concluem que, acima de 3540% de sombreamento, a produtividade de pastagens de braquiária começa a declinar
significativamente (Castro et al., 1999; Paciullo et al., 2007). Os espaçamentos mais
adequados são aqueles que proporcionam densidades de plantio variando de 200 a 450
árvores por hectare. Na Tabela 1, são apresentados alguns exemplos de arranjos espaciais.
É importante observar que, para uma mesma densidade de plantas por hectare,
podem ser adotados diferentes arranjos espaciais. Assim, a definição do arranjo espacial
deverá levar em consideração, aspectos tais como a finalidade do plantio (produção de
madeira, alimento para o gado, sombra), as características do relevo (declividade),
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dimensões do maquinário (no caso da implantação de lavouras com pastagens) e o manejo
a ser adotado no sistema (piquetes, terraceamento, etc.)
Tabela 1 – Tipos de arranjos e densidades de plantio de árvores em sistemas silvipastoris
Arranjo
Área útil/planta
12 x 2 m
24 m2
21 x (3x2) m
24 m2
18 x 1,5 m
27 m2
15 x (3x3) m
27 m2
24 x (3x2) m
27 m2
15 x 2 m
30 m2
20 x 1,5 m
30 m2
27 x (3 x 2) m
30 m2
10 x 3,3
33 m2
18 x 2 (4 x 3)
33 m2
25 x 3 (4 x 3)
33 m2
10 x 4 m
40 m2
20 x 2 m
40 m2
18 x 2,5 m
45 m2
15 x 3 m
45 m2
Fonte: Adaptado de Muller et al. (2010).

Densidade (plantas/ha)
416 plantas/ha
416 plantas/ha
370 plantas/ha
370 plantas/ha
370 plantas/ha
333 plantas/ha
333 plantas/ha
333 plantas/ha
303 plantas/ha
303 plantas/ha
303 plantas/ha
250 plantas/ha
250 plantas/ha
222 plantas/ha
222 plantas/ha

Para regiões montanhosas, as faixas de árvores devem ser plantadas no sentido
contrário ao declive, visando o controle de erosão e a conservação de água. Neste caso, nem
sempre é possível tirar proveito do caminhamento do sol (sentido leste-oeste), de forma que
o espaçamento entre as faixas de árvores deve ser maior, a fim de possibilitar a penetração
de luz para a pastagem.
Em revisão sobre o assunto, Muller et al. (2010) estabeleceram algumas
recomendações sobre a escolha da densidade de plantio e o arranjo das plantas, descritas a
seguir. Se o objetivo principal é produzir madeira com qualidade para serraria (de alto valor
agregado) recomenda-se uma menor densidade de plantas (150-300 pl/ha) em
espaçamentos com fileiras simples (Figura 3) do tipo 18 x 3 (185 pl/ha), 20 x 2,5 (200 pl/ha),
18 x 2,5 (222 pl/ha). Entretanto, neste tipo de espaçamento os cuidados com o plantio e o
manejo inicial da floresta têm de serem os melhores possíveis, dependendo de uma boa
assistência técnica. Vale lembrar que a realização de receitas se dará no longo prazo (8 a 15
anos), uma vez que a possibilidade de desbastes intermediários é menor. Uma alternativa é
fazer o plantio mais adensado na linha, com espaçamentos do tipo 18 x 1,5 (370 pl/ha), 18 x
2 (277 pl/ha), 20 x 2 (250 pl/ha). Neste caso pode-se antecipar a obtenção de receitas com
a realização de um desbaste intermediário aos 5-6 anos tirando-se árvores alternadas (uma
8
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sim outra não). Deste ponto em diante conduz-se o plantio até os 12-15 anos para extrair
madeira para serraria. Caso a declividade não seja muito grande, podem-se adotar ainda
espaçamentos do tipo 15 x 3 (222 pl/ha), 15 x 2 (333 pl/ha - neste espaçamento as árvores
deverão ser desbastadas aos 5-6 anos para 15 x 4, para que o tronco das árvores cresça de
forma cilíndrica).
Para o plantio com maiores densidades de plantas por hectare, devem-se adotar
fileiras duplas, faixas ou renques (Figura 2), com um maior espaçamento entre estas faixas
para permitir maior entrada de luz para a pastagem: 20-21 x (3x2) – 435-416 pl/ha, 24-25 x
(3x2) – 370-357 pl/ha. Entretanto, há algumas desvantagens: em fileiras duplas, as árvores
tendem a crescer buscando a luz devido à competição e, com isso, sofrem deformações no
tronco devido ao envergamento, diminuindo a qualidade da madeira para serraria (pode-se
minimizar este efeito realizando-se o plantio em quincôncio, ou triangulado). Com uma
maior densidade de plantas/ha, há uma maior possibilidade de receitas com desbastes
intermediários (4-5 anos, 8-9 anos, 12-15 anos corte final).
Além do aspecto silvicultural, algumas considerações se fazem pertinentes quanto ao
estabelecimento de linhas simples ou compostas e seus efeitos para o sub-bosque. A figura 1
apresenta situações referentes a plantios com duas fileiras e plantios com fileiras simples.

Figura 1 – Sombreamento em diferentes situações de plantio. Plantio em fileiras simples (à
esquerda); plantio em fileiras duplas (à direita). Foto: Embrapa Gado de Leite.
Pela figura acima, pode-se observar o efeito do arranjo espacial na distribuição de
luminosidade para o sub-bosque. Nos plantios de fileiras simples, com as árvores mais
espaçadas na linha de plantio, observa-se uma melhor distribuição da sombra. Já no plantio
em linhas duplas, observa-se a formação de um gradiente bastante acentuado entre área
sombreada e área sem sombra. Esta acentuação do gradiente entre área sombreada e área
9
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não sombreada implica na formação de um gradiente de diferenças morfológicas e
estruturais no pasto o que, por consequencia, irá interferir na definição do manejo do
pastejo.
Neste sentido, vale ressaltar o trabalho realizado por Paciullo et al. (2011), em que foi
observado o efeito da distância do renque de árvores nas características morfológicas,
produtivas e nutricionais do pasto. O estudo foi conduzido em um sistema composto por
renques constituídos por quatro linhas de árvores, portanto com um alto adensamento de
árvores no renque. Os autores observaram que a densidade de perfilhos, a massa e a taxa de
acúmulo de forragem aumentaram com a distância do renque, o que corrobora a ideia de que
a diminuição deste gradiente, por meio da adequação do arranjo espacial, bem como do
manejo das árvores, é um fator preponderante para a sustentabilidade do sistema.
Outro fator que poderá influenciar o dimensionamento do espaçamento entre plantas
se refere à arquitetura de copa. O uso de espécies com copas mais abertas, obriga a utilização
de espaçamentos mais amplos entre plantas a fim de minimizar o efeito do sombreamento.
É importante ressaltar que, mesmo dentro de um gênero (p.ex: Eucalyptus), existem
diferenças morfológicas, principalmente com relação à copa das árvores que devem ser
consideradas.
A figura 2 apresenta nitidamente as diferenças entre dois clones de eucalipto
plantados sob o mesmo espaçamento. É possível observar a diferença no bloqueio da
luminosidade entre as duas situações. Assim, isto pode ser um indicativo de que para
materiais genéticos com copas mais densas, é necessário se adotar espaçamentos maiores
entre plantas.
Na figura 3, também se pode observar o efeito das diferenças entre clones da mesma
espécie e entre espécies diferentes. A orientação de plantio, que está relacionada ao arranjo
espacial, também exerce influência direta na distribuição, intensidade e qualidade da luz que
chega ao sub-bosque. A Figura 4, apresenta uma situação bem característica.
Nesta área foi adotado o plantio em faixas de três linhas de árvores no sentido
transversal ao declive, por questões de conservação de solos. Assim, se pode observar que a
área de plantio inferior da imagem apresenta uma sombra intensa no sub-bosque, tendo em
vista que, em função do declive, também ficou transversal ao caminhamento do sol. Na parte
superior já se pode observar o sub-bosque, onde se enxerga claramente o pasto, uma vez que
nesta área o plantio acompanhou o sentido leste-oeste facilitando a entrada de luz para o
pasto.
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É importante ressaltar que se deve sempre dar preferência à técnica conservacionista
de forma que, neste caso a recomendação de arranjo de plantio para a área inferior deferia
ser de plantio transversal ao declive, resguardando a técnica conservacionista, entretanto
com a implantação de linhas simples com espaçamentos maiores tanto entre linhas como
entre plantas dentro da linha, a fim de minimizar o efeito do sombreamento.

Figura 2 – Diferentes arquiteturas de copa observadas em dois diferentes clones de eucalipto
estabelecidos em um sistema agrossilvipastoril com linhas duplas. Foto: Embrapa Gado de Leite.

Figura 3 – Diferenças de arquitetura de copa entre clones (A - Arquitetura de copa de
diferentes clones de eucalipto) e entre espécies (B - Arquitetura de copa de eucalipto (esq) x
pinus (dir)). Fonte: Google Earth.
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Figura 4 - Efeito da orientação de plantio na distribuição de luz dentro do sistema
silvipastoril. Fonte: Google Earth.
SISTEMA SILVICULTURAL
Além do arranjo espacial, outro aspecto importante se refere ao silvicultural após o
estabelecimento do plantio. Considerando que o crescimento das árvores promove uma
dinâmica temporal no sombreamento imposto ao sub-bosque, é possível inferir que o limite
máximo de sombreamento tolerável pela gramínea será ultrapassado em algum momento,
dependendo da densidade de plantio e do arranjo espacial adotado. A figura 5, apresenta
resultados obtidos por Oliveira et al. (2007), que observaram o comportamento da radiação
luminosa incidente no sub-bosque em diferentes idades e arranjos espaciais. O estudo
evidencia que o tanto o arranjo espacial quanto a idade do sistema interferem na
disponibilidade de luz para o sub-bosque, o que pressupõe que o manejo florestal,
principalmente no que se refere a desbastes, será diferente para cada sistema. Na figura 4,
se pode observar como se dá esta mudança ao longo do tempo.
É possível notar que, nos espaçamentos mais amplos, como já era de se esperar, há
maior incidência de luminosidade no sub-bosque. Além disso, nota-se que, com a idade há
uma alteração no padrão de distribuição da luminosidade para o sub-bosque, apesar de se
manter a tendência de maior luminosidade para o sub-bosque nos espaçamentos mais
amplos.
Bergez et al. (1997), obtiveram resultados semelhantes em três localidades diferentes
nos Estados Unidos, comparando duas densidades de plantio (100 e 400 árvores por
12
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hectare). O estudo concluiu que, em áreas com maior densidade de plantas, independente da
localidade, a redução de luminosidade incidente no sub-bosque foi maior.
Na figura 6, apresenta nitidamente este efeito do arranjo de plantio na
disponibilidade de luminosidade para o sub-bosque em uma mesma idade em um
experimento instalado em áreas de Embrapa Cerrados. Ainda se pode observar, o efeito
combinado de arranjo de plantio e arquitetura de copa de diferentes espécies (eucalipto e
pinus) em um experimento da Embrapa Florestas.

Figura 5 – Evolução do sombreamento de um plantio silvipastoril: A) 2011; B) 2012; C) 2013;
D) 2014; E) 2015; F) 2016. Foto: Embrapa Gado de Leite.
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Figura 6 – Efeito de diferentes espaçamentos de plantio e arquitetura de copa na distribuição
de luminosidade para o sub-bosque (Fonte: Google Earth).
Sendo assim, tendo em vista o caráter de longo prazo deste tipo de sistema nota-se
que, para o alcance dos benefícios do sombreamento, é imperativo o controle do
sombreamento. Este controle se dá basicamente por meio de dois tipos de manejo: a
desrama e o desbaste.
A desrama artificial consiste na remoção de galhos vivos da árvore com o objetivo de
aumentar a qualidade do produto final, obtendo-se madeira limpa e sem defeitos (Finger et
al. 2001; Vale et al. 2002; Polli et al. 2006). A desrama ainda tem a finalidade de favorecer o
crescimento e as características dendrométricas das árvores (Finger et al. 2001), bem como,
aumentar a luminosidade nas entrelinhas de eucalipto, favorecendo o crescimento da
pastagem e das lavouras, nos sistemas integrados de produção. Neste sentido, estima-se que
a desrama pode proporcionar um aumento entre 30 e 40% de luminosidade para o subbosque (figura 7).
O manejo da copa deve adequar frequência, intensidade e idade das plantas, de forma
a facilitar a cicatrização dos ferimentos (Polli et al. 2006). Pulrolnik et al. (2005) observam
que a intensidade, frequência e idade da desrama artificial pode variar de acordo com o
material genético, qualidade do sítio, vigor e idade das plantas, dentre outros. O espaçamento
de plantio também pode ser um fator influente na formação e senescência de galhos (Finger
et al. 2001).
Em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF), onde os espaçamentos
utilizados são mais amplos, o desenvolvimento de galhos de maiores diâmetros é favorecido
(Fontan 2007). Neste sentido, são poucos os estudos sobre a definição de intensidade e
freqüência da aplicação desta prática, destacando-se aqueles realizados por Vale et al.
(2002), Evangelista (2007) e Fontan (2007).
14
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Figura 7 – Comparação entre uma área desramada com uma área não desramada (Foto:
Embrapa Gado de Leite).
O desbaste, por sua vez, consiste na remoção de árvores selecionadas dentro do
sistema (figura 8). Esta técnica é empregada na silvicultura tradicional, com o objetivo de
melhorar as características físicas da madeira e de forma das árvores de melhor qualidade
para produção de madeira de alto valor agregado. Entretanto, pode-se depreender que a
despeito do objetivo meramente silvicultural, há outro benefício associado que é o aumento
de luminosidade incidente no sub-bosque. Na figura 8 é possível observar o detalhe das
copas antes e após o desbaste de duas fileiras de árvores estabelecidas em sistema
silvipastoril.
A definição da época de desbaste irá depender de fatores como o arranjo de plantio e
a arquitetura de copa. Em cada sistema, haverá uma condição diferenciada e o silvicultor
deverá observar estes fatores como parte de seu planejamento de atividades de manejo
florestal. Na figura 9, são apresentadas duas situações hipotéticas que representam bem esta
condição.

15

CAPÍTULO 1

Figura 8 – Detalhe da cobertura florestal antes (esquerda) e após (direita) o desbaste de 50%
das árvores em um sistema silvipastoril (Foto: Embrapa Gado de Leite).

Figura 9 – Simulação de manejo por desbastes considerando duas diferentes situações: um
plantio mais denso, com 300-400 árvores por hectare e um plantio menos denso com 150250 árvores por hectare.
16
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Uma característica importante a ser considerada nestas situações, é que, além do
crescimento florestal, o comportamento da produção forrageira também irá determinar a
necessidade de intervenções, por meio de desbastes das árvores. Isto porque a produção
forrageira e, consequentemente a anima, é estreitamente dependente da luminosidade.
Sendo assim, a figura 9 mostra que em situações onde o plantio é mais denso, a necessidade
de desbastes é mais frequente, uma vez que se tem um maior sombreamento e menor espaço
de tempo, ao passo que nos plantios menos densos, a necessidade de desbaste é menos
frequente. Acompanhando a linha vermelha nas figuras, se pode observar que a produção
forrageira é afetada negativamente à medida em que as árvores crescem até um ponto onde
se faz necessária uma intervenção. Feito isto, a produção forrageira volta a patamares mais
aceitáveis.
APOIO À DECISÃO DE MANEJO
A decisão sobre o momento correto a se fazer uma intervenção em um povoamento
tem como base os dados de inventário florestal contínuo. Além disso, em sistemas
integrados, deve-se observar a produção forrageira e animal. Para tanto, recentemente, a
Embrapa Florestas lançou o Sis iLPF, software da família Sis, que permite ao usuário fazer
projeções de produtividade, curvas de crescimento, bem como mitigação de metano
entérico, por meio de dados simples de inventários anuais.
Além disso, apresenta um módulo que permite também avaliação econômica. É um
software de uso simples e pode ser adaptado à realidade de cada material genético e região.
Os dados necessários para entrada no sistema são Índice de sítio, número de árvores
por hectare, idade do plantio e diâmetro médio ou área basal por hectare. Além disso, devese informar um valor de homogeneidade do plantio que é subjetivo (pode ser definido com
base na distribuição diamétrica, p.ex).
Estes dados são obtidos em inventários contínuos realizados todos os anos, a partir
do segundo ano. Para tanto, pode-se optar por estabelecer parcelas fixas com um número
mínimo de árvores (15-20) ou sistematizar o inventário partindo-se de uma árvore e
saltando 10. Neste caso as árvores devem ser bem marcadas para que a mesma árvore seja
medida nos inventários sebsequentes. No caso de parcelas fixas, deve-se lembrar de
considerar a área de pastagem, para fins de extrapolação da produção. A figura 10, mostra
como estabelecer a parcela em áreas de sistemas iLPF em diferentes situações de arranjos
espaciais.
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Figura 10 – A) Esquema de alocação de parcela. As árvores alocadas dentro do retângulo são
as que devem ser medidas; B) inventário de uma árvore a cada 10
Na figura 11 é apresentado um esquema de distribuição das parcelas na área. O
sistema conta com uma equação de volume baseada no fator de forma. Entretanto, caso haja
uma equação de volume própria para uma situação particular, é possível inserir esta equação
no sistema.
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Figura 11 – Esquema de distribuição de parcelas para inventário contínuo em área de sistema
silvipastoril (integração pecuária-floresta – IPF). Fonte: Google Earth.

ESTUDO DE CASO – PRODUÇÃO FLORESTAL EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS
A título de exemplo, é apresentado a seguir os indicadores de produção de uma
propriedade leiteira que adota o sistema iLPF desde 2009.
Em dezembro de 2009 foi implantado o sistema iLPF em uma área de quatro hectares
de pastagem degradada de Brachiaria decumbens. Foram implantadas linhas duplas de
árvores de clones de eucalipto clonal (COP 85, VE 06, VE 01 e GG 157) do híbrido de
Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla). Entre os renques de árvores foi feito o plantio de
milho para silagem em associação com Brachiaria brizhanta cv. Marandu em sistema de
plantio direto. Na safra 2010/2011 uma segunda área de aproximadamente 3,5 hectares foi
recuperada com a implantação do sistema, onde foi adotado um espaçamento de 30m entre
renques de árvores, duas linhas de árvores em cada renque com espaçamento de 5 metros
entre linhas e 2 entre plantas. Na safra 2011/2012, foi recuperada a terceira gleba com o
mesmo sistema, apenas alterando o arranjo de plantio que consistiu no plantio de renques
de árvores com três linhas espaçadas em 3 metros e 2 metros entre plantas e espaçamento
entre renques de 30 metros. Na safra 2012/2013 foi feito o plantio na quarta e última gleba,
com o arranjo de plantio de linhas simples e espaçamento de 18 metros entre linhas e 2 entre
plantas. Nas áreas aplicou-se adubação em função das necessidades apontadas em análise
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de solo. Após a retirada do milho para silagem o pasto formado foi disponibilizado para os
animais.
A partir do inventário contínuo e, com o uso do software Sis iLPF, foi possível fazer as
projeções de produção florestal futuras considerando a produção madeireira proveniente de
desbastes programados, bem como a produção final.
Tabela 2 – Estoque de madeira (em st/ha) remanescente nos sistemas de iLPF, considerando
um ciclo com desbastes seletivos e corte final aos 15 anos de idade.
Gleba

Idade

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

8

264,5

211,7

243,8

272,7

298,8

322,5

344,1

363,9

2

7

262,2

317,3

264,9

299,7

330,9

359,0

384,3

407,3

428,1

3

6

164,7

208,5

250,4

170,7

200,0

226,7

251,0

273,0

293,3

311,9

4

5

131,9

180,8

227,9

272,3

225,3

257,4

286,4

312,8

336,8

358,7

378,8

823,2

918,2

986,9

1015,4 1055,0 1165,5 1265,7 1356,9 1058,1

670,5

378,8

Total/ha
Total 14 ha

2025

2026

2027

3.095,8 3.423,6 3.701,0 3.775,4 3.941,7 4.353,8 4.727,5 5.067,6 3.850,0 2.502,7 1.325,6

Em negrito a idade de primeiro desbaste em cada gleba (8 anos)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas de integração Lavoura-pecuária-floresta, notadamente o modelo
Silvipastoril (integração pecuária-floresta) têm se mostrado uma alternativa promissora,
principalmente para regiões de relevo mais acidentado.
No entanto, a sua adoção ainda encontra alguns entraves, muitos dos quais
relacionados à falta de informação com relação ao manejo florestal. Conforme foi
demonstrado, são vários os fatores que influenciam na decisão sobre a realização de
desbastes e o principal está relacionado à produção forrageira e, consequente a animal.
Por outro lado, a possibilidade de adotar técnicas conservacionistas e ao mesmo
tempo diversificar a produção da propriedade tornam o conceito de integração de atividades
cada vez mais promissor.
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Arboviroses são doenças causadas por arbovírus e transmitidos pela saliva
contaminada de artrópodes hematófagos durante a picada. Os vírus mais importantes para
a saúde humana são os transmitidos, em sua maioria, por mosquitos hematófagos, embora
existam arbovírus transmitidos por outros artrópodes, como flebotomíneos e carrapatos
(Donalisio et al. 2017).
As arboviroses têm sido motivo de grande preocupação para a saúde pública, estimase que haja mais de 545 espécies de arbovírus, dentre as quais, mais de 150 são relacionadas
com doenças em seres humanos. Desses podemos citar como de maior preocupação no
Brasil: febre amarela, dengue, chikungunya, zika vírus, mayaro, ropouche, encefalite de Saint
Louis e o rocio (Donalisio & Glasser 2002; Lopes & Nozawa 2014; Neves & Machado 2016).
Enquanto os mosquitos do gênero Aedes são os principais transmissores da dengue,
chikungunya e zika em áreas urbanas e peri-urbanas, a transmissão da febre amarela no
Brasil restringe-se no momento a regiões silvestres e se dá através da picada de mosquitos
dos gêneros Haemagogus ou Sabethes (Lopes & Nozawa 2014; Donalisio et al. 2017). Os
mosquitos do gênero Culex são responsáveis pela transmissão de arbovirores como a febre
do nilo ocidental e a encefalite de Saint Louis (MS 2017d) (Figura 1).
23

CAPÍTULO 2

Figura 1: Mosquitos vetores de arboviroses no Brasil. A) Aedes sp.; B) Haemagogus sp.; C)
Sabethes sp. e D) Culex sp.
ARBOVIROSES NO BRASIL
No atual contexto epidemiológico brasileiro, as arboviroses de maior circulação são a
dengue a chikungunya e o zika, além do vírus da febre amarela. Outras arboviroses como
mayaro, oropouche, encefalite de Saint Louis e o rocio apesar de menos comuns possuem
potencial de disseminação no País.
A dengue é observada de forma praticamente contínua no país desde a década de
1980, é uma doença febril aguda, cujo agente etiológico é um vírus do gênero Flavivírus.
Clinicamente, as manifestações variam de uma síndrome viral, inespecífica e benigna, até um
quadro grave e fatal de doença hemorrágica com choque. Atualmente em circulação no país
são conhecidos quatro sorotipos, antigenicamente distintos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
Nas últimas décadas, mais de dois milhões de casos foram notificados, com um aumento
importante na incidência de óbitos a partir do ano de 2004 (Donalísio & Gesser 2002; Tauil
2001; Donalísio et al. 2017) (Figura 2).
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Figura 2: Número de casos de dengue no Brasil entre 2016 e2018. Fonte: Ministério da
Saúde, 2018.
A chikungunya é uma doença causada por uma alfavírus originário da África. Os
principais sintomas são febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e
mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos
músculos e manchas vermelhas na pele. No Brasil, detectou-se transmissão pela primeira
vez em setembro de 2014 no Amapá. Posteriormente o vírus disseminou-se por outros
estados brasileiros (Fiocruz 2014; Honório et al. 2015), com grandes surtos ocorrendo nos
anos posteriores (Figura 3).

Figura 3: Número de casos chikungunya no Brasil entre 2016 e 2018. Fonte: Ministério da
Saúde, 2018
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O Brasil notificou os primeiros casos de zika vírus em 2015, no Rio Grande do Norte
e na Bahia. Atualmente, sua presença já está documentada em cerca de 70 países. A febre
por vírus zika é descrita como uma doença febril aguda, autolimitada, com duração de três
a sete dias, geralmente sem complicações graves. Mas ela pode causar mortes,
manifestações de doenças neurológicas e microcefalia em bebês nascidos de mães que
tiveram a doença durante a gravidez (Brasil et al. 2016; MS 2017e), o número de casos
diminuiu no país entre os anos de 2017 e 2018 (Figura 4).

Figura 4: Número de casos de zika no Brasil entre 2016 e 2018. Fonte: Ministério da Saúde,
2018
A dengue, a chikungunya e o zika no Brasil ocorrem em áreas superpovoadas,
causando epidemias urbanas, apesar de não ser incomum a notificação de surtos em regiões
rurais, com menor concentração populacional (Donalísio et al. 2017). Essas arboviroses são
transmitidas por mosquitos do gênero Aedes, nas cidades principalmente pelo Aedes
aegypti e em ambientes rurais ou selvagens por Aedes albopictus, sendo esses vetores espécies
invasoras e cosmopolitas (Honório et al. 2015).
A febre amarela chegou ao Brasil no século 17, surtos da doença ocorreram em muitas
cidades do século 19 até 1942, quando o ciclo urbano foi erradicado no país. O vírus foi então
gradualmente deslocado para o noroeste e áreas do meio-oeste onde ficou restrito até o ano
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2000, quando expansão geográfica da circulação do vírus amarílico voltou a ocorrer. Durante
os anos 2008 e 2009, um surto do vírus foi registrado principalmente na região sul e em
algumas cidades do sudeste do país (Almeida et al. 2012) entre 2014 e 2018 a reemergência
do vírus ocorreu novamente atingindo principalmente o Sul e o Sudeste (Donalisio et al.
2017). Ocorrendo uma expansão geográfica do vírus para áreas do sudeste e sul do país com
surtos ocorrendo em locais que ficaram insetos da circulação do vírus durante décadas
(Moreno et al. 2013).
O vírus da encefalite de Saint Louis, é um arbovírus encefalitogênico (Rodrigues et al.
2010), que tem causado surtos na América do Norte e recentemente na Argentina. No Brasil,
casos da virose foram confirmados na Amazônia principalmente no estado do Pará e no
estado de São Paulo. A maioria das infecções humanas é assintomática. Em alguns casos
ocorrem infecções febris agudas acompanhadas de meningoencefalite (Heinen et al. 2015)
Os primeiros casos registrados de vítimas humanas do vírus rocio no Brasil surgiram
durante a década de 1970, as primeiras infecções foram reportadas no Vale do Ribeira e na
Baixada Santista por volta de 1974. Foram detectados 1.021 casos de encefalite pelo
arbovírus, em uma epidemia que durou mais de dois anos na região Sudeste, ao todo
ocorreram 100 mortes, e mais de 200 pacientes sobreviveram com graves sequelas (Neves
& Machado, 2016).
A febre do mayoro é uma doença febril aguda, no homem pode causar sintomas
similares ao da dengue, como: febre, dor de cabeça, dor epigástrica, mialgias (dores no
corpo), artralgias (dores nas articulações), calafrios, náusea e vertigem. No Brasil, o vírus é
endêmico na região amazônica, onde pelo menos quatro epidemias já ocorreram. Casos
recentes da doença foram registrados em municípios do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e
Pará (Coimbra et al. 2007; MS 2017b).
A febre do nilo ocidental, foi introduzido nas Américas por volta de 1999 com os
primeiros casos registrados nos Estados Unidos. A febre do nilo ocidental geralmente é
assintomática, ou apresenta sintomas leves como febre, anorexia, náusea, vômito, dor nos
olhos, dor de cabeça e mialgia, raramente evolui para casos mais graves de encefalite ou
meningoencefalite (MS 2017c).
A febre de oropouche, também chamada de febre de mojui, ocorre em áreas tropicais,
é em uma doença que causa febre aguda e, eventualmente, meningite e inflamação do
encéfalo e das meninges. O número de casos de febre oropouche tem se tornado frequente
em áreas urbanas não só no Brasil, como no Peru e países do Caribe (Alisson 2017)
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OS PRIMATAS E AS ARBOVIROSES
Devido aos seus hábitos arbóreos e diurnos, os primatas não humanos são mais
frequentemente infectados por arbovírus do que outros animais terrestres. Quando se
alimentam nas copas das árvores, onde normalmente circulam os vetores, eles se
contaminam (Batista et al. 2013).
Por possuírem características genéticas e fisiológicas semelhantes às dos seres
humanos, os primatas são suscetíveis a vários patógenos comuns que podem cruzar as
fronteiras das espécies através de várias rotas de transmissão, particularmente através de
vetores (Wolfe et al. 1998; Batista et al. 2013).
Eles podem atuar como hospedeiros amplificadores no ciclo de várias zoonoses, a
exemplo no ciclo silvestre do vírus da febre amarela (Figura 5), que tem como vetores e
reservatório os mosquitos, principalmente Haemagogus spp. e Sabethes spp. e os primatas
não humanos como hospedeiros amplificadores (Almeida et al. 2016), mas o vírus também
circula em outros mamíferos florestais (De Thoisy et al. 2004).

Figura 5: Ciclo de transmissão urbano e silvestre da febre amarela e os principais vetores e
hospedeiros envolvidos. Fonte: Ministério da saúde, 2017
Apesar dos ciclos enzoóticos envolvendo primatas serem mais comuns no Brasil para
a febre amarela, primatas podem ter participação em outros ciclos de arboviroses.
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Na África os ciclos de transmissão silvestre envolvendo primatas não humanos (PNH)
são conhecidos para chikungunya e zika, causando ressurgimento cíclico em humanos. No
Brasil os vírus causadores da dengue, chikungunya e zika perderam a exigência de
amplificação enzoótica e produzem epidemias urbanas tendo exclusivamente o homem
como amplificador vertebrado (Donalísio et al. 2017; Moreira-Soto et al. 2018).
Recentemente estudos em primatas neotropicais demonstram a contaminação deles por
essas arboviroses (Favoretto et al. 2016; De Oliveira-Filho et al. 2018; Moreira-Soto et al.
2018). Mas a baixa soroprevalência encontrada nesses animais questionam a capacidade
desses vírus estabelecerem ciclos de transmissão silvestre no país (Moreira-Soto et al. 2018).
Os hospedeiros naturais do vírus do nilo ocidental e do vírus da encefalite de Saint
Louis são algumas espécies de aves silvestres, que atuam como amplificadoras do vírus e
fonte de infecção para os mosquitos. Mas o vírus também pode infectar humanos, equinos,
primatas e outros mamíferos (Almeida et al. 2016; MS 2017c). Pesquisas recentes
encontram anticorpos para a encefalite de Saint Louis em um bugio (Alouatta caraya) no Rio
Grande do Sul e em macacos pregos (Sapajus flavius e Sapajus libidinosus) no Estado do
Pernambuco demonstrando a circulação do vírus em primatas não humanos (Almeida et al.
2016; De Oliveira‐Filho et al. 2018).
O vírus mayaro é mantido em ciclos silvestres, e envolve principalmente o mosquito
Haemagogus janthinomys, que vive em matas e vegetações à beira dos rios, e transmitem o
vírus por meio da picada aos macacos. Quando o mosquito pica um macaco ou uma pessoa
doente, ele adquire o vírus e, depois de um ciclo em seu organismo, torna-se capaz de
transmitir o vírus a outros macacos e ao homem (MS 2017b). Trabalhos com primatas no
Mato Grosso do Sul encontram alta incidência de anticorpos para os vírus
mayaro e oropouche (Batista et al. 2012; 2013).
Existem mais de 500 mil casos relatados no país nas últimas décadas de febre do
oropouche, o número de pessoas afetadas por essa arbovirose tende a subir, pois o vírus é
transmitido pelo mosquito Culicoides paraenses que está distribuído por todo o continente
americano. Fazendo com que o arbovírus saia da região amazônica e do planalto central e
chegue às regiões mais povoadas do Brasil, tendo já sido encontrado em um sagui em Minas
Gerais (Alisson 2017).
As arboviroses tem potencial para se tornar um problema de saúde pública no Brasil
nos próximos anos. Uma das formas de prevenir epidemias na população é através do
monitoramento da circulação e da rota geográfica dos arbovírus. Os eventos epidemiológicos
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registrados nas populações de macacos e saguis auxiliam na identificação dos vírus nos
ambientes onde os seres humanos possam ser expostos e contaminados (Romano et al.
2014) (Figura 6).
Por isso o Ministério da Saúde do Brasil criou em 1999 o Sistema de Vigilância de
Eventos Epizoóticos de Primatas Não Humanos (PNH), tornando esse sistema de vigilância
uma ferramenta importante para prevenir doenças em humanos (MS 2017d).

Figura 6: Campanha do governo do estado de Minas para a conscientização da importância
dos primatas como sentinelas da febre amarela.
CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS
A presença de arbovírus circulando em populações de primatas representa um risco
para a saúde pública, bem como para a conservação animal, especialmente para as espécies
ameaçadas de extinção (De Oliveira-Filho et al. 2018).
O Brasil possui a maior diversidade de primatas do mundo ao todo são 116 espécies
de primatas não humanos, das quais 80 são endêmicas e 26 encontram-se em algumas das
categorias de vulnerabilidade definidas pela IUCN (União Internacional para a Conservação
da Natureza) (Reis et al. 2015).
Entre as principais ameaças a conservação estão incluem a perda e fragmentação do
habitat, caça predatória e comércio ilegal de animais selvagens (IUCN, 2012, 2016). Apesar
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de doenças infecciosas não serem consideradas uma das ameaças à conservação de primatas,
sabe-se que epizootias de febre amarela tem afetado populações de primatas em todo mundo
(Almeida et al. 2016), causando doença e mortes em primatas não humanos de vida livre em
vários Países da América Latina, incluindo o Brasil (Araújo et al. 2011; Almeida et al. 2012,
2014).
Surtos recentes causaram a morte de milhares de primatas, sendo o gênero Alouatta
o mais afetado, extinções dessa espécie tem sido reportada em reservas e áreas de proteção
ambiental, na região sul, e no sudeste nos do Espírito Santo e Minas Gerais (Almeida et al.
2012; Fialho et al. 2012; De Azevedo et al. 2017). Somente entre dezembro de 2016 e julho
de 2017, mais de 7.000 epizootias em primatas não humanas já haviam sido notificadas ao
Ministério da Saúde, a maioria para o gênero Alouatta (Tabela 1).

Tabela 1: Informe epidemiológico sobre a febre amarela nº 28/2017. Fonte: Ministério da
Saúde, 2017.
Os bugios são dispersores na natureza e conseguem sobreviver em uma ampla
variedade de habitas (Bicca-Marques 2003; Porto et al. 2015). Eles prestam um serviço
ecológico importante, pois conseguem se alimentar de frutos e sementes maiores que as
outras espécies de primatas menor porte (Hawes & Peres, 2014), e devido a sua tolerância
são capazes de sobreviver em locais onde outras espécies não conseguem (Bicca-Marques
2003; Benchimol & Peres 2014; Vale & Prezoto 2016). Sendo frequentes em fragmentos
urbanos (Vale et al. 2017).
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Devido ao pânico gerado pelo recente surto de febre amarela no Brasil, casos de
mortes de macacos provocadas intencionalmente por humanos começaram a surgir. A falta
de informação sobre a transmissão do vírus levou muitas pessoas a acreditarem que os
primatas podiam transmitir a doença (Vale & Prezoto, 2017). Registros de agressões e
mortes de primatas ocasionadas por pessoas ocorreram em diversos estados (Icmbio 2017;
Vale & Prezoto 2017) (Figura 7)
As denúncias envolveram traumas, envenenamentos, mortes causadas pelo uso
armas de fogo, facões e animais carbonizados (Tomazela 2017). No Rio de Janeiro no início
de 2018, 69% dos macacos encontrados mortos no estado foram vítimas de ações humanas
(Rodrigues 2018).

Figura 7: Bugio (Alouatta guariba) agredido por pessoas no Município de Nova Petropólis,
RS (Imagem a esquerda). Atualmente se recupera das agressões no zoológico (Imagem da
direita). Fonte: Ramos, 2017.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em regiões tropicais o desmatamento, as mudanças climáticas, a ocupação
desordenada de áreas urbanas, a migração populacional, o tráfico de animais silvestres e a
precariedade das condições sanitárias são fatores que favorecem a amplificação e
transmissão dos arbovírus.
As arboviroses têm se tornado importantes e um crescente problema de saúde
pública no mundo, pelo seu potencial de dispersão, capacidade de adaptação a novos
ambientes e hospedeiros (vertebrados e invertebrados), pela possibilidade de causar
epidemias extensas.
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O enfrentamento de arboviroses emergentes exige políticas e intervenções de amplo
espectro, envolvendo vários setores da sociedade, além de um maior número de pesquisas.
As Ações devem priorizar o combate aos vetores, o maior acesso da população a informação
sobre o ciclo das arboviroses e medidas de prevenção. O tráfico de animais silvestres deve
ser coibido com maior fiscalização e o maior conhecimento pela população das
consequências, como a introdução de doenças e próprio sofrimento.
Campanha educativas e de sensibilização devem ser feitas junto a população para
auxiliar na conservação dos primatas. Uma vez que esses animais atuam como sentinelas
auxiliando as ações preventivas na área da saúde. O aumento de mortes desses animais
causadas intencionalmente, sobrecarregam o sistema que detecta os casos de doenças, além
de causarem desequilíbrio ecológico nas populações e ser um crime ambiental passível de
punição legal.
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CONTEXTO DA AGROECOLOGIA NAS OCUPAÇÕES URBANAS
A cidade, desde seu princípio, já nasce como espaço privilegiado, que, para Lefebvre
(1999), é o lugar, por excelência, onde o trabalhador se vê dissociado da sua força de trabalho
e daquilo que produz. Sendo assim, a cidade passa a ser determinada e produzida de uma
forma hegemônica, onde a classe dominante exerce forte influência sobre o espaço urbano,
principalmente pelo interesse econômico.
“Afastado da cidade, o proletariado acabará de perder o sentido da obra.
Afastado dos locais de produção, disponível para empresas esparsas a partir do setor
de habitat o proletariado deixará se esfumar em sua consciência a capacidade
criadora. A consciência urbana vai se dissipar (Lefebvre 2011, p.25).”

Contudo, pode-se observar que o locus da pobreza na cidade, geralmente
invisibilizado pelo poder público e visto como “não oficial” está em constante transformação,
36

CAPÍTULO 3
apoiado na autoconstrução e nas redes de solidariedade que substituem ou ocupam o papel
que deveria ser do Estado. Essas ações são apontadas por Holston (2013) como “Cidadania
Insurgente”.
Entendem-se aqui também essas formas autônomas de produção do espaço como
“fissuras” à lógica do capital, defendida por Holloway (2013):
“como o resultado de uma ação de enfrentamento, de uma resistência, e como
construção de algo que seja diferente, levantando a noção de dignidade, no sentido em
que a dignidade não esperará: a fissura é uma insubordinação aqui e agora, não um
projeto para o futuro (Holloway, 2013, p.28).”

A apropriação do espaço, inserido nas ocupações urbanas, envolve uma criatividade
inventiva que reflete diretamente na forma da cidade. Esta nova forma de lidar e vivenciar o
espaço se baseia, sobretudo, no valor de uso da terra, mesmo que o valor de troca incida
constantemente, e são ancoradas por um fazer diferente, desviante que emerge da vida
cotidiana.
Neste sentido os Quintais Produtivos e os espaços de uso comum das ocupações
refletem a possibilidade de outro fazer, calcado nos saberes tradicionais e na necessidade do
encontro. Entendem-se as ocupações urbanas de Belo Horizonte como territórios de
resistência e, conforme afirma Morado Nascimento (2016, p. 161), “em terrenos precários e
condições sociopolíticas vulneráveis e até mesmo violentas”.
As ocupações urbanas surgem de forma espontânea e organizada junto a movimentos
sociais, “se conformam em um movimento de liberdade para a criação de outra cidade, a
partir do desentendimento que se tem ou não da cidade onde queremos viver ou da cidade
que cotidianamente produzimos” (Morado Nascimento, 2016, p. 147).
Acredita-se que essas ocupações urbanas reivindicam o direito de viver e usufruir da
cidade, conforme aponta Lefebvre (2011, p. 117):
“O direito à cidade não pode ser concebido com um simples direito de visita
ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida
urbana, transformada, renovada. Pouco importa que o tecido urbano encerre em si o
campo e aquilo que sobrevive da vida camponesa conquanto que o “urbano”, lugar do
encontro, prioridade do valor de uso, inscrição no espaço de um tempo promovido à
posição de supremo bem entre os bens, encontre sua base morfológica, sua realização
prático sensível.”
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As pautas levantadas são: permanência no território, acesso à moradia digna, à saúde,
à rede de luz, ao saneamento básico, ao lazer; e com a experiência da agroecologia dentro
dos territórios, percebe-se um interesse intrínseco à vida cotidiana que é a da produção de
alimentos nos quintais. Ou seja, não só a autoprodução da moradia, mas também do
alimento, tanto para fins de auto sustento, quanto pelo prazer de mexer com a terra.
Assim, este trabalho parte de uma aproximação com as ocupações urbanas da região
da Izidora, em Belo Horizonte/MG, onde a ação prática e a experiência tornam-se
indispensáveis, percebendo que os quintais produtivos [neste caso situado no quintal da Ana
e do Adão] e a experiência destes junto a agroecologia são formas de resistir, vivenciar e
desejar outra cidade.
“A experiência das ocupações traz consigo a prova de que a insubordinação à
realidade capitalista deve se aliar à ação prática, à construção real, inclusive por,
talvez, não haver outras alternativas de provisão habitacional aos moradores e por se
tratar de algo que é maior do que uma experiência teórica de resistência (Silva, 2016,
p. 6).”

Uma das premissas mais importantes desta experiência é estar inserida
cotidianamente no território, buscando não falar sobre a ocupação, mas sim com a ocupação,
ou como aponta Magnani (2012, p. 249), “de perto e de dentro”. Dessa forma, o intuito é sair
do papel distante do pesquisador e inserir-se como agente que contribui para a luta, sem
descolar a pesquisa teórica da ação prática, aceitando assim os laços de afeto e
companheirismo que se constituem no dia a dia.
AGROECOLOGIA COMO UMA PRÁTICA CONTRA-HEGEMÔNICA
O conceito de Agroecologia surge no Brasil a partir da década de 1970 como uma
prática contra-hegemônica e de resistência ao neoliberalismo, que aprofunda as
desigualdades sócio-espaciais de forma violenta e opressora, sobretudo na última década.
Tomada como um movimento político para a transformação ambiental, social e econômica,
a Agroecologia é caracterizada pela Associação Brasileira de Agroecologia como:
“um conjunto de princípios, práticas e processos aplicados ao desenho e
manejo de agroecossistemas sustentáveis e à reestruturação do sistema
agroalimentar com base em princípios de sustentabilidade e justiça social. Estas
mudanças envolvem não apenas transformações tecnológicas na agricultura, mas
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buscam também orientar um movimento mais amplo de reorganização dos processos
sociais e ecológicos relacionados à produção e ao consumo de alimentos a partir de
um enfoque agroecológico. A Agroecologia implica, portanto, em mudanças nas
atitudes, valores e formas de organização dos atores sociais na conservação e manejo
dos recursos naturais, na perspectiva de um bem viver, fomentando relações
virtuosas entre a produção e o consumo, a conservação e o manejo dos
agroecossistemas e ecossistemas naturais a eles associados, o espaço urbano e o
espaço rural (ABA, 2017, p.1).

Assim, a agroecologia está relacionada a estilos de agriculturas mais sustentáveis e
opera em uma lógica de tempo oposto à produção massiva que visa somente a mais valia,
respeitando, sobretudo o ciclo da natureza. Este processo consegue superar a forma linear e
predatória de produção, pensando desde o cuidado com o solo e o respeito que advém de um
saber popular e ancestral, o plantio a partir das sementes crioulas1 e sua lógica de trocas, a
produção com adubação e tratamento de pragas a partir da própria natureza, das formas de
distribuição que operem em escala local como em feiras ou cestas, do consumo consciente e
saudável, e do descarte que gera o próprio adubo que fertiliza a terra no próximo ciclo.
Para além disso, a agroecologia vai muito mais adiante da produção de alimentos, ela
tem relação direta com os modos e mundos de vida e com outras formas de se relacionar
com o meio onde vivemos, fazendo com que seja considerada uma fissura aos modos
hegemônicos de produção do espaço.
“Os quintais são excelentes espaços que permitem relações entre humanos e
plantas. Essas conexões têm revelado que plantar na cidade é um ato de subversão ao
tempo urbano (Almada, 2010, p. 21).”

No espaço urbano, as práticas agrícolas de resistência surgem em contraposição às
práticas neoliberais, que fazem com que a produção da cidade aconteça de acordo com
interesses hegemônicos. O Estado mínimo e omisso em sua responsabilidade de garantir
direitos sociais e de regular o capital, dá lugar à ação soberana do mercado (Santos 1994) e
a um Estado forte no papel de facilitador da lucratividade pelo setor financeiro e eficiente na
promoção da divisão social, fazendo com que as políticas assegurem mais recursos para os
ricos do que para os pobres (Aalbers 2013).

1

Sementes crioulas são aquelas que carregam heranças de sabores e nutrientes, informações sobre cada clima, solo e
manejo específico. Este manejo parte de uma sabedoria ancestral das guardiãs e guardiões das sementes, que coletivamente
cultivam-nas de forma autônoma e saudável, misturando afetividade e afirmação política.
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Dessa forma, a cidade é tratada como negócio nas mãos dos detentores do monopólio
da terra que a transformam em renda (Carlos 2015) e o uso do espaço, submetido à lógica
da reprodução, transforma a prática social ao fragmentar o urbano em função de interesses
privados na busca pela rentabilidade, comprometendo também os espaços para atividades
agrícolas e para a produção de alimentos.
Sendo assim, a Agroecologia pode ser caracterizada como uma fissura, que, de acordo
com Holloway (2013), é uma experiência – partindo de uma realidade concreta - que propõe
outra prática ao sistema capitalista, em direção à autonomia e à auto-organização para além
do Estado. As fissuras, representam uma negação das condições pré-estabelecidas e, sendo
assim, sempre devem ser apoiadas por outro fazer, tratando-se de um movimento chamado
de contra-e-mais-além. Assim, o movimento das fissuras é caracterizado como uma tentativa
de criar algo diferente, de aprender na luta, de abrir caminho para a revolução (Holloway
2013).
Por isso, pensar as fissuras em contraposição aos valores calcados sobre o
individualismo, priorizando os processos e não os resultados imediatos (Morado
Nascimento 2016), abre caminho para a oportunidade de desafiar a lógica de dominação
vigente na construção de “outra prática”, na qual os sujeitos sejam atores e não objetos
(Dussel 2014). Além disso, mobilizações de "baixo para cima", “capacidades combinadas de
intervenção espacial, empoderamento2 social e crítica política” com visão prática e
participativa podem levar ao questionamento do espaço mercantilizado neoliberal e a
processos de construção da autonomia da população nos territórios urbanos.
Nessa perspectiva, as ações de cultivo de alimentos nas ocupações urbanas, através
da agroecologia, podem configurar-se em práticas insurgentes e imaginativas, que
construam rupturas e produzam novas direções a um espaço novo não fixado, incentivando
o associativismo no ganho de dimensão coletiva. Além disso, a noção de direito à cidade é
mobilizada em diversas iniciativas que articulam a agricultura urbana e a agroecologia de
três formas:
“a defesa do uso agrícola da terra associada à crítica à manutenção de vazios
urbanos e ao cumprimento da função social da terra; a intensificação do uso social da
cidade, por meio de mais autonomia das ações coletivas como forças transformadoras

O empoderamento se refere ao reconhecimento de uma fonte objetiva de direitos e cidadania por parte do cidadão, que
resulta na noção de poder subjetivo, que é o poder de mudar arranjos existentes (Holston, 2013).
2
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do espaço cotidiano; bem como uma noção ampliada de direito à moradia que articula
a melhoria da qualidade do ambiente no qual se insere (Almeida, 2016, p. 190).”

AGROECOLOGIA COMO UM QUEFAZER LIBERTADOR
Os saberes tradicionais estão centrados na essência da agroecologia, o que nos leva a
entender a educação popular como um meio de comunicação [dialógico] que se mostra
alternativo às formas hegemônicas e dominantes de produção e prática do conhecimento.
Assim, a educação popular na prática agroecológica pode levar ao ganho de autonomia
coletiva da população local.
Segundo Freire (2016), a autonomia é construída a partir das decisões que vão sendo
tomadas em experiências variadas, considerando a verdadeiras práxis aquela que constitui
uma ação sobre a realidade e a reflexão sobre essa ação, pois a partir de uma reflexão crítica
sobre a prática é possível melhorar a próxima prática.
As relações do homem com o mundo são dialéticas. Considerando que os dois são
inacabados, o homem transforma o mundo e sofre os efeitos dessa transformação. Nesse
sentido, a educação popular como um meio de diálogo faz com que a problematização e a
crítica insiram o homem em sua realidade como sujeito da transformação, pois "a
problematização é a reflexão que alguém exerce sobre um conteúdo, fruto de um ato, ou
sobre o próprio ato, para agir melhor, com os demais, na realidade" (Freire 2015, p. 111).
Dessa forma, os saberes tradicionais da prática agroecológica resistem às mudanças
culturais em curso e às ameaças das monoculturas e da modernização da agricultura
extensiva, pois consideram que manipular o homem para que se adapte à realidade sugere a
existência de uma realidade acabada e estática (Freire 2015). Nesse sentido, é fundamental
considerar a agroecologia como uma prática micropolítica, de atuação no território local, de
formação e constituição do conhecimento, de empoderamento da população, de
reconhecimento do saber tácito dos moradores, em contraposição à ações que "coisificam"
o homem e o negam como transformador do mundo (Freire 2015).
Assim, segundo Freire (2015), a educação popular deve ser uma prática da liberdade,
fazendo com que os pontos de apoio técnicos só sejam justificáveis se utilizados em um
quefazer libertador, que significa crer na ação do povo e dos homens simples e na comunhão
de saberes em direção à conscientização sobre a práxis na busca pelas transformações
radicais.
A agroecologia tomada como uma prática anti-hegemônica, caminha na direção
contrária às práticas de dominação, de prescrição de resultados e de invasão cultural, que,
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segundo Freire (2015), refletem a visão de mundo daqueles que levam o conhecimento
àqueles que supostamente não o tem.
“O invasor reduz aos homens do espaço invadido a meros objetivos de sua
ação. As relações entre invasor e invadido, que são relações autoritárias, situam seus
pólos em posições antagônicas. O primeiro atua, os segundos têm a ilusão de que
atuam na atuação do primeiro; este diz a palavra; os segundos, proibidos de dizer a
sua, escutam a palavra do primeiro. O invasor pensa, na melhor das hipóteses, sobre
os segundos, jamais com eles; estes são "pensados" por "aqueles" (Freire, 2015, p.
48).”

Portanto, a agroecologia pode ser considerada uma prática de sustentabilidade
ambiental, uma vez que preconiza o uso da terra, do meio ambiente e dos recursos naturais
de forma consciente para que as gerações futuras tenham acesso a esses recursos; e uma
prática de sustentabilidade social e econômica, já que constitui uma atividade de formação e
constituição do conhecimento, de manutenção de saberes tradicionais, de busca pela
autonomia alimentar e de redes de distribuição da produção através da venda em cestas e
feiras.
DO QUINTAL AO CANTEIRO DE OBRAS: A EXPERIÊNCIA AGROECOLÓGICA NA OCUPAÇÃO
VITORIA
Este breve esboço pretende elucidar as ideias expostas ao longo desta reflexão a
partir de uma experiência prática no Quintal da Ana e do Adão e da Construção do Galpão
Comunitário na Ocupação Vitória, situada na a Região da Izidora3, Belo Horizonte.
A Ocupação Vitória, junto com as Ocupações Rosa Leão e Esperança, conforma as
Ocupações da Izidora, região que faz divisa com o município de Santa Luzia, no vetor norte
de Belo Horizonte4. Os territórios foram ocupados entre maio e junho de 2013 e hoje,
residem no local, cerca de 8 mil famílias no total (uma média de 30.000 pessoas). Segundo o
“Tribunal Internacional de Despejo” 5, o conflito fundiário na Izidora se configura como um
dos maiores conflitos da América Latina.
3

A região é conhecida como Mata do Isidoro e Granja Werneck. Porém devido à pesquisa histórica, descobriu-se que quem
cuidava e detinha o poder dessas terras era uma mulher chamada Izidora. A partir daí, os movimentos sociais e a rede de
apoiadores passa a chamar a região de “Mata da Izidora”, ou “Região da Izidora”, que simboliza a luta e a mudança da própria
relação com o lugar.
4 O Vetor Norte de Belo Horizonte sofre um processo de expansão e especulação imobiliária a partir de grandes obras
viárias, de adensamento e de inserção de grandes equipamentos urbanos.
5 O “Tribunal Internacional de Despejo" ocorreu no espaço da Conferência das Nações Unidas Habitat III, em Quito, Equador,
em outubro de 2016.
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Figura 1 – Localização da Região da Izidora Fonte: Indisciplinar.
Nestes cinco anos de luta e resistência das ocupações, uma das estratégias para
enfrentar a ameaça de despejo foi a criação de uma rede horizontal e aberta denominada
#ResisteIzidora. 6Esta rede se conforma por diversos agentes como moradores, movimentos
sociais, Universidades, coletivos jurídicos e pessoas que não necessariamente estão
vinculadas a alguma organização, mas simpatizam e apoiam a causa.
“A região da Izidora, localizada no vetor norte da capital mineira, é alvo de
emblemática disputa entre a apropriação do território pelo Estado-capital, mediada
pela lógica privatista, e outras formas de produção do espaço, realizadas por
comunidades tradicionais ligadas ao quilombo remanescente na área e ocupações
urbanas de moradia, cuja produção do espaço passa pela ordem do comum
(Indisciplinar, 2017).”

Em 2015, quando Izidora sofreu uma ordem de despejo violenta, a Rede #ResisteIzidora se dividiu para ficar em vigília,
junto aos moradores. Durante mais de 1 mês, muitos militantes e ativistas ficaram morando tanto na praça central ao redor
da fogueira, quanto na casa da Ana e do Adão e no antigo Galpão.
6
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A partir da rede #ResisteIzidora, alguns movimentos como as Brigadas Populares7 e o
Coletivo Agroecologia na Periferia8 vem trabalhando com a estratégia de operar na
organização de base, a partir da construção e fortalecimento de espaços coletivos e relações
comunitárias e de formações que venham a estabelecer um processo emancipatório a partir
das potencialidades que emergem do lugar.
O coletivo Agroecologia na Periferia atua nas ocupações da Izidora desde 2014 iniciou
sua experiência no quintal do Adão e da Ana, expandido as atividades para um grupo de
moradores que participam de oficinas, troca de saberes, avaliações e planejamento, não só
na Ocupação Vitória, mas também na Ocupação Thomas Balduino, em Ribeirão das Neves,
MG.
“O projeto Agroecologia na Periferia, desenvolvido pela Articulação
Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU), teve como objetivo promover o
desenvolvimento socioambiental em comunidades periféricas e o fortalecimento da
rede de agricultura urbana da RMBH (Região Metropolitana de Belo Horizonte), por
meio de oficinas de capacitações, mutirões e intercâmbios com foco na agroecologia
para garantir o direito a cidades sustentáveis (Agroecologia na Periferia, 2017).”

Diante deste contexto, entre 2014 e 2015 o Galpão da Ocupação Vitória foi construído
nos fundos do Quintal da Ana e do Adão, junto ao terreno que pertencia ao Kadu9, para
receber o Encontro de Estudantes e Coletivos Universitários Negros, o EECUN, e desde então
este espaço tem sido o principal local de acolhimento e encontro para prática de várias
atividades da comunidade, como oficinas, trocas de saberes, reuniões, mutirões e festas.
Este espaço representa claramente um território de uso e produção do comum com a
característica de ser um lugar de discussão altamente engajada. Neste sentido “o galpão
cumpre um importante papel para a organização comunitária, fortalecimento da luta pela
permanência no território, geração de renda, educação ambiental, promoção da
agroecologia, troca de saberes e articulação política.” (Agroecologia na Periferia 2018)

7 As Brigadas Populares são uma organização de caráter nacional, popular e socialista que busca contribuir para a formação

de um amplo campo político que seja alternativa real de emancipação do povo brasileiro, tornando visíveis as lutas
populares e fazendo frente ao Estado capitalista vigente no país.
8 O coletivo Agroecologia na Periferia faz parte da rede #ResisteIzidora e tem apoiado os moradores da Ocupação Vitória
para reconstrução do galpão. O objetivo atual do coletivo é contribuir com a emancipação das comunidades e permanência
das famílias nos territórios das ocupações urbanas através do fomento à agroecologia e de uma práxis constante e
respeitosa, promovendo encontros, mutirões e vivências para compartilhar conhecimentos, tecnologias sociais produtivas
e de saneamento e fortalecer redes, motivados pela fé e amor pelas pessoas e pela terra. (Agroecologia na Periferia, 2018)
9 Kadu , Ricardo de Freitas Miranda, foi líder comunitário da Ocupação Vitória, assassinado no final de 2015.

44

CAPÍTULO 3

Figura 2 – Horta e Antigo Galpão. Fonte: Agroecologia na periferia.
Unindo os princípios abordados pela agroecologia com a demanda de reconstruir o
madeiramento do galpão que não suportou o desgaste do tempo e, também, de erguer um
banheiro e uma cozinha comunitária, foi fundamental reutilizar madeiras que foram doadas
pelo Espaço Comum Luiz Estrela10, pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional11e Fundação de Parques Municipais. Além disso, fez parte desta ação, priorizar
um processo participativo, horizontal e coletivo de construção deste novo galpão utilizando
técnicas alternativas.
Ao assumir o conhecimento tácito da autoconstrução, a estrutura autônoma dos
coletivos e a vontade do fazer em comunhão, buscou-se a união do conhecimento técnico
científico com o conhecimento experiencial para transformar o espaço, os apoiadores e os
próprios moradores, a partir do entendimento de que o espaço é inacabado e produto de
inter-relações, o que torna potente o processo de fazer coletivamente. Conforme aponta
Freire (2015, p. 43), “o dialogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo

O Espaço Comum Luiz Estrela é uma ocupação de um edifício tombado pelo Patrimônio Histórico em Belo Horizonte que
tem forte relação com as ocupações urbanas para fins de moradia.
11 Inserida como apoiadora do processo a partir do Projeto Territórios Sustentável.
10
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mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a
humanização de todos”.
Cabe destacar aqui, que a autoconstrução no Brasil está amplamente presente na
realidade das cidades, não só no âmbito privado da moradia em si, mas em toda a
infraestrutura urbana e nos espaços de uso comum. Configura-se como um trabalho, na
maioria dos casos, coletivo e amparado principalmente com mão de obra familiar e da
vizinhança. Nesse sentido, as premissas almejadas na reconstrução do galpão foram: o
compartilhamento do saber prático e técnico, o diálogo para fomentar a replicação de
tecnologias sociais de produção agroecológica, o saneamento e a construção de baixo
impacto, com o objetivo de ser um lugar de referência e aprendizado.
Uma das primeiras dinâmicas feitas para entender o que era desejado para o galpão
foi o “mapeamento dos sonhos”, onde as vivências compartilhadas no local deram ideia de
que espaço precisaria e onde seria a melhor localização, principalmente devido ao
tratamento de esgoto e a relação com a horta. Além do espaço para reuniões e encontros, há
a proposta de dois banheiros, local para ducha e uma cozinha comum, o que inclui a fossa
ecológica com diferentes formas de tratamento12.
Em nenhum momento houve uma prescrição do projeto e um desenho pronto do
galpão feito a priori pelos técnicos. As decisões sobre a divisão dos espaços foram sendo
tomadas no momento do mutirão. Através de desenhos feitos no papel e no chão, os espaços
foram divididos e definidos e o galpão foi imaginado de forma coletiva.
Isso coloca a experiência em uma situação multi espaço-temporal, na qual se pensa e
sonha o futuro, em nível de projeto, e faz-se, apropria-se e usufrui no presente. Estas duas
escalas são entendidas por Lefebvre (2016) como: Espaço Social, que seria o espaço
construído, produzido e projetado; Espaço Mental, que seria o espaço percebido, concebido
e representado; e o Espaço Vivido, sendo o fazer, vivenciar e transformar o espaço. A relação
dialética dessas formas de considerar o espaço é apontado por Lefebvre (2000) como
“Espaço Diferencial”, que representa a transformação do espaço a partir do cotidiano,
gerando ali diversas apropriações e heterotopias13.
A obra do galpão apresenta uma imediatez que traz à tona questões muito práticas e
de tomada de decisão, como o local para as madeiras, a organização do canteiro, quais
12 Será feita uma fossa biodigestora com 6 bombonas para atender a casa do Adão e Ana e o banheiro do galpão e um tanque

de evapotranspiração coletivo, que tratará o esgoto do galpão e mais 4 casas vizinhas, além do circulo de bananeiras para
águas cinza.
13 A palavra heterotopia vem da junção de hetero (diferente, outro) e topos (lugar). São nesses espaços que estão contidos
os conflitos e comportamentos fora do padrão hegemônico e socialmente aceitos. É o lugar do desvio, da diferença.
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materiais serão necessários para a próxima semana e onde e quem fica responsável por cada
tarefa. Porém, nunca se perde de vista aquilo que é sonhado para um futuro próximo, a
avaliação sobre as ações e a vida que é partilhada neste processo, como o almoço da Ana no
fogão à lenha e na salada e temperos tirados do quintal do "Dão". Esta aceitação dos múltiplos
tempos que se atravessam e a prática de agir e refletir sobre as ações é defendida por Freire
(2015) como o tempo das verdadeiras práxis.
O início da obra partiu da escavação dos buracos para assentar a estrutura de madeira
em uma forma retangular de 6,0mx9,0m, seguindo a mesma disposição do galpão antigo,
porém mais larga. Neste mesmo momento da obra, a resolução das distâncias e os próximos
passos foram resolvidos coletivamente: como seria o travamento da estrutura, quantas
telhas seriam necessárias, onde seria a estrutura do banheiro, qual o tamanho, o que fez com
que fossem coletadas várias diretrizes que fizeram com que um esboço inicial fosse para o
papel. O projeto com medidas mais específicas serviu principalmente para quantificar o
material e os custos da obra, uma vez que uma campanha de arrecadação online foi lançada
para executar a obra.
Não houve, em nenhum momento, dificuldade para visualizar o espaço que ali estava
sendo imaginado, principalmente por um conhecimento prático da construção civil e pela
utilização de maquetes para entender a estrutura e o telhado, a perspectiva em 3D para
entender as cores, formas e níveis e o desenho técnico para quantificar material e definir as
medidas, não perdendo de vista que as escolhas aconteceriam por meio de conversas
coletivas, etapa por etapa, pois, segundo Freire (2015, p. 85), "o sujeito pensante não pode
pensar sozinho; não pode pensar sem a coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar
sobre o objeto. Não há um "penso", mas um "pensamos". É o "pensamos" que estabelece o
"penso", e não o contrário" (Figura 3).
O foco inicial da obra era terminar o banheiro e a cobertura do galpão para receber o
ENA – Encontro Nacional de Agroecologia, que aconteceu entre os dias 31 de maio e 03 de
junho em Belo Horizonte. Como uma das vivências do Encontro foi a visita aos Quintais
Produtivos do Adão e do Virgílio, havia a vontade de ter o processo da obra em andamento
com uma certa estrutura já superada.
Porém, assim como cultivar é saber esperar, é entender os ciclos e as estações para
além do tempo cronometrado e da urgência, o processo de construção coletiva e
interdependente também não opera somente com o planejamento do calendário. A estrutura
do banheiro e os pontos hidráulicos foram preparados e os buracos da fossa biogestora e do
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Tevap14 foram cavados, no entanto, os convidados do ENA foram recebidos em meio as
madeiras empilhadas, metade da cobertura coberta com chitas e o banheiro em processo.

Figura 3 – A - Mutirão do Galpão. Fixação da estrutura; B - Croqui da estrutura do galpão; C Conversa sobre o galpão com maquete; D - Planta baixa do projeto do galpão.

14

O Tanque de Evapotranspiração (TEvap) é um sistema de tratamento e reaproveitamento dos nutrientes do efluente
proveniente do vaso sanitário.
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Apesar disso, nada afetou o compartilhamento e o reconhecimento das lutas pelo
direito à terra, ao território e à cidade. No dia 02 de junho de 2018 a vivência nos quintais da
Izidora partilharam com produtores rurais de toda a América Latina, militantes, estudantes
e moradores da ocupação, saberes locais que aproximam as pessoas pela agroecologia e
pelas lutas por justiça sócioespacial.

Figura 7 – Encontro Nacional de Agroecologia na Izidora. Fonte: Juliana Afonso- Agroecologia
na Periferia.
O processo de construção do Galpão se encontra agora na etapa das Oficinas de
Saneamento Ambiental, que iniciarão no dia 18 de junho de 2018 com a oficina da Fossa
Biodigestora e posteriormente do TEvap – Tanque da Evapotranspiração e Círculo de
Bananeiras. Estas oficinas acontecerão com moradores das ocupações da Izidora e Thomas
Balduino, estudantes de arquitetura e apoiadores, com o propósito de que a experiência seja
replicada em outros territórios.
Uma reflexão importante a ser exposta sobre o processo de proposição do
saneamento ambiental foi que inicialmente pensou-se que este tratamento seria apenas para
o banheiro do Galpão Comunitário e de ligação do esgoto da casa da Ana e Adão, caso fosse
de interesse deles. Entretanto, ao discutir onde seriam as fossas, durante uma conversa com
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os moradores da vizinhança, todos apresentaram interesse em tratar o esgoto de forma
alternativa, fazendo com que o dimensionamento do projeto fosse alterado e,
conseqüentemente, envolvendo mais moradores no processo de construção do galpão. Desta
forma, em meio ao processo de construção e de trocas, o galpão comunitário extrapolou sua
escala do “terreno para dentro” e vem motivando um modelo coletivo de tratamento
alternativo de esgoto, beneficiando parte de uma quadra da ocupação.
Por fim, serão planejadas as oficinas de bambu e de adobe para o fechamento das
paredes e forro do telhado. Como o projeto não indica de qual material será o fechamento,
serão utilizadas tecnologias alternativas e disponíveis próximas à construção. Além disso,
acontecerão os mutirões para reforçar a estrutura de madeira e fazer o mezanino que
apoiará as caixas d’água, um aquecedor solar de baixo custo 15 que será produzida pelo “Dão”
e um mirante.
REFLEXÕES PARA UM PRÓXIMO DIÁLOGO
O Galpão da Ocupação Vitória na Izidora materializa a ideia da agroecologia como
forma de empoderamento da população do local em torno de uma prática política, afetiva e
de afirmação da permanência no território. Além disso, evidencia uma prática alternativa às
práticas neoliberais em curso, priorizando um fazer coletivo e horizontal em torno da relação
com a terra.
O caminho percorrido até aqui ao longo desta discussão aponta para a importância
da experiência da construção do Galpão, que está imerso a um quintal agroecológico, o que
gera uma condição extremamente potente para caminhar no sentido de uma práxis
compartilhada e sustentável. Diante deste contexto, os quintais produtivos são espaços
“onde a ciência e saberes populares se abraçam. Nas idas e vindas pessoas aprendem e
ensinam, levam no balaio fûlor cheirosa, doces e estórias que iluminam o caminhar.” (Silva,
2015, p. 10).
Este quintal se conforma como um “espaço de aprendizagem na construção e
transformação dos saberes ecológicos, tendo em vista que fatores socioculturais influenciam
diretamente no sistema de manejo” (Silva, 2015, p. 11). Ao reunir em um mesmo solo o
Quintal do Adão e o Galpão comunitário, a dicotomia entre âmbito doméstico/privado e o

Em 2016 houve uma série de oficinas de como produzir aquecedor solar de baixo custo, fomentando que os participantes
possam ter aquecimento solar nas próprias residências e oferecer o serviço para outros locais também, como é o caso do
Galpão.
15
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âmbito público é extrapolada, transbordando para uma partilha comum, que Rancière
(2005) denomina “Partilha do Sensível”.
Esta partilha acontece a partir de atos estéticos que se configuram como experiências
no tempo-espaço e produzem espaço a partir das subjetividades. Partilha, para o autor,
representa, ao mesmo tempo, a participação em conjunto e a construção comum e a
separação e distribuição igualitária do quinhão que, produzido coletivamente, será
partilhado entre o grupo. A partir desse pressuposto, “uma partilha do sensível fixa,
portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas” (Rancière 2005, p.
15).
Assim, práticas que se pretendem horizontais, coletivas e anti-hegemônicas, como a
agroecologia em territórios de ocupações urbanas é apontada nesta reflexão, não são
compatíveis com a perspectiva de messianismos, superioridade, imposição, elitismo
autoritário e treinamento pragmático. Ainda que sejam naturais as preocupações
particulares de cada indivíduo, "a assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos
outros" (Freire, 2016, p. 42). Uma das tarefas mais importantes desta prática política,
educativa, crítica e reflexiva é fazer com que as relações de uns com os outros passem pela
experiência de assunção do sujeito como um ser "social e histórico, como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz
de amar" (Freire 2016, p. 42).
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Os cemitérios foram instalados sem planejamento e sem previsão dos riscos que
poderiam causar ao meio ambiente ou às comunidades próximas. Como consequência, nos
dias de hoje, segundo Ucisik & Rushbrook (1998) e Neckel et al. (2017), surge a necessidade
da construção de cemitérios verticais capazes de proporcionar o tratamento de gases e
líquidos exalados do indivíduo após a morte.
Assim, a grande maioria dos cemitérios brasileiros não possuem licenciamento
ambiental, tornando-se irregulares e cada vez mais envolvido pelo aumento habitacional do
entorno. O que podem promover contaminação a população residente num raio de 400
metros do entorno do cemitério.
Relacionado, a esse problema, encontra-se uma omissão involuntária dos municípios
brasileiros. Assim, a Constituição Federal de 1988, no Art. 23, VI, informa que compete
comumente à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios proteger o meio
ambiente e combater qualquer tipo de poluição. Porém, em relação aos cemitérios, essa
proteção ambiental acabou se tornando de difícil controle, em razão da falta de fiscais
suficientes para a fiscalização, somada ao fato de não haver a total municipalização do
licenciamento ambiental de cemitérios. A qual é muito recente e ocorre a depender do
potencial poluidor. No Art. 30, VIII, a referida Constituição de 1988 dispõe, ainda, que
compete aos municípios o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
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controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, os cemitérios horizontais,
existentes, em sua maioria, estão cada vez mais deixados à mercê da falta de estudos e
licenciamento ambiental.
Existe também o grande risco de contaminação do solo e, por consequência, de
águas subterrâneas, devido à liberação de fluídos decorrentes da decomposição do corpo
humano, chamados de necrochorume. Estes, para Milgiorini (1994), se constituem de sais
minerais, água, proteínas e outras substâncias, dentre elas acadaverina e a putrescina, que
são substâncias extremamente tóxicas, além de vírus, bactérias e elementos radioativos,
dependendo da exposição que o cadáver sofreu antes de sua morte. O cadáver, nas primeiras
24 horas, encontra-se livre de contaminação por microrganismos. Após esse período, as
defesas antimicrobianas diminuem e são inativadas após 48 horas, iniciando-se, assim, o
processo de decomposição ou putrefação, como comentam Fiúza et al. (2003).
No solo, existe o problema da livre circulação de vírus, bactérias e alguns
microrganismos, como o poliovírus, que são infiltrados na superfície nos primeiros 5 cm de
profundidade. Williams (2006) lembra que quando um volume de água se acumula após as
chuvas, essas substâncias se movimentam por grandes distâncias, causando maiores riscos
em seu entorno. Por isso, a Resolução CONAMA nº 335/03 busca conscientizar quanto à
prevenção da contaminação de corpos d’água nos cemitérios horizontais. Nesse sentido, o
Art. 5º, §1º, I, da Resolução CONAMA nº 368/06 reza que as implantações de cemitérios
deverão encontrar-se a uma distância segura de corpos d’água superficiais ou subterrâneos.
Toda instalação, ampliação ou adequação de cemitério encontra-se normatizada pela
Política Nacional do Meio Ambiente, através da Lei nº 6.938/81. Esta, no artigo 2º, inciso V,
dispõe sobre o controle e zoneamento de atividades efetivamente poluidoras, onde se
enquadram os cemitérios. Para que seja efetiva esta exigência da Lei nº 6.938/81, o CONAMA
possui a Resolução nº 335/03, alterada pelas Resoluções nº 368/06 e nº 402/08.
Na Resolução CONAMA nº 335/03, os cemitérios foram especificados para melhor
compreensão e identificação, tanto para o licenciador quanto para o empreendedor. São
classificados como verticais, dotados de um ou mais pavimentos, contendo neles
compartimentos para o sepultamento, e horizontais em área descoberta tipo parques ou
jardins, conforme artigo 2º, inciso I, alíneas “a” e “c”. Sendo, que para o licenciamento prévio,
a Resolução CONAMA nº 335/03 exige laudos de cobertura vegetal, levantamento
topográfico planialtimétrico, laudo com nível máximo do aquífero no final de estação com
maior intensidade pluviométrica, conforme artigo 3º, inciso I e suas alíneas.
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No mesmo artigo, § 1º, há ainda a proibição da instalação em Áreas de Preservação
Permanente ou em qualquer outra área que seja passível de desmatamento de Mata Atlântica
primária ou secundária, seja virgem ou em regeneração. O artigo 4º, inciso II da referida
Resolução, exige também a contemplação de medidas mitigadoras e de controle ambiental
da área.
Nos cemitérios horizontais, deverá ser cumprida a exigência de sepultura encontrarse a uma distância de pelo menos um metro e meio acima do mais alto nível do lençol freático.
Quando não puder ser atendida tal exigência, deve-se então sepultar acima do nível do
terreno. A distância legal de um sepultamento em relação ao perímetro do cemitério deverá
ser de cinco metros. Quando esses empreendimentos passarem de 100 hectares deverá
ocorrer estudo de fauna e flora. Todos esses itens exigidos encontram-se no artigo 5º e suas
alíneas, da respectiva Resolução CONAMA nº 335/03.
Nos cemitérios verticais, há algumas exigências diferentes, como reza o artigo 6º da
Resolução anteriormente referida: os lóculos deverão ser constituídos de materiais que não
permitam a passagem de gases contaminantes aos locais por onde circulam os transeuntes,
além de materiais que também impeçam o vazamento de necrochorume e suas substâncias.
O que seria o método mais adequado de construção cemiterial.
Segundo o Artigo 10 da Resolução CONAMA nº 335/03, podem-se simplificar os
procedimentos nela expressos, desde que atendam aos seguintes itens: I- cemitérios que se
encontrem em municípios com população inferior a 30 mil habitantes; II- em municípios
isolados, fora de área urbana ou região metropolitana; III- cemitérios que possuam até 500
jazigos.
Já, a Resolução CONAMA nº 368/06 vem para exigir o cumprimento da Resolução
CONAMA nº 335/03 e sua alteração. A Resolução CONAMA nº 402/08, por sua vez, estipulou
o dia 31 de dezembro de 2010, como prazo para que os cemitérios já existentes se
adequassem a essas normas. Mas até o presente momento (2018), poucas ações foram
realizadas no Brasil.
Ao considerar os resultados de Neckel et al. (2016) e Neckel et al. (2017) destacam a
contaminação dos cemitérios microbiológica e por metal pesado. Entretanto, a preocupação
dos estudos de Neckel et al. (2016) e a presença de metrais pesados no solo dos cemitérios.
Sendo o de ferro (Fe), manganês (Mn), chumbo (Pb), cromo (Cr), zinco (Zn) e o cobre (Cu).
Pois, o ferro e manganês quando acumulados no fígado e no sistema nervoso central
decorrente das exposições prolongadas por inalação, provoca sintomas do tipo “Parkinson”
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(doença degenerativa); o Pb pode ocasionar dores abdominais, distúrbios na visão, paralisia
nas mãos; O Cr pode causar úlceras, inflamações nasais, câncer de pulmão; o Zn pode causar
danos a ser humano como tosses, febre, vômitos e náuseas; e o Cu os canos no organismo se
manifestam através de diarreias, febres e náuseas.
Sugere-se mais pesquisas em outros cemitérios do Brasil para o entendimento da
contaminação local. Pois, a população residente em um raio de 400 metros pode estar
contraindo esses contaminantes. Apenas com pesquisas será possível identificar essa
contaminação e propor soluções que possam tornar o ambiente salubre.
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As florestas tropicais cobrem cerca de 10% da superfície terrestre, totalizando 25%
do reservatório de carbono e um terço da produção primária líquida do mundo (Sabine et al.
2004). Os aspectos climáticos regionais estão relacionados com os processos fisiológicos da
vegetação. Nesse sentido, mudanças na cobertura florestal da Amazônia são apontadas como
um fator condicionante de alterações no clima (Santos et al. 2009; Von Randow et al. 2004;
Webler et al. 2007; Lawrence & Vandencar 2014; Khanna et al. 2017). Neste cenário de
mudanças climáticas, as florestas tropicais são motivo de preocupação, pois, a combinação
de seca e calor tem causado a mortalidade da vegetação em nível mundial (IPCC 2014).
Diversos modelos de previsão têm apontado para o aumento na frequência, extensão
e severidade das secas (Nobre et al. 1991; Malhi et al. 2009; Lawrence & Vandencar, 2014;
Duffy et al. 2015), em particular para a Amazônia, na qual registros das estações
meteorológicas indicam que a precipitação anual está diminuindo 0,32% ao ano (Li et al.
2008).
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Dada à grande importância da Amazônia para o clima em escala local, regional e
global, um clima mais seco na região pode exacerbar o aquecimento global através de
retroalimentações (“feedbacks”) positivas, como por exemplo, o aumento da taxa de
mortalidade na floresta (Da Costa et al. 2010; Nepstad et al. 2007; Philips et al. 2009; 2010)
(diminuição da biomassa) e o aumento de queimadas (Aragão et al. 2008), que promovem a
liberação de CO2 para a atmosfera, provocando o aumento da temperatura e, assim,
retroalimentando o aquecimento global (Bonan 2008).
Neste contexto, diversos estudos vêm sendo realizados em busca do entendimento
dos mecanismos de controle sazonal da vegetação, tais como a disponibilidade de água ou
de luz (Restrepo-Coupe et al. 2013; Jones et al. 2014; Guan et al. 2015; Wagner et al. 2017;
Bertani et al. 2017), uma vez que estes são os principais requisitos para entendermos como
a floresta responde à sazonalidade climática natural e, eventualmente, às mudanças
climáticas futuras (Malhi et al. 2009).
O efeito das secas ocorridas nas últimas décadas sobre a floresta amazônica tem sido
o objetivo de estudo de um grande número de pesquisas científicas. Parte destes estudos,
realizados em parcelas experimentais, evidenciaram redução no crescimento das árvores
(em diâmetro) e aumento na mortalidade (Williamson et al. 2000; Phillips et al. 2009).
Embora a diminuição na disponibilidade de água possa causar limitações metabólicas para
as plantas, outros estudos têm reportado, ainda, que algumas espécies podem apresentar
mecanismos de adaptação ao estresse hídrico, como: manter um sistema de raízes profundas
(Nepstad et al. 1994; Metcalfe et al. 2008) para captar água de camadas mais profundas do
solo e, perder folhas para controlar a transpiração (Larcher 2000). De acordo com Meir et al.
(2015), o estresse hídrico observado na floresta amazônica pode estar ligado ao déficit de
umidade do solo durante a estação seca, associado a outros fatores, tais como déficit de
pressão de vapor de água na atmosfera e temperaturas extremas nas folhas.
Posto isto, em vista da complexidade de respostas da vegetação ao clima mais seco,
pesquisas “in situ” e baseadas em dados derivados de produtos de sensoriamento remoto
vêm sendo realizadas buscando entender o comportamento da floresta amazônica,
principalmente em eventos extremos de seca. Dada a sua vasta extensão territorial, ressaltase a importância da potencialidade dos produtos de sensoriamento remoto em representar
os processos observados em campo, permitindo a extrapolação espacial e temporal dos
resultados obtidos.
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VARIABILIDADE TEMPORAL E ESPACIAL DA CHUVA NA AMAZÔNIA
A formação das chuvas na Amazônia é influenciada pelos grandes sistemas
meteorológicos como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a Zona de Convergência
do Atlântico Sul (ZCAS). No contexto da circulação em larga escala, a chuva depende da
confluência dos ventos alísios tropicais do Atlântico e do deslocamento meridional da ZCIT
(Marengo et al. 2008).
O regime anual de chuva na Amazônia é muito variável, com precipitação média em
torno de 2.300 mm.ano-1 (Fisch et al. 1998), mas apresenta regiões menos chuvosas (<1600
mm.ano-1) na porção sul e sudeste do bioma, de chuva moderada (entre 1600 mm.ano-1 e
2400 mm.ano-1) na porção central e, mais chuvosa (>2400 mm.ano-1) na porção noroeste
(Malhi et al. 2004; Mercado et al. 2011), apresentando regiões com 4000 mm.ano-1 até 6400
mm.ano-1 próximas ao Oceano Atlântico e Andes (Sombroek 2001).
O período de chuvas ou forte atividade convectiva na região amazônica é
compreendido entre novembro e março. Ao norte, as chuvas são influenciadas pelo
deslocamento da ZCIT (picos em junho, julho e agosto) e ao sul pela convecção da ZCAS
durante o verão (picos em dezembro, janeiro e fevereiro), e por fim, na porção central o
máximo de chuva concentra-se nos meses de fevereiro a abril (Marengo, 2005).
A estação seca é definida pelo período em que as chuvas mensais consecutivas estão
abaixo de 100 mm (Malhi et al. 2009; Asner & Alencar 2010; Jones et al. 2014), com duração
média de 4 a 7 meses na porção leste e sul, e entre 0 a 3 meses na porção noroeste e na zona
costeira do oceano Atlântico (Malhi et al. 2004; Mercado et al. 2011; Negron-Juárez et al.
2007). De acordo com a Figura 1, a seca (caracterizada pela cor vermelha) se estende de maio
a setembro abrangendo extensas áreas ao sul da linha do Equador. Na porção nordeste a seca
se estende nos meses de setembro a novembro, sendo pouco expressiva no extremo oeste e
noroeste da Amazônia.
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Figura 1. Distribuição da média mensal de precipitação na bacia amazônica. Dados
representativos de 1950 a 2000, WorldClim. Fonte: Elaborado pelas autoras.
EVENTOS EXTREMOS DE SECA NA AMAZÔNIA
O fenômeno ENSO (El Niño-Southern Oscillation) é caracterizado por anomalias
positivas (El Niño) ou negativas (La Niña) de temperatura da superfície do mar. As secas
severas na Amazônia são associadas ao aquecimento das águas superficiais do oceano
Pacífico (ENSO) ou, devido ao aumento de temperatura do Atlântico Tropical Norte
(fenômeno conhecido como Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), ou ainda pelo
aquecimento de ambos (Marengo et al. 2008).
As mudanças nos regimes de chuva, tanto no norte quanto no sul da Amazônia, são
estudadas no contexto das condições oceânicas e atmosféricas. Durante fortes eventos de El
Niño, há uma intensa subsidência sobre a Amazônia e deslocamento ao norte da ZCIT sobre
o Pacífico Tropical e o oceano Atlântico, inibindo as chuvas no centro e norte da Amazônia
(Marengo et al. 2008).
Análises decadais indicam que o norte da Amazônia apresentou condições mais
úmidas de 1945 a 1975, e mais secas de 1975 a 1998, coincidindo com os eventos de El Niño
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mais frequentes (Marengo 2004). Nas últimas três décadas, ocorreram fortes eventos de seca
extrema na Amazônia, em 1997/1998, 2005, 2010 e 2015/2016. Estudos realizados nesses
períodos de secas extremas abordam a ocorrência de anomalias de precipitação e
temperatura (Anderson et al. 2010; Hilker et al. 2014; Lewis et al. 2011; Xu et al. 2015, Yang
et al. 2018), que são calculadas a partir da medida do mês, da média histórica e do desvio
padrão da variável, sendo assim, quanto mais negativa for a anomalia, mais distante do
padrão sazonal a variável se apresenta.
O evento de El Niño de 1997/98 começou em abril de 1997 intensificando-se de junho
a setembro, enfraquecendo em maio de 1998 e desaparecendo em junho. O pico intenso da
seca ocorreu na primavera, no início da estação úmida, afetando fortemente o ano
hidrológico de novembro de 1996 a outubro de 1997 (Tomasella et al. 2011). Neste período,
foi observada recessão dos rios Negro e Japurá, localizados na porção norte do bioma, que
apresentaram vazão abaixo da média de junho de 1997 a maio de 1998. Em contrapartida, a
vazão manteve-se acima da média no rio Amazonas até julho de 1997, influenciada pelos
tributários localizados ao sul do bioma. Com a extensão do período de seca, os tributários ao
sul diminuíram a cota, e os intensos déficits observados ao norte afetaram a vazão no rio
Amazonas, que atingiu a mínima cota em outubro de 1997 (Tomasella et al. 2011).
A seca de 2005 não foi associada ao El Niño, mas sim, a uma anomalia no aquecimento
do oceano Atlântico Tropical Norte. Essa anomalia acarretou na redução da umidade
transportada do nordeste para o sul da Amazônia (enfraquecimento dos ventos alísios)
(Marengo et al. 2008), estendendo-se de abril a setembro, atravessando os meses de seca
sazonal dessa região, compreendida de julho a setembro (Zeng et al. 2008). A redução de
umidade afetou severamente a porção sudoeste da bacia, com o pico de deficiência hídrica
entre fevereiro de 2004 a dezembro de 2005, apresentando precipitação em torno de 50 a
60% abaixo da média nas bacias dos rios Solimões e Madeira, o que acarretou na suspensão
da navegação nesse período (Marengo et al. 2008).
Comparado com a seca de 1997/98, a seca de 2005 apresentou uma pequena redução
nos totais de chuva, inconsistente com os níveis mais baixos dos rios, contudo, a seca de 2005
foi precedida por um período de El Niño (2002/03), com pouca precipitação também em
2004, apresentando condições persistentes de aquecimento do Pacífico Central, ou seja, a
precipitação manteve-se abaixo da média por aproximadamente quatro anos (Zeng et al.
2008).
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Ao contrário da seca de 2005, o episódio de El Niño ocorrido em 1997/98 foi de curta
duração (um ano), seguido pelo evento de La Niña, que proporcionou a condição anômala de
umidade sobre o bioma, permitindo a rápida recarga hídrica do solo e dos rios pós-seca
(Zeng et al. 2008). Sendo assim, o ano de 2005 se caracterizou como uma seca hidrológica,
com rios abaixo do nível médio, baixa umidade do solo e baixo nível do lençol freático (Zeng
et al. 2008).
Cinco anos mais tarde, em 2010, outro evento de seca foi reportado, com intensidade
maior que a seca ocorrida em 2005. Iniciou-se no verão durante o evento de El Niño e
intensificou-se com o aquecimento da temperatura do oceano Atlântico Tropical Norte (1,5
– 2°C acima da média). Esse aquecimento do oceano foi identificado como o mais intenso do
período compreendido entre 1903 e 2010 (Marengo et al. 2011). Comparando as anomalias
de precipitação entre as duas secas, com base em dados de satélite, observa-se que a seca de
2010 foi mais extensa espacialmente (Figura 2), afetando diretamente 4,9 milhões de km²
da Amazônia Legal (Lewis et al. 2011)

Figura 2. Anomalias de precipitação em eventos de seca na Amazônia. A) 2005 e B) 2010.
Fonte: Adaptado de Lewis et al. (2011).
Até o momento, a seca de 2010 havia sido considerada a maior seca dos últimos 109
anos, com base nos registros dos níveis dos rios e anomalias de temperatura (Marengo et al.
2011). Entretanto, a mais recente seca extrema ocorrida na Amazônia por influência do El
Niño foi em 2015/2016 (Jiménez-Munos et al. 2016) e superou o déficit de precipitação das
últimas secas de 2005 e 2010, sendo a segunda menor taxa de precipitação anual (16,2%
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abaixo da média, ao longo de 115 anos), depois da registrada em 1991/1992. Registros de
vazão dos principais rios da região, bem como imagens de satélite que estimam a umidade
do solo, evidenciaram a diminuição expressiva do volume de água na floresta, comparada
com anos anteriores, em uma análise histórica de aproximadamente 17 anos (Yang et al.
2018).
A principal diferença da recente seca extrema detectada na região entre as secas de
2005 e 2010 é que, estas últimas ocorreram principalmente durante o período seco,
enquanto a seca de 2015/2016 atingiu o período chuvoso da região amazônica, mais
especificamente entre os meses de outubro a fevereiro (Yang et al. 2018).
PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO PARA ESTUDO DA FLORESTA AMAZÔNICA
Desde a década de 1960 os cientistas vêm extraindo e modelando vários parâmetros
biofísicos da vegetação com uso de dados de sensoriamento remoto. Dentre os quais,
destaca-se os índices de vegetação que têm sido amplamente aplicados para estudos
florestais. Os índices de vegetação são baseados nas relações entre medidas radiométrica e
das propriedades físico-químicas do alvo analisado, cujas derivações são aplicadas,
principalmente, com uso de imagens centradas na faixa do espectro eletromagnético
vermelho (600-700 nm), que apresenta maior absorção da radiação pela vegetação, e
infravermelho próximo (720-1100nm), que apresenta maior reflexão pela vegetação (Jensen
2009).
Estes índices têm como objetivo normalizar efeitos externos (ângulo solar, ângulo de
visada e interferências atmosféricas), efeitos internos (topografia, solos, dentre outros), e
ser relacionado a algum parâmetro mensurável como a biomassa e o índice de área foliar.
Tais características permitem análises espaciais e temporais do comportamento da
vegetação (Jensen 2009). Os principais índices encontrados na literatura usados no estudo
da sazonalidade da floresta amazônica estão listados na Tabela 1. Em geral, o produto mais
utilizado para análise da sazonalidade da vegetação na Amazônia é o produto MODIS
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), em função da moderada resolução
espacial (250m, 500m e 1000m) e alta resolução temporal (diário, composição de 8 dias e
16 dias). Esse sensor foi lançado a bordo da plataforma TERRA em dezembro de 1999 e a
bordo da plataforma AQUA em maio de 2002, conta com 36 bandas espectrais distribuídas
entre o visível e o infravermelho termal (0.4-14.nm) (USGS, 2018).
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Tabela 1. Síntese dos índices de vegetação utilizados na avaliação da sazonalidade da
vegetação.
Índice de Vegetação

Fórmula

NDVI
(Índice de vegetação por
diferença normalizada)
(Rouse et al. 1973)
EVI
(índice de vegetação realçado)
(Huete et al. 2002)

𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝐸𝑉𝐼 = 2,5 ∗

𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅𝑒𝑑
𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅𝑒𝑑

𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅𝑒𝑑
𝜌𝑁𝐼𝑅 + (6 ∗ 𝜌𝑅𝑒𝑑 − 7,5 ∗ 𝜌𝐵𝑙𝑢𝑒) + 1

NDWI
(Índice de umidade por
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅
diferença normalizada)
𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(Gao 1996)
𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅
Legenda: NIR – infravermelho próximo (841 – 876 nm); RED – banda do vermelho (620 –
670 nm); blue – banda do azul (459 – 479 nm) e SWIR infravermelho de onda curta (2105 –
2155 nm).
O Enhanced Vegetation Index (EVI) foi desenvolvido para melhorar a sensibilidade na
detecção do sinal da vegetação em regiões com maior densidade de biomassa, e para reduzir
a influência do sinal do solo e da atmosfera sobre a resposta do dossel (Huete et al. 2002).
Dentre os índices listados na Tabela 1, o EVI tem apresentado os melhores resultados em
relação ao monitoramento da sazonalidade da vegetação na Amazônia, bem como
contribuído com as discussões em relação à resposta da vegetação ao déficit hídrico durante
períodos de seca extrema, a exemplo dos estudos realizados para os anos de 2005, 2010 e
2015/16 (Huete et al. 2006; Saleska et al. 2007; Brando et al. 2010; Samanta et al. 2010; Xu
et al. 2011; Hilker et al. 2014; Maeda et al. 2016; Wagner et al. 2017).
Além dos índices de vegetação, estudos mais recentes têm utilizado o conceito de
fluorescência da clorofila por indução solar (Solar-induced fluorescence - SIF) para estudar a
fotossíntese na Amazônia (Guan et al. 2015; Bertani et al. 2017). Este dado oferece uma
medida direta da atividade fotossintética, por meio de uma variável dimensional, enquanto
os índices de vegetação são medidas indiretas, que avaliam o status da vegetação. O SIF
corresponde à porção de radiação entre 650 e 800 nm, que é reemitida pelas plantas depois
da absorção de energia. O produto que vem sendo utilizado para a obtenção da fluorescência
é o GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment-2), a bordo do satélite METEOP-A
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(Meteorological Operational Satelite Program) com resolução espacial de 40 x 40 km, o que
limita a escala de análise com uso deste tipo de dado.
EFEITOS DAS ÚLTIMAS SECAS OBSERVADAS POR EXPERIMENTOS IN SITU
Durante o evento de El Niño em 1997, foi evidenciado aumento na taxa de
mortalidade das árvores, baseado nos dados de 12 parcelas permanentes na Amazônia
central. Durante os anos pré-seca a taxa de mortalidade foi de 1,12%, e de 1,91% nos anos
pós-seca, ressaltando a vulnerabilidade da floresta aos eventos de seca extrema (Williamson
et al. 2000).
O estudo realizado por Phillips et al. (2009) constatou que o impacto da seca de 2005
foi expressivo em comparação aos anos anteriores. A partir dos dados de monitoramento de
55 parcelas distribuídas por diferentes ambientes da Amazônia, foi estimada uma perda
anual de 2,59 Mg ha-1 de biomassa acima do solo, acelerando a mortalidade das árvores em
grande extensão (Figura 3). Nos anos pré-seca, houve um aumento na taxa média de
biomassa de 0,89 Mg ha-1 ano-1, já no ano de 2005, somente apresentaram aumento na taxa
de biomassa os sítios que não foram influenciados com a seca, localizados na porção oeste
do bioma, totalizando 0,76 Mg ha-1 ano-1 (Phillips et al. 2009).

Figura 3. Comparação da perda de biomassa acima do solo pré 2005 (A) e no ano de 2005
(B). Fonte: Adaptado de Phillips et al. (2009).
A resposta da floresta a situações climáticas extremas foi recentemente avaliada por
Barros (2017) na Amazônia central, com uso de traços ecofisiológicos que são utilizados
como importante preditores de tolerância à seca, a exemplo do potencial hídrico em que as
plantas perdem 50% da sua condutância (P50). Este estudo evidenciou que árvores com
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maior diâmetro são mais vulneráveis ao embolismo, embora, não tenha sido evidenciada
diferença significativa nas métricas de crescimento entre o ano de El Niño (novembro de
2015 a janeiro de 2016) e ano sem El Niño (junho a agosto de 2016). A baixa resistência ao
embolismo pode ocasionar mortalidade da árvore e, no contexto amazônico, as árvores
maiores e com maior diâmetro têm sido apontadas como as mais vulneráveis aos danos
causados pela frequência e aumento na intensidade da seca (Phillips et al. 2009; Bennett et
al. 2015; Barros 2017).
RESPOSTA DA FLORESTA AMAZÔNICA À SECA COM USO DE DADOS DERIVADOS DE
SENSORIAMENTO REMOTO
O efeito das secas ocorridas nas últimas décadas na Amazônia vem sendo
amplamente estudado pela comunidade científica, que tem se apoiado, principalmente, em
dados orbitais, dada a vasta extensão territorial da floresta. A seca de 2005 foi avaliada por
Huete et al. (2006), com uso do índice EVI derivado de imagens do sensor MODIS. Estes
autores identificaram a ocorrência do efeito “green-up” (aumento de EVI) em várias
intensidades entre as porções 65°W a 50°W de longitude na Amazônia, durante a estação
seca (julho a novembro). O incremento mais pronunciado no EVI (25%) localizou-se a leste,
tornando-se mais fraco na porção central. A sazonalidade do EVI foi consistente com os
dados de produção primária bruta (GPP) das torres de fluxo de Santarém (K83 e K67), e na
Floresta Nacional do Tapajós (Huete et al. 2006), corroborando com a hipótese do
crescimento de novas folhas, a partir do aumento da fotossíntese na estação seca, que
coincide com os picos sazonais de radiação solar (Saleska et al. 2003). Saleska et al (2007)
ao assumirem o EVI como proxy da fotossíntese, detectaram o aumento da atividade
fotossintética em larga escala na região sudoeste e central da Amazônia no ano de 2005,
argumentando que a floresta pode ser mais resiliente do que os modelos ecológicos supõem,
considerando as respostas da floresta às anomalias de secas a curto prazo.
Posteriormente, Samanta et al. (2010) constataram que os resultados apresentados
por Saleska et al. (2007) não indicavam o aumento da atividade fotossintética, uma vez que
as imagens não foram filtradas para nuvens, sombras e aerossóis. O montante do “green-up”
decresceu 35% após a filtragem (Figura 4) (Samanta et al. 2010). Concluiu-se, portanto, que
o produto C4 do MODIS, além de apresentar ruídos, não é representativo do total de pixels
da região afetada pela seca, pois 40% da imagem estava corrompida com nuvens, aerossóis
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e sombras, sendo inconsistente a extrapolação dos dados para a região afetada pela seca
(Samanta et al. 2011).

Figura 4. Comparação entre os resultados de “green-up” obtidos por A) Saleska et al. (2007)
e B) Samanta et al. (2010) dos produtos MODIS Coleção 4 (C4) de julho a setembro de 2005.
O produto posterior ao MODIS C4, os dados da coleção 5 (MODIS C5), foram gerados
a partir de algoritmos melhorados para os sistemas de filtragens de nuvens e aerossóis
presentes nas imagens, ainda assim, a floresta apresentou aumento de 12% de “green-up” no
ano de 2005, frente aos 8% dos anos pré-seca (2003 e 2004). Além disso, 25% dos pixels da
região amazônica não exibiram mudança ou exibiram “browning” (diminuição do EVI) em
2005, bem como 23% nos períodos pré-seca, ou seja, o padrão espacial do EVI em 2005 não
difere significativamente dos anos pré-seca (Samanta et al. 2010).
Nessa perspectiva, Anderson et al. (2010) encontraram anomalias positivas no EVI,
negativas de NDWI e altas taxas de mortalidade durante a seca (março a dezembro de 2005),
esse resultado sugere que o aumento no EVI não indica a insensibilidade da floresta às secas,
mas pode relacionar-se à mudança na estrutura do dossel, com diminuição de área foliar e
do efeito das sombras das árvores mais altas, reduzindo a heterogeneidade da reflectância
da vegetação (Anderson et al. 2010; Corlett 2016).
Além das altas taxas de mortalidade da vegetação observadas em 2005 (Philips et al.
2009), a seca também favoreceu a ocorrência de queimadas (Aragão et al. 2007),
principalmente no sul da Amazônia, região que apresentou maiores anomalias negativas de
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umidade (Marengo et al. 2008), resultando em cargas anômalas de aerossóis emitidos
durante a seca (Anderson et al. 2010).
Outro estudo que buscou entender a ocorrência do “green-up” a partir dos dados
MODIS na seca de 2005, investigou possíveis efeitos de sub-pixel nos dados para a Amazônia,
ou seja, nuvens menores poderiam estar contidas nos pixels de 1km². Diante disso, Asner e
Alencar (2010) analisaram uma série temporal de imagens Landsat (30 m) representativas
da região do “green-up” (Saleska et al. 2007) e encontraram céus persistentemente mais
claros nessas regiões. Entretanto, o entendimento dos mecanismos que correspondem aos
padrões observados pelas imagens de satélite (Asner & Alencar 2010), não é trivial, dada a
vasta extensão territorial e variação biogeográfica da região amazônica (Quesada et al.
2010).
A variabilidade temporal e espacial do EVI pode estar relacionada ao aparecimento
de novas folhas no dossel como observado em análise intra-anual e, confirmadas “in situ” por
Brando et al. (2010) na floresta do Tapajós. Porém, os resultados interanuais (período de
1996 a 2005) evidenciaram diminuição do período úmido e da água disponível para as
plantas, com aumento da radiação fotossinteticamente ativa e déficit de pressão de vapor de
água de 2002 a 2005, nessas condições, seria esperado um decréscimo no EVI (Brando et al.
2010) e mortalidade das árvores (Phillips et al. 2010).
Alguns autores discorrem que o “green-up” não ocorre devido mudanças nas
propriedades ópticas de folhas ou da copa, mas devido à redução na proporção de sombra
projetada por elementos do dossel dependendo da posição do sol em relação ao sensor,
“aumentando” a reflectância do infravermelho próximo (Soudani & François, 2014).
Portanto, o uso do índice de vegetação (EVI) para detectar mudanças sazonais nas florestas
tropicais necessita da normalização da geometria de visada do sensor (Hilker et al. 2015).
Em vista dos diversos resultados controversos encontrados também a partir do uso
do produto MODIS C5, Hilker et al. (2014) analisaram a variabilidade intra-anual (abril a
outubro) do NDVI entre 2000 e 2010, excluindo as secas de 2005 e 2010. Foi encontrada
uma relação negativa com a precipitação e, em média, a atividade fotossintética foi maior
durante os meses de seca. Entretanto, ao analisar os dados interanuais do MODIS coleção 6
(versão posterior ao MODIS C5, calibrados e geometricamente corrigidos) foi observado um
declínio de 16,6% no NDVI ao longo dos 10 anos, consistente com a redução de 25% da
precipitação no mesmo período, evidenciando que embora exista a sazonalidade no NDVI,
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os eventos de seca mais severos e frequentes a longo prazo podem degradar a floresta
amazônica (Hilker et al. 2014).
Os esforços em busca da melhoria dos dados MODIS vêm progredindo e estudos
atuais têm demonstrado a forte correlação da fenologia e da produtividade da floresta
amazônica com o índice de vegetação melhorado (EVI) do sensor MODIS (Lopes et al. 2016;
Maeda et al. 2016; Wu et al. 2016, 2018; Wagner et al. 2017) após melhorias no algoritmo de
detecção de nuvens pelo Multi-Angle Implementation of Atmospheric Correction (MAIAC) e
normalização da geometria de iluminação e de visada (Lyapustin et al. 2012).
Essas pesquisas trouxeram um avanço importante na discussão a respeito da
resposta da floresta amazônica às secas sazonais ou extremas, suportando que o EVI MAIAC
descreveu corretamente a fenologia da floresta. Além da detecção dos padrões fenológicos
sazonais, os índices de vegetação calculados a partir do MODIS-MAIAC também
evidenciaram seu potencial em identificar anomalias em anos de seca extrema (De Moura et
al. 2015; Lopes et al. 2016; Maeda et al. 2016; Wagner et al. 2017).
Do mesmo modo, outros estudos têm integrado os índices de vegetação com base nos
dados MODIS-MAIAC com o produto de fluorescência da clorofila do GOME-2, a fim de
discutir a sazonalidade da vegetação (Bertani et al. 2017) e o efeito das secas extremas na
floresta amazônica (Yang et al. 2018). Nesse sentido, Yang et al (2018) demonstraram que
durante a seca de 2015/2016 foi detectado efeito green-up em algumas regiões amazônicas
(Figura 5b), em contrapartida, houve a diminuição da fluorescência da clorofila (Figura 5a),
ou seja, os autores concluíram que somente o índice de vegetação (mesmo que calculado a
partir de um produto melhorado para efeitos de nuvens e aerossóis) é insuficiente para
representar a fotossíntese na floresta submetida a um evento de estresse hídrico.

Figura 5. Comparação entre o SIF (a) e a anomalia padronizada do EVI (b) no ano de
2015/2016. Fonte: Adaptado de Yang et al. 2018.
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O uso de câmeras hiperespectrais tem revelado a consistência na correção dos
produtos MODIS com uso do algoritmo MAIAC (Lopes et al. 2016; De Moura et al. 2017).
Estes estudos mostram que, o EVI é mais sensível às mudanças na estrutura do dossel
associadas à maturidade foliar (De Moura et al. 2017; Hilker et al. 2017). Outros índices
baseados em bandas centradas no espectro visível (p.e. Green-Red Normalized Difference GRND e Green Chromatic Coordinate - Gcc) relacionam-se com a produção de novas folhas
(Lopes et al. 2016; Hilker et al. 2017; De Moura et al. 2017), ou seja, com o conteúdo de
clorofila (Figura 6). Estas novas abordagens pontuais, têm trazido importante contribuição
na validação das potenciais respostas que são possíveis de obter com os índices de
vegetação.

Figura 6. Mudança temporal do EVI (vermelho), GRND (verde escuro), e do índice de área
foliar (LAI) (marrom) e produção de novas folhas (verde claro). Fonte: Adaptado de De
Moura et al. (2017).
Evidentemente, há um extenso debate sobre a dinâmica da floresta frente às
mudanças climáticas que, tem buscado respostas no contexto amazônico por meio do
sensoriamento remoto. Contudo, recentes análises têm provado consistência nos produtos
de sensoriamento remoto (p.e. MODIS/MAIAC), e contribuído para a consolidação do uso das
abordagens orbitais para a compreensão da dinâmica da floresta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos realizados com base em dados in situ e por meio do sensoriamento remoto
evidenciam a complexidade do bioma amazônico em responder às variações climáticas.
Apesar de todos os esforços para compreender as respostas da vegetação frente aos
extremos de seca, baseados em sensoriamento remoto, é importante destacar que os estudos
“in situ” formam a base para o entendimento dos mecanismos adotados pelas árvores
quando submetidas a estresse hídrico.
O extremo de seca em 2005 foi particularmente mais severo durante a estação seca
do sudoeste da Amazônia, não impactando as regiões leste e central (Marengo et al. 2008).
Houve relatos de perda de biomassa (Phillips et al. 2009), declínio do conteúdo de umidade
no dossel (Anderson et al. 2010) e aumento no número de queimadas (Aragão et al. 2007).
Em contrapartida, detectou-se o aumento da atividade fotossintética, corroborando com a
maior incidência de luz solar (Huete et al. 2006; Saleska et al. 2007; Brando et al. 2010).
Já para a seca de 2010, foram encontrados maiores déficits de precipitação (Lewis et
al. 2011) e nenhum aumento de atividade fotossintética no mesmo período, pelo contrário,
foi detectado “browning” em larga escala (Xu et al. 2011). Esses impactos associados à maior
evapotranspiração do sistema relacionaram-se diretamente com a mortalidade das árvores,
estimada em 78% maior que o percentual observado no ano de 2005 (Lewis et al. 2011).
Com base nos dados de sensoriamento remoto, ressalta-se a importância da análise
interanual, pois esta apresentou resultados contraditórios àquelas sazonais (intra-anual)
como levantado por Brando et al. (2010) e Hilker et al. (2014). Ambos encontraram
anomalias negativas interanuais relacionadas à resposta da vegetação, como o declínio do
NDVI ao longo de dez anos (2000 a 2010), redução da precipitação, da água disponível para
as plantas e aumento do déficit de pressão de vapor de água.
Também em análise sazonal do SIF foi discutido que a fotossíntese é altamente
dependente das condições climáticas. Algumas regiões da Amazônia apresentam maior
dependência da disponibilidade da água ou da radiação (Jones et al. 2014; Bertani et al.
2017). Além disso, o ano de seca extrema detectado em 2015/2016 confirma a hipótese da
alteração do funcionamento da floresta em anos anômalos, apesar de apresentar um "greenup" observado pelo EVI, a floresta diminuiu a capacidade fotossintética, analisada através do
SIF.
Os resultados encontrados pela literatura discutida no presente trabalho encontramse sintetizados na tabela 2.
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Tabela 2 Síntese das respostas encontradas via índice de vegetação por sensoriamento
remoto.
IV*

Anomalias

Observação

Huete et al. (2006)

Período
analisado
2005

EVI

"green-up"

Floresta considerada resiliente

Saleska et al (2003)

2005

EVI

Floresta considerada resiliente

Samanta et al. (2010)

2005

EVI

"green-up"
mudança não
significativa

2005

EVI e
NDVI
NDWI

Autor

Anderson et al. (2010)
Brando et al. (2010)

2005

EVI

Xu et al. (2010)

2010

Hilker et al. (2014)

2000 - 2010

EVI e
NDVI
EVI

Hilker et al. (2014)

2000 - 2010

EVI

Yang et al. (2018)

2015/2016

EVI

"green-up"
negativas
"green-up"

Floresta considerada resiliente
Atribuem o green-up às novas folhas, mas
consideram a floresta sensível à seca
Floresta sensível à seca
Atribuem o green-up às novas folhas, mas
consideram a floresta sensível à seca

"browning"

Floresta sensível à seca

"green-up"

problema do sensor

"browning"
"green-up" e
queda da SIF

Floresta sensível à seca
Floresta sensível à seca

*IV = índice de vegetação. Fonte: Elaborado pelas autoras.
Ainda que tenham sido encontrados resultados controversos nos índices de
vegetação ao longo dos anos, melhorias vêm sendo realizadas no produto MODIS quanto às
correções geométricas e eliminação de ruídos (Lyapustin et al. 2012; Hilker et al. 2015).
Estes debates representam o amadurecimento e avanço da abordagem orbital que, é o único
meio potencial de análise da bacia amazônica em menor escala. Todavia, o conhecimento a
respeito da resiliência da floresta ainda está em pauta, e para isso, faz-se necessário o
enriquecimento das fontes de dados in situ para melhorar a interpretação e validação dos
dados de sensoriamento remoto, bem como para alimentar modelos climáticos, permitindo
entender as possíveis consequências dos eventos extremos futuros na região e seu impacto
global.
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A maioria dos municípios brasileiros apresenta atualmente um triste cenário de
descaso com relação a gestão de seus resíduos sólidos. Para todo lado que se olhe, os
resíduos, popularmente chamados de “lixo” (ainda que não sejam), se avolumam pelas ruas,
calçadas, terrenos vazios, fundo de quintais, riachos, rios, etc. Se o Homem tivesse uma visão
integrada de tudo o que o cerca, compreenderia que nenhum tipo de material deve ser
considerado lixo, pois não existe a ação real de “jogar algo fora”. Entretanto, o que se vê
atualmente é uma concentração cada vez maior de materiais com potencial para reciclagem,
sendo acumulados em lixões (sim, eles ainda existem pelo Brasil afora), aterros sanitários
ou vagando pelos rios e mares por todo o planeta. Como sempre destaca o jornalista
ambiental André Trigueiro, “essa crise ambiental sem precedentes na história da
humanidade tem a digital humana e é marcada por seus hábitos, comportamentos, estilos de
vida e padrões de consumo”16.
Os materiais popularmente chamados de “lixo” deveriam ser reinseridos na cadeia
produtiva, considerando a diversidade dos distintos sistemas de produção atualmente
existentes. A reciclagem, logística reversa, produção mais limpa, etc., são apenas algumas das
soluções para tais questões, mas se não houver uma ação integrada entre todos os setores e
uma mudança de pensamento da sociedade não haverá sucesso nesta empreitada.

Palestra no Livmundo/2018 (Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=doKYM7oZS2c&t=3s)>.
Acesso em: 22 junho 2018
16
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No Brasil, apesar da existência de uma Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS)
desde o ano de 2010, ainda são incipientes as ações do Estado e Sociedade no gerenciamento
adequado deste setor. Instituída pela Lei nº 12.305 em 2 de agosto de 2010, a PNRS reúne o
conjunto de diretrizes, metas e ações que deveria ser adotado para um gerenciamento
integrado e ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Por sua relevância, ela integra
a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação
Ambiental, seguindo princípios relacionados com: uma visão sistêmica na gestão dos
resíduos, considerando as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de
saúde pública.
Entre os diversos tipos de resíduos sólidos, os plásticos tem despertado um maior
interesse da Comunidade Acadêmica, Organizações Governamentais e Não Governamentais
(ONGs) pelo seu crescimento acelerado e descontrolado nas últimas décadas, assim como
por sua ação trágica nos distintos ecossistemas nos quais vem sendo depositado.
Para compreender melhor o porquê desta guerra aos plásticos, parte-se dos conceitos
básicos acerca deste tipo de material, uso, descarte e os danos sobre o meio ambiente.
A palavra tem origem grega (plastikos) e significa aquilo que pode ser moldado, pois
identifica materiais que se tornam maleáveis sob determinadas condições de pressão e
calor, ou por reações químicas. Por esta característica, tem sido amplamente utilizado em
uma grande variedade de produtos (Figura 1).

Figura 1 – Exemplo de alguns produtos plásticos disponíveis no comércio. Fonte: imagens da
internet
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Os primeiros experimentos que propiciaram a descoberta dos plásticos datam de
meados do século XIX, a partir de modificações na estrutura da borracha bruta.
Especificamente, o primeiro plástico sintético foi desenvolvido em 1920 e teve um
crescimento exponencial a partir de 1950, registrando uma produção de 322 milhões de
toneladas em 2015 (Law 2017; Zanin & Mancini 2015). Tal fato foi julgado como um sinal de
“modernidade” até que houvesse o alerta para as duas principais formas de impacto negativo
deste material, ou seja, nos extremos de sua cadeia produtiva: o esgotamento de matéria
prima não renovável (o petróleo) e o acúmulo de seus resíduos de difícil degradabilidade.
O plástico é um material de origem natural ou sintética, obtido principalmente a partir
dos derivados de petróleo (fonte não renovável), mas desde o final do século XX as pesquisas
avançaram em relação à sua produção a partir de fontes renováveis. O plástico obtido destas
últimas fontes é denominado bioplástico, pois é produzido com o polietileno obtido a partir
do álcool etílico da cana-de-açúcar, madeira, milho, dentre outros. Os estudos contínuos
sobre o tema avançaram a ponto de tornar o material passível de rápida decomposição por
microrganismos, quando descartado em aterros sanitários, lixões ou exposto a ambientes
com bactérias ativas. Seus benefícios ambientais são muito maiores quando comparados ao
petróleo, pois é produzido a partir de uma fonte renovável, contribui na mitigação do efeito
estufa ao absorver grande quantidade de gás carbônico da atmosfera para o processo da
fotossíntese e seu nível de degradação no ambiente é maior. Entretanto, ainda é um material
caro e alguns tipos de bioplásticos continuam a ter uma baixa degradabilidade, o que ainda
mantem a preocupação com relação ao descarte de seus resíduos (European Bioplastics
2017; Vasconcelos 2002).
Os plásticos fazem parte da família dos polímeros que são formados por
macromoléculas caracterizadas pela repetição múltipla de uma ou mais unidades químicas
simples, os monômeros, sendo unidas entre si por reações químicas chamadas de reações de
polimerização (Figura 2).
A matéria prima principal utilizada na maioria dos produtos plásticos é derivada do
petróleo. Segundo dados de 2015 da ABIPLAST, a indústria do petróleo destina 4% de sua
produção mundial para a indústria de plástico. Do processo de refino, a nafta é a principal
matéria prima utilizada para a produção do material plástico (Figura 3). Após o seu refino, a
nafta é fornecida para a indústria de Primeira Geração, cujos processos dão origem aos
principais monômeros utilizados para a produção do plástico. Em seguida, a indústria de
Segunda Geração é a responsável pela produção de resinas poliméricas (pellets), e por fim, a
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indústria de Terceira Geração que é a responsável pela moldagem e confecção dos utensílios
de plásticos. Nesta última etapa, dependendo das características do produto final que se
deseja confeccionar, serão adicionados outros elementos químicos para aprimorar a forma,
textura, cor e resistência do material (Abiplast 2018).

Figura 2 – Exemplo de monômeros e polímeros. Fonte: Abiplast (2018)

Figura 3 - Cadeia produtiva do plástico oriundo do petróleo. Fonte: adaptado de Abiplast
(2018)
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As diferentes características dos polímeros têm influência direta nas propriedades do
produto, especialmente em relação à fusibilidade e solubilidade que permite classificar os
polímeros em dois diferentes grupos: os TERMOPLÁSTICOS (amolecem ao serem aquecidos,
podendo ser moldados, e quando resfriados ficam sólidos e tomam uma nova forma) e os
TERMORRÍGIDOS (não derretem quando aquecidos, o que impossibilita a sua reutilização
através dos processos convencionais de reciclagem). Dentre os plásticos mais consumidos,
com maior produção e ampla aplicação estão os Polietilenos, Polipropilenos, Poliestirenos,
Policloretos de vinila e os Poliésteres (Quadro 1). Outros tipos são produzidos em menor
escala devido ao seu alto custo e aplicações específicas: Poliamidas, Policarbonatos,
Poliuretanos, Fluoropolímeros, dentre outros. O uso intensivo dos termoplásticos, em
substituição a vidro, metal ou papel, se deve às algumas propriedades atrativas a vários
produtos, como leveza, transparência, resistência, impermeabilidade, alongamento,
isolamento térmico, acústico e elétrico (Abiplast 2018).
O conhecimento sobre os diferentes elementos químicos presentes nos plásticos é
fundamental para se avaliar o grau da contaminação ambiental. Os plásticos estão entre os
contaminantes mais persistentes no ambiente aquático e também possuem a capacidade de
acumular diferentes tipos de contaminantes orgânicos devido à sua propriedade hidrofóbica
(Rios et al, 2007). Portanto, são materiais que podem se integrar a paisagem dos diferentes
locais onde se depositam de forma visível ou não e também contaminar a biota ali presente.
Em função do seu diâmetro, as partículas de plástico são classificadas em: a)
Macroplástico (>25,0 mm); b) Mesoplástico (5,0-25,0 mm); c) Microplástico (0,1-5,0 mm);
e) Nanoplástico (<0,1mm) (Andrady 2003). A fragmentação do plástico é considerada um
processo infinito que pode continuar até ao nível molecular. Nos diferentes ambientes onde
são depositados ou por onde são transportados, os resíduos plásticos sofrem degradação
mecânica (erosão, abrasão), química (foto-oxidação, temperatura, corrosão) e biológica
(degradação por micro organismos). A fragmentação de plásticos causada por intemperismo
e processos biológicos pode ocorrer em todos os compartimentos ambientais, especialmente
quando expostos à luz solar (Law 2017).
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Quadro 1 – Exemplos de alguns tipos de termoplásticos, uso e objetos

USO EM EMBALAGENS DOS PRODUTOS

descartáveis, equipamentos médico-cirúrgicos, fibras
e fios têxteis, utilidades domésticas, etc.

(PEBD)

(PEAD)

densidade

alta densidade

(PP)

Massas e biscoitos, potes de margarina, seringas

Cosméticos, frascos de produtos químicos e de
limpeza, tubos para líquidos e gás, tanques de
combustível para veículos automotivos, etc.

Alimentos, sacos industriais, sacos para lixo, lonas
agrícolas, filmes flexíveis para embalagens e rótulos de
brinquedos, etc.

Frascos de refrigerantes, produtos farmacêuticos,

(PET)

tereftalato

baixa

produtos de limpeza, mantas de impermeabilização e
fibras têxteis, etc.

(PS)

Copos descartáveis, placas isolantes, aparelhos de som
e tv, embalagens de alimentos, revestimento de
geladeiras, material escolar, etc.

(PVC)

Frascos de água mineral, tubos e conexões de

vinila

Policloreto de

Poliestireno

Polietileno

Polietileno de

Polietileno de

Polipropileno

Tipo

encanamento, calçados, encapamentos de cabos
elétricos,

equipamentos

esquadrias e revestimentos, etc.

Fonte: Recicloteca (2018)
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Segundo Cole et al. (2011), os microplásticos podem ser classificados em função de
sua origem:
A) ORIGEM PRIMÁRIA: produzidos em tamanhos microscópicos para usos diversos. As
indústrias produzem resinas plásticas que são comercializadas como grânulos
microscópicos, conhecidos como “pellets”. Estes podem variar na forma (esféricas, ovóides e
cilíndricas), tamanho (de 1 a 5mm) e cor (geralmente claras, brancas ou transparentes),
dependendo de sua composição química e de seu propósito final. Os pellets podem ser
perdidos, nas atividades de produção, transporte e uso, para os sistemas de drenagem
urbana e, na sequência, para os rios, estuários, praias e mares e por isto são comumente
registrados nas proximidades de portos. Podem ser utilizados como abrasivos em
cosméticos de higiene pessoal e neste caso são levados ao ambiente aquático através do
esgoto. Outra forma de contaminação ambiental é pelo procedimento de lavagem de roupas
com tecidos sintéticos, pois ocorre a liberação de fibras plásticas microscópicas nos efluentes
domésticos.
B) ORIGEM SECUNDÁRIA: partículas microscópicas oriundas da fragmentação de
macroplásticos que ocorre no meio ambiente. A exposição de macroplásticos, devido à má
gestão do descarte de lixo, combinada com uma série de processos degradativos contribuem
para a quebra em fragmentos progressivamente menores que podem até se tornar
indetectáveis a olho nu.
A PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL
A produção mundial de plásticos aumentou significativamente desde 1950, a partir
de 1,5 milhões de toneladas para 322 milhões de toneladas em 2015 (Plastics Europe 2017).
Devido ao grande volume descartado de forma inadequada e também pela química dos
diferentes produtos, nass últimas décadas, os resíduos plásticos tem se tornado uma ameaça
crescente aos ecossistemas e a biota a ele associada.
Apesar de variados detritos oriundos de objetos de plástico, vidro ou metal serem
cotidianamente descartados de forma inadequada, o plástico se destaca negativamente na
paisagem (Figura 4) por permanecer, na maioria do tempo, sob a superfície dos solos e águas
ou mesmo causando danos aos animais.
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MATA

PRAIAS

MARGEM DE ESTRADAS

MANGUEZAIS

REGIÃO COSTEIRA

RIOS

RECIFES BIOLÓGICOS

ALTO MAR

Figura 4 – Descarte de plástico em ambientes variados. Fonte: imagens da internet
A prevenção na origem do descarte dos resíduos é crucial para enfrentar o desafio da
poluição nos distintos sistemas (Figura 5) e promover o gerenciamento correto. O resíduo é
levado pelos rios a partir dos municípios que os margeiam e daí segue o fluxo natural das
águas, sendo transportados para o mar junto com a água doce, detritos naturais, nutrientes
e sedimentos. Neste contexto, é importante destacar a importância de um maior número de
estudos que quantifiquem e qualifiquem o lixo dos rios que desaguam no mar, já que são
fornecedores de elevadas quantidades de resíduos para o sistema costeiro (Van der Wal
2015).
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Figura 5 – As diferentes fontes de plásticos para o ambiente marinho. Fonte: adaptado de
Law (2017)
A maioria das amostras de resíduo plástico flutuante, registrada no ambiente
marinho, é constituída por polipropileno, polietileno e esferovite (poliestireno expandido),
bem como poliestireno (não expandido), policloreto de vinilo (PVC) e poliéster (PET). Este
último é mais denso do que a água do mar e se sedimenta no fundo (Andrady 2015).
Com a exceção de investigações com detritos específicos, como artes de pesca
abandonadas ou embarcações perdidas ou abandonadas, os plásticos tornaram-se o foco
principal das pesquisa recentes no ambiente marinho. Representam o resíduo mais
abundante nos vários compartimentos, apresentando destaque nas águas superficiais da
região costeira ou oceânica, nas limpezas de praia, no fundo do mar e, o que causa maior
preocupação, no trato digestivo de uma série de animais. Já existem evidências de que
partículas de dimensões variadas (do macro ao nanoplástico) são ingeridas pelos
organismos marinhos em todos os níveis tróficos da cadeia alimentar.
A poluição por plásticos no ambiente marinho foi relatada pela primeira vez no início
dos anos de 1970, poucas décadas após o surgimento dos plásticos comerciais, mas não teve
muita atenção da comunidade científica. Entretanto, atualmente já são detectados em todo o
planeta e estima-se que já representam cerca de 60 a 80% do lixo marinho dependendo da
localização (Law 2017; Plastics Europe 2017). Dados da Fundação Race for Water (RFWO)
apontam que anualmente são produzidas 250 milhões de toneladas de plástico e que ao
menos 10% desse volume acaba no oceano (Mariuzzo 2016). Jambeck e colaboradores
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(2015) estimaram que em 2010 houve um aporte de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de
plástico para o ambiente marinho advindo de 192 países costeiros (Figura 6). Este
publicação revelou que em uma lista de 20 países, a China liderava com uma geração de 1,32–
3,53 milhões de toneladas/ano para o ambiente marinho, devido a uma geração de 1,10
kg/pessoa/dia em uma população de 262,9 milhões de pessoas na região costeira, Já os
Estados Unidos, apesar de ter individualmente a mais alta geração de resíduos por dia (2,58
kg/pessoa/dia), situa-se na vigésima posição com uma geração anual de 0,04–0,11 milhões
de toneladas/ano (população de 112,9 pessoas). Neste ranking o Brasil ocupa a 16ª posição
(0.07–0.19 milhões de toneladas/ano; 1,03 kg/pessoa/dia; população costeira de 74,7
pessoas).
Além do impacto na vida marinha, os detritos de plástico também podem prejudicar
as indústrias marítimas ao bloquearem, p. ex., hélices e sistemas de resfriamento. Segundo
informações descritas em McIlgorm et al. (2011), a indústria naval na região da Ásia (Oceano
Pacífico) tem um prejuízo de aproximadamente 1,26 bilhão de dólares por ano.

Figura 6 – Estimativa de resíduos plásticos (milhões de toneladas) gerados em 2010 ao longo
de aproximadamente 50 km de costa em cada um dos 192 países estudados (em branco estão
os países não incluídos no estudo). Fonte: Jambeck et al (2015).
A acumulação dos resíduos na região costeira pode ser influenciada pelos ventos,
correntes marinhas, geografia e a proximidade de atividades humanas. Vários estudos vêm
confirmando a preocupação de especialistas sobre o transporte de resíduos para regiões
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cada vez mais distantes do seu ponto de descarte. A partir das regiões costeiras, os resíduos
são comumente transportados pelas correntes oceânicas até longas distâncias e já tem sido
registrado em todos os compartimentos marinhos (água, sedimento e biota) e mesmo em
zonas remotas tais como ilhas desertas no meio do oceano, regiões polares ou no mar
profundo (Figura 7). Todo esse lixo acaba se acumulado nos chamados vórtices ou giros de
convergência dos oceanos. Corroborando estas afirmativas, pode-se citar uma publicação
recente de cientistas da Universidade de Hull (Reino Unido) e do Serviço Antártico Britânico
(Waller et al. 2017) que revelou níveis de poluição por microplásticos no Oceano Antártico
cinco vezes maiores do que seria esperado a partir de fontes locais (estações de pesquisa e
navios, p. ex.). Outro exemplo bem popular é a densa acumulação de lixo flutuante em regiões
oceânicas do Pacífico Norte, denominada popularmente de “Ilha de lixo do Pacífico”.

Figura 7 – Os principais compartimentos do ambiente marinho e formas de distribuição dos
resíduos plásticos. Fonte: adaptado de Law (2017).
O aumento dos resíduos e a total impotência diante das distintas formas de sua
distribuição têm motivado novas pesquisas sobre a extensão dos impactos e suas
consequências no ambiente marinho, de modo a quantificar os impactos ecológicos, sociais
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e econômicos, bem como avaliar os riscos para a vida selvagem. Em destaque está a
Expedição Malaspina, liderada pelo Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) da
Espanha, que circunavegou os oceanos da terra (exceto nas regiões polares) entre os anos
de 2010 e 2011 (Figura 8). Entre suas metas estava a exploração da biodiversidade marinha
em oceano profundo, da poluição e avaliação do impacto da alteração climática em nossos
mares. Três biólogos brasileiros (Humberto Marotta da Universidade Federal Fluminense;
Alex Enrich Prast e Luana Pinho da Universidade Federal do Rio de Janeiro) integraram a
equipe multidisciplinar na viagem ao longo dos oceanos.

Navio Hespérides

Navio Sarmiento

Figura 8 – Rota da Expedição Oceanográfica Malaspina entre os anos de 2010 e 2011 com
destaque para os navios "Hespérides" e “Sarmiento” utilizados na expedição. Fonte:
Wikipedia (2018)
De modo geral, os especialistas constataram que existem cinco grandes acumulações
de resíduos plásticos no oceano aberto, que coincidem com as grandes correntes de
circulação de água superficial oceânica: Pacífico Norte e Sul, Atlântico Norte e Sul e Oceano
Índico. O mapa, na Figura 9, apresenta as concentrações médias de detritos plásticos (g. Km2)

em 442 locais (1.127 arrastos superficiais com rede) nos oceanos. Destaca-se que

fragmentos de plástico foram detectados em 88% da superfície oceânica amostrada durante
esta expedição.
Outra recente expedição oceanográfica, patrocinada pela Fundação Race for Water
(RFWO), saiu da França em março de 2015 para percorrer estas cinco regiões acumuladoras
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de lixo no mundo. Ao longo de nove meses, sua equipe fez paradas em ilhas e cidades para
coletar fragmentos plásticos e água. Todos os dados estão sendo computados e publicados
para compor um levantamento amplo sob as condições de todos os oceanos. A conclusão
preliminar deste estudo é alarmante: o plástico está em toda parte e 89% dos detritos
recolhidos durante a expedição são feitos de plástico (Mariuzzo 2016).
Uma observação importante é que o cenário apocalíptico sobre a “Grande ilha de Lixo
no Oceano Pacífico”, localizada perto do Havaí, foi desmentido por estas duas grandes
expedições. Embora os resíduos sólidos tenham sido registrados em maior quantidade nas
zonas de acumulação, devido aos grandes vórtices oceânicos, a poluição é muito difusa.

Figura 9 - Concentrações médias de detritos plásticos (g.Km-2) nas águas superficiais do
oceano global. Fonte: Cózar et al (2014). Obs: As áreas cinzas (claro e escuro) indicam as
zonas de acumulação.
OS IMPACTOS SOBRE A VIDA MARINHA
Séries temporais históricas em estações fixas de regiões oceânicas não evidenciaram
uma tendência crescente na concentração de resíduos em superfície desde os anos 80,
sugerindo que as águas superficiais não são o destino final para detritos plásticos flutuantes
(Law 2017). Vários trabalhos citados em Cozar et al (2014) descrevem a predominância de
microplásticos nas águas superficiais dos oceanos, mas se desconhece com exatidão a
quantidade e o destino destas partículas. Como possíveis mecanismos de remoção da
superfície estão a nano-fragmentação, predação, bioincrustação ou deposição em terra.
Relatos de microesferas de plástico flutuantes no Atlântico Norte foram publicados
pela primeira vez na literatura científica no início da década de 1970. Essas publicações
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levantaram preocupações sobre a probabilidade de ingestão de partículas de plástico por
organismos e o potencial para efeitos físicos e químicos adversos impactos. Uma série de
outras publicações, nos anos 70 e 80 confirmaram a ocorrência de partículas de plástico no
Pacífico Norte, Mar de Bering e Mar do Japão, mas tal fato não teve muita atenção da
comunidade científica por muitos anos. A partir do início do século XXI, o número de
publicações acadêmicas sobre esta temática teve um aumento expressivo e desde então se
mantem entre os principais temas de pesquisa em relação aos resíduos depositados no
ambiente marinho (Figura 10).

Figura 10 – Número de publicações entre os anos de 1970 e 2010. Fonte: Gesamp (2015)
A baixa degradabilidade dos plásticos está relacionada à composição química
específica para a produção de distintos tipos de produtos e por isto representam um dos
materiais mais persistentes entre os resíduos que são levados para a região costeira, mar
aberto e até mesmo o oceano profundo. Por serem compostos de polímeros orgânicos
sintéticos, ao serem expostos à radiação ultravioleta (UV), quebram-se cada vez mais,
tornando estas partículas cada vez menores. Esta contínua fragmentação das partículas de
plástico de diferentes tamanhos permite que uma ampla variedade de animais possa ingerilas, desde organismos microscópicos do plâncton até as maiores formas de vida como as
baleias.
A coleta destes resíduos pelos pesquisadores da Expedição Malaspina (Figura 11)
permitiu uma estimativa da distribuição destas partículas em toda a bacia oceânica,
destacando-se aquelas com tamanho inferior a 1 mm que estiveram presentes em toda a área
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coletada (Figura 12). A maior preocupação em relação a estes dados é que esta fração de
tamanho é quase invisível a olho nu e pode atingir um maior número de organismos

Abundância de plásticos (itens)

marinhos e assim serem transferidos ao longo da teia trófica marinha.

Oceano Pacífico Norte
Oceano Atlântico Norte
Oceano Pacífico Sul
Oceano Atlântico Sul
Oceano Índico

1mm

Figura 11 - Amplitude de tamanho de fragmentos plásticos e abundância de itens coletados
nos Oceanos Pacífico Norte (1565 itens), Atlântico Norte (1043 itens), Pacífico Sul (259
itens), Atlântico Sul (3339 itens) e no Índico (1153). Fonte: adaptado de Cózar et al (2014).

Figura 12 – Detritos plásticos de dimensões variadas recolhidos pela Expedição Malaspina
no Giro do Oceano Atlântico Sul. Fonte: Cozar et al. (2014)
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Há muitos relatos de danos causados por resíduos de plástico e estes incluem a
mortalidade de animais e também a degradação de habitats críticos, como os recifes
biológicos. Entre os principais danos à vida marinha estão o emaranhamento, a ingestão e a
interação com resíduos de plástico, descritos em detalhe nos parágrafos abaixo. O Quadro 2
apresenta registros de espécies afetadas pelos resíduos plásticos, seja pelo emaranhamento
e/ou ingestão de detritos de plástico (Laist 1997 apud Hammer et al. 2012). Entre estas,
destacam-se o alto percentual do impacto em tartarugas, mamíferos e aves marinhas,
particularmente por danos causados por emaranhamento. Resultados mais recentes, obtidos
por Gall e Thompson (2015), observaram que 85% das 340 publicações sobre fragmentos
marinhos apresentam registros de emaranhamento ou ingestão de detritos. Os autores citam
que 92% dos animais citados estavam emaranhados com resíduos plásticos e que 17%, de
um total de 693 espécies descritas nestes estudos, eram classificadas como espécies
criticamente ameaçadas na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da
Natureza e Recursos Naturais (International Union for Conservation of Nature-IUCN). Estas
publicações confirmaram o alto impacto dos fragmentos plásticos sobre aves, tartarugas e
mamíferos marinhos.
Quadro 2 - Número e percentual de registros emaranhamento e ingestão por algumas
espécies marinhas.

Fonte: Adaptado de Laist (1997 apud Hammer et al. 2012)
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Descrevem-se abaixo, em maiores detalhes, como ocorrem os principais danos aos
animais marinhos:
A) EMARANHAMENTO: refere-se a possibilidades dos detritos aprisionarem ou
restringirem o movimento de um animal marinho, como ocorre com artes de pesca
abandonadas.
O emaranhamento pode causar morte por afogamento, sufocação, estrangulamento
ou mesmo a fome. Muitas vezes, aves, baleias pequenas e focas afogam-se em redes
abandonadas, perdem a capacidade de pegar comida ou não pode evitar predadores por
causa de seu emaranhamento. Muitas aves, ao mergulharem, entram em contato com
detritos de plástico (redes ou linhas de pesca de nylon, anéis plásticos, etc.), pouco visíveis
na lâmina d´água, e acabam sendo aprisionados. A Figura 13 ilustra este triste cenário.

Figura 13 - Principais danos à vida marinha: EMARANHAMENTO. Fonte: imagens da
internet.
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B) INGESTÃO: pode ser intencional, acidental ou indireta, através de presas que ingeriram
plástico por animais de tamanhos variados, ou seja, desde invertebrados planctônicos a
grandes mamíferos marinhos (Figura 14).
A ingestão ocorre quando os animais confundem os fragmentos com comida, mas
também pode ocorrer a partir da ingestão acidental. O material ingerido geralmente consiste
de fragmentos capazes de passar pelo intestino sem ferir o organismo, mas a maioria dos
estudos relatam fragmentos presos na garganta, estômago ou no trato intestinal, causando
danos ao metabolismo ou uma falsa sensação de saciedade, o que leva os animais a inanição.
Os fragmentos plásticos também podem ser ingeridos por filhotes de aves, a partir da
alimentação dos pais. Muitas aves acumulam fragmentos de plástico ao coletar alimentos
para seus filhotes e, assim, transferem as partículas pela regurgitação. Em uma ilha do Havaí,
foram examinados 251 filhotes de uma espécie de albatroz e apenas seis não continham
fragmentos de plástico. Nestes 245 filhotes que ingeriram partículas de plásticos foi
encontrada uma grande variedade de itens que incluíam isopor, miçangas, botões,
brinquedos, tubo de PVC, etc. A maioria desses itens bloqueava o trato digestivo (faringe ou
estômago), impedindo a sua alimentação e muitas vezes levando o animal a óbito.
Apesar dos efeitos mais evidentes da ingestão dos resíduos plásticos serem
mecânicos (obstrução gastrintestinal de peixes, aves ou mamíferos marinhos), destaca-se
que os aditivos químicos presentes nestes resíduos também podem causar outros problemas
no metabolismo dos organismos. A molécula do plástico é considerada bioquimicamente
inerte, devido a sua estrutura macromolecular, ou seja, não reage, nem penetra na
membrana celular. Entretanto, vários aditivos químicos, tais como, Bisfenol A, Ftalatos,
compostos halogenados (retardantes de chama, etc.) são incluídos na produção para alterar
as propriedades de certos produtos (estabilidade, maleabilidade,etc.). Estes podem ter uma
estrutura molecular suficientemente pequena para penetrar nas células. Além disso, por
serem lipofílicos podem interagir bioquimicamente e alterar o funcionamento dos sistemas
biológicos, particularmente o sistema endócrino (Teuten et al. 2009).
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Filhote de peixe com microplásticos
originados de plásticos comuns não
biodegradáveis

Figura 14 - Principais danos à vida marinha: INGESTÃO. Fonte: imagens da internet
Alguns trabalhos ampliaram a preocupação em relação aos resíduos plásticos
depositados nos ambientes ao registrarem a presença de uma série de poluentes orgânicos
persistentes (popularmente conhecidos como POPs) em pellets de plástico distribuídos pelo
ambiente marinho (Rios et al. 2007). Sabe-se que os POPs (derivados de pesticidas e
químicos industriais) têm a capacidade de se aderir ao material plástico, uma vez que os
POPs são compostos hidrofóbicos. Esta sigla engloba uma ampla lista de compostos químicos
orgânicos altamente tóxicos, lipofílicos e por isto podem se bioacumular nos organismos
marinhos e serem transferidos na teia trófica.
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Todos estes elementos químicos podem promover uma ampla variedade de efeitos
danosos nos organismos marinhos (desregulação endócrina, mutagenicidade

e

carcinogenicidade), particularmente nas espécies do topo da cadeia alimentar, incluindo o
Homem.
Esta transferência de contaminantes ao longo da cadeia alimentar causa um enorme
desequilíbrio ambiental, incluindo perdas para as indústrias de pesca, maricultura e turismo
em muitos países.
C) INTERAÇÃO: inclui o contato com detritos, seja por colisão ou mesmo o uso do resíduo
como abrigo ou substrato para o crescimento e/ou transporte. A magnitude destes impactos
vai estar relacionada com o seu tamanho, forma e composição. Por exemplo, os danos podem
ocorrer tanto com uma grande rede de pesca abandonada, como também com uma
micropartícula a deriva na superfície do mar. Ao contrário da rede, a micropartícula não
representa um risco para a navegação, mas pode ser facilmente ingerida (Law 2017).
Os detritos naturais flutuantes sempre forneceram um meio dos organismos serem
transportados pelos oceanos, mas de forma geral são mais pesados que o plástico e tendem
a se degradar ou afundar no meio aquático Por outro lado, os fragmentos plásticos são leves
e a medida que passaram a ser descartados de forma descontrolada em distintas partes do
globo terrestre, se tornaram um novo “meio de transporte” para macroalgas, mexilhões,
ostras, etc., que neles se incrustavam (Figura 15). Ao facilitar o transporte de distintas
espécies para outras regiões, estas podem se adaptar ao novo ecossistema e se tornarem-se
invasoras, o que pode levar a uma mudança na estrutura da comunidade local e até mesmo
eliminar espécies nativas.

Figura 15 - Principais danos à vida marinha: INTERAÇÃO. Fonte: imagens da internet.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o final do século XX, cientistas e autoridades de várias partes do mundo se
reúnem com maior frequência para delinear novas estratégias para deter a rápida
degradação dos oceanos pelos resíduos de plástico e criar políticas para um uso sustentável.
Entretanto, todos estão conscientes de que eliminar a contaminação nos oceanos é um
grande desafio e esta ou as próximas gerações ainda não verão esse problema solucionado.
Existe um alto custo envolvido e a necessidade de uma gestão integrada entre todos os
ecossistemas (rios, continentes, mares, etc.)
Entre estas ações, destaca-se o programa do GESAMP (Group of Experts on the
Scientific Aspects of Marine Environmental Protection)17 que, no ano de 2008 criou a temática
de pesquisa sobre os microplásticos no ambiente marinho como parte dos temas
emergentes. A proposta inicial foi a reunião de informações em um documento interno
(publicado em 2009), que posteriormente foram discutidas em Paris (junho de 2010) no
Workshop organizado pela Comissão Oceanográfica Internacional (COI-UNESCO) com o
título "International Workshop on Microplastic particles as a vector in transporting persistent,
bioaccumulating and toxic substances in the ocean". Todos os resultados desta ampla
discussão foram publicados na Série Relatórios e Estudos do GESAMP (GESAMP, 2010). Uma
das recomendações do workshop foi promover inciativas de trabalho para avaliar o
microplástico nos oceanos. No GESAMP Working Group 40 (“Sources, fate and effects of
microplastics in the marine environment: a global assessment”) houve a participação do
biólogo brasileiro Dr. Alexander Turra do Departamento de Oceanografia Biológica do
Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Entre os objetivos de Grupo de
Trabalho 40 estão:
1. Avaliar entradas de microplástico e macroplastics para o oceano;
2. Avaliar a modelagem de transporte de superfície, distribuição e áreas de acúmulo de
plásticos e microplásticos;
3. Avaliar processos (físicos, químicos e biológicos) que controlam as taxas de
degradação e a fragmentação;
4. Avaliar modelagem longo prazo, incluindo a fragmentação, da distribuição no fundo
do mar e coluna de água;

17

O GESAMP assessora a Organização das Nações Unidas sobre os aspectos científicos da proteção ambiental
marinha e também identifica questões emergentes relacionadas ao ambiente marinho.
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5. Avaliar a absorção de partículas e seus contaminantes pela biota, bem como os seus
impactos físicos e biológicos;
6. Avaliar os aspectos socioeconomicos, incluindo conscientização pública.
As discussões diante de todos os resultados vem reafirmando a necessidade das
empresas considerarem a sua “pegada de plástico”, assim como já fazem para carbono, água
e florestas. Um gerenciamento correto pode evitar ou mitigar uma série de riscos, maximizar
as oportunidades e promover um maior número de ações bem sucedidas e sustentáveis.
Governo e Sociedade devem se comprometer a reduzir o impacto ambiental do plástico
através de metas e prazos bem definidos e inovar para aumentar a eficiência dos recursos
naturais e reciclagem. Ao mesmo tempo, é preciso investir em campanhas de sensibilização
para desencorajar o descarte incorreto do lixo no meio ambiente e evitar o desperdício de
plástico.
Somente com uma gestão compartilhada entre todos os setores será possível
visualizar um cenário menos trágico do que este que atualmente se delineia em todo o
planeta. Os oceanos e a vida que ele abriga pedem socorro e não ouvir este alerta é assumir
um alto risco, de consequências imprevisíveis.
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A predação é um comportamento natural e fundamental para a manutenção da
estrutura da cadeia alimentar e a coexistência das espécies nos ecossistemas (Ormerod
2002). Contudo, a redução das presas naturais devido à fragmentação e degradação dos
habitats, aliada ao aumento da concentração de criação doméstica em áreas próximas aos
poucos remanescentes de mata, pode levar ao ataque dessas criações por predadores
silvestres (Azevedo & Conforti 2002), resultando na perseguição destes pelo homem e,
algumas vezes, levando-os ao perigo de extinção.
Os mamíferos predadores silvestres podem ser carnívoros especialistas (se
alimentam exclusivamente de carne) ou generalistas (além de carne, podem se alimentar
também de ovos, insetos e até vegetais). Os felinos, como jaguatirica, gato-do-mato, onçapintada e onça-parda são especialistas e predam geralmente aves silvestres e domésticas e
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animais de maior porte, assim como os mustelídeos aquáticos como ariranhas e lontras que
se alimentam exclusivamente de peixes, ovos, aves, mamíferos aquáticos de pequeno porte,
caranguejos e répteis.
Já os procionídeos como mão-pelada e quati, os mustelídeos terrestres como irara e
furão e os canídeos como lobo-guará, cachorro-do-mato e raposas são generalistas e entre
suas presas estão aves silvestres e domésticas, ovos, pequenos mamíferos, lagartos e cobras,
além de frutos e insetos.
Os primeiros registros de predação de grandes felinos por animais domésticos no
Brasil são de meados da década de quarenta quando várias mulas foram atacadas durante as
expedições científicas no Roncador-Xingu-Tapajós, Estado de Mato Grosso (Carvalho et al.
1949). Desde então, os conflitos entre esses animais e humanos têm crescido e despertado a
atenção de vários autores. Em alguns locais, como na Amazônia por exemplo, os conflitos
envolvem não só ameaça aos animais de criação como também à própria vida dos moradores
locais (Macedo 2015).
As onças, pintada [Panthera onca (Linnaeus, 1758)] e parda (Puma concolor Linnaeus,
1771), são os dois maiores felinos das Américas podendo chegar a 158 Kg e 72 Kg,
respectivamente. Na América Latina, os maiores conflitos são com fazendeiros, já que esses
animais encontram no gado uma oportunidade de alimento fácil gerando impacto severo na
subsistência das famílias desses pecuaristas.
A ariranha [Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)], podendo atingir 30 Kg e 1,80 m de
comprimento (Rosas et al, 2009), é um dos maiores carnívoros da América do Sul.
Distribuída originalmente em quase todos os rios tropicais e subtropicais da América do Sul,
hoje se restringe à áreas isoladas no Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia e nas Guianas. Ariranhas
se alimentam principalmente de peixes das ordens Characiformes, Perciformes e
Siluriformes sendo a traíra [Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)], uma das principais espécies
em sua dieta. De acordo com pescadores da Amazônia, as ariranhas prejudicam a pesca
através da predação, afugentando ou até roubando peixes e danificando os equipamentos de
pesca. Esses comportamentos geram conflitos entre animais e pescadores podendo motivar
o abate desses animais, o que contribui para piorar o seu estado de conservação, atualmente
classificado como Em Perigo (EN).
Os pequenos mamíferos carnívoros podem apresentar hábitos diurnos ou noturnos e
detém habilidade e agilidade na obtenção de alimentos. Enquanto alguns preferem invadir
os galinheiros em busca dos ovos, outros, como o furão são capazes de abater presas até
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maiores do que o próprio corpo. Com uma vasta distribuição geográfica, grandes populações
e alta adaptabilidade à ambientes perturbados, esses animais são alvos frequentes de
criadores de aves.
Dentre os canídeos, podemos destacar o Speothos venaticus (Lund, 1842), conhecido
como cachorro-vinagre, é encontrado na América do Sul (Eisenberg & Redford 1999) e
apresenta uma dieta exclusivamente carnívora, sendo a paca Cuniculus paca (Linnaeus,
1766) (Peres 1991; Strahl et al. 1992) e outros roedores de médio porte como cutias,
Dasyprocta spp. Illiger, 1811 e Myoprocta spp. Thomas, 1903 (Peres 1991; Strahl et al. 1992),
suas principais presas. Entretanto, as constantes modificações do ambiente vêm
promovendo alterações no seu hábito alimentar e registros de penas já foram feitos em suas
fezes (Aquino & Puertas 1997), o que pode ser um indicativo de futuros conflitos com
criadores de aves.
Já classificado como predador de aves domésticas (Marchini et al., 2011) o lobo-guará
(Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815) é um canídeo de grande porte, apresenta alimentação
onívora (Carvalho 1976; Carvalho & Vasconcellos, 1995; Arruda Bueno et al. 2002) e
distribuição geográfica desde a desembocadura do rio Parnaíba no nordeste do Brasil, no sul
do Chaco no Paraguai, ao estado do Rio Grande do Sul, Brasil, e oeste dos Pampas del Heath
no Peru, com registro ainda em algumas partes de Argentina e Uruguai (Queirolo et al. 2011).
O lobo-guará habita principalmente o bioma Cerrado, mas têm sido cada vez mais comuns
os registros de sua ocorrência em áreas de outros biomas como Pantanal, áreas abertas
entropicamente na Floresta Atlântica, áreas de transição do Cerrado com a Caatinga e
também em terras cultivadas e pastos (Machado et al. 2005).
O lobo-guará é atualmente categorizado pela lista vermelha proposta por Chiarello
et al. (2008) para o estado de Minas Gerais como Vulnerável (VU), já o cachorro-vinagre é
enquadrado como Criticamente Ameaçado (CA) para Minas Gerais por Chiarello et al. (2008)
e Ferreira et al. (2014). A perda de habitat e fragmentação florestal está sendo mais rápida
do que o aprofundamento do conhecimento da biologia da espécie, assim, novos registros de
distribuição podem ajudar ações para proteção da espécie, locais e ambientes de ocorrências
(Paula et al., 2013).
Um melhor entendimento da predação dos carnívoros silvestres sobre as criações
domésticas é fundamental para o desenvolvimento de planos de manejo das espécies e das
criações. Com isso, o presente capítulo, tem como o objetivo trazer um estudo de caso de
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predação de criação doméstica na área rural no município de Goianá, na Zona da Mata
Mineira, assim como uma contribuição para os dados de distribuição das espécies.
Os registros ocorreram no período entre setembro e dezembro de 2013 na zona rural
do município de Goianá, Minas Gerais (21°31´40"S e 43°9´56"W; 410m de altitude). O
município é constituído de seis áreas bem distintas: campos de pastagens, pomares,
bambuzais, charco, áreas de edificações e áreas de proteção permanente (APP), abrigando
um fragmento de Mata Atlântica do tipo Floresta Estacional Semidecidual, com clima
subtropical quente com inverno seco e verão chuvoso (Cwa), segundo a classificação de
Köppen-Geiger (Sá Júnior et al. 2012).
A coleta de dados foi feita através de vistorias pelas áreas do município em busca de
fezes, pegadas, vocalizações e avistamento direto dos animais em horários esporádicos do
dia além de relatos feitos por moradores do município.
Foram relatados 22 ataques a criações domésticas em nove áreas rurais, com número
estimado de perda de 41 animais dentre eles galinhas, patos e gansos. Os proprietários locais
não sabem o número exato de animais que existem em suas propriedades, o que
impossibilitou a exatidão do número de animais predados.
Quando questionados por qual animal sua criação foi atacada muitos proprietários
desconheciam o predador, sendo citados além do cachorro-vinagre e do lobo-guará a raposado-campo [Lycalopex vetulus (Lund, 1842)], jaratataca (Conepatus semistriatus Boddaert,
1785), Quati (Nasua nasua Linnaeus, 1766), gato-do-mato (Leopardus tigrinus Schreber,
1775), lontra [Lontra longicaudis (Olfers, 1818)], gavião [Heterospizias meridionalis
(Latham, 1790) e falcão Caracara plancus (Miller, 1777)], teiú (Tupinambis merianae
Linnaeus, 1758) e até cachorro doméstico (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758). Contudo,
quando foi possível determinar de fato o predador, o lobo-guará foi o responsável pela
maioria dos casos. Hurtado (2007) em seu trabalho com ataques de lobo-guará no entorno
do Parque Nacional da Serra da Canastra, confirma a ideia de que os animais mais conhecidos
e abundantes são os mais culpados de causar ataques nas criações domésticas.
Com as vistorias realizadas pela área foi possível encontrar vestígios como fezes,
pegadas e também ouvir vocalizações do lobo-guará em torno de todas as propriedades com
registro de ataque, entretanto não houve registro direto do animal. Moradores locais, assim
como a responsável pela fauna do Aeroporto Regional da Zona da Mata, Laila Hauck,
relataram a presença dos animais cruzando a estrada que liga o município de Goianá à cidade
de Rio Novo e a pista de pouso do aeroporto, sendo vistos com filhotes ou sozinhos.
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Ferreira et al. (2014) registraram a espécie Speothos venaticus para a região norte de
Minas Gerais em fitofisionomias bem similares às do presente estudo, como plantios e áreas
de pastagens. Contudo, a presença do cachorro-vinagre na zona rural do município de Goianá
é considerada provável, já que sua presença foi registrada apenas através de avistamento
dos moradores.
As principais ameaças à essas espécies são a perda e degradação de habitat causadas
por desmatamento (Rodrigues et al. 2007; Paula et al. 2008; Oliveira 2009); redução de
presas (Oliveira 2009); atropelamentos (Rodrigues et al. 2007; Paula et al. 2008) e doenças
(raiva, parvovirose, sarna sarcóptica) que podem ser adquiridas de animais domésticos
(Curi et al. 2006; May Jr. et al. 2009; Oliveira 2009; Jorge et al. 2010). O abate de indivíduos
por retaliação à predação de aves domésticas também é importante, principalmente em
populações mais isoladas, contudo segundo Rodrigues et al. (2007) as galinhas são
consumidas eventualmente pelo lobo-guará, sendo consideradas pouco importantes na sua
dieta, o que mostra a má fama desse animal entre os criadores.
Quanto aos outros animais apontados como predadores, somente raposa-do-campo,
jaratataca e quati foram avistados na área dos ataques. Marchini et al. (2011) apontam os
mesmos animais como frequentes predadores de criações domésticas em áreas rurais,
corroborando os resultados.
A partir dos relatos da população local, pode-se perceber que o lobo-guará não é bem
visto, sendo frequentemente apontado como ameaça às criações domésticas. Assim, é
importante divulgar melhor as medidas de manejo adequadas para as criações, a fim de
evitar os conflitos entre criadores e predadores, além de sensibilizar a população
esclarecendo sobre aspectos da biologia do animal e de seu risco de extinção.
Já o relato de avistamento do cachorro-vinagre amplia em um possível o registro da
espécie para o Sudeste de Minas Gerais, entretanto, faz necessários novos trabalhos para
confirmar a presença do animal na região assim como verificar a amplitude e estabilidade da
sua distribuição, divulgar a existência da espécie para a população em geral esclarecendo e
sensibilizando sobre sua importância e o alto risco de extinção a fim de controlar a caça

110

CAPÍTULO 7

Figura 1 - Registros da presença do lobo-guará na região do município de Goianá, Minas
Gerais, Brasil. (A e B) vestígios de fezes; (C e D) vestígios de pegadas; (E e F) registro
fotográfico do animal. Fonte: Autores
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Este capítulo abordará a implantação do tratamento de esgoto de Juiz de Fora,
descrevendo as fontes de poluição de um curso d’água, a evolução do esgotamento sanitário
no Brasil e no município e o histórico do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna,
trazendo as contribuições do trabalho técnico-social desenvolvido durante as obras, bem
como a gestão de recursos hídricos no Município nesse período. Encerraremos este capítulo
com um registro recente da vida no Rio Paraibuna.
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FONTES DE POLUIÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA
Conforme Jordão (2014), o lançamento de esgotos domésticos não constitui
necessariamente a única, ou principal, fonte de poluição dos corpos de água. É possível
relacionar como principais fontes de poluição: fontes naturais, águas de áreas agrícolas,
águas servidas de esgoto e fontes diversas.
Existem duas fontes de poluentes para os recursos hídricos: as fontes pontuais e as
fontes difusas, apresentadas na figura 1. As fontes pontuais são aquelas que o poluente atinge
o corpo d’água de forma concentrada, como é o caso do lançamento de águas servidas de
esgoto de efluentes industriais. As fontes difusassão aquelas em que o poluente penetra no
curso d’água ao longo de sua extensão, sem definição de um ponto específico. É o caso dos
poluentes levados pela água das chuvas, sejam eles pelo sistema de drenagem, das áreas
agrícolas, ou de resíduos sólidos dispostos inadequadamente.

Figura 1 – Fontes de poluição para corpos de água. Fonte: Von Sperling (2014).
Von Sperling (2014) menciona que, em vários países desenvolvidos, grande atenção
tem sido dada à poluição difusa, pelo fato de os lançamentos pontuais já terem sido em
grande parte equacionados. Nos países em desenvolvimento, grandes esforços são
necessários para que sejam controladas as poluições pontuais.
Em vista do acima exposto, esclarecemos que o Programa de Despoluição do Rio
Paraibuna, em andamento na cidade de Juiz de Fora, é relativo à coleta e tratamento do
esgoto doméstico, não abordando a poluição por fontes difusas. Os efluentes industriais são
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controlados pela Secretaria de Meio Ambiente e SUPRAM.
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Para elucidarmos as diferentes alternativas de esgotamento sanitário adotadas para
cada comunidade, abordaremos, neste tópico, a solução quanto à forma e quanto ao sistema
de coleta a serem utilizadas de acordo com as características da comunidade e do local.
Quanto à forma de coleta, os sistemas de esgoto podem ser individuais (estáticos) ou
coletivos (dinâmicos). Os sistemas individuais são os correspondentes aos tanques sépticos,
também conhecidos como fossas sépticas. Esse sistema é aplicado a comunidades rurais,
onde as edificações são distantes uma das outras.
O sistema coletivo é formado por redes coletoras de esgoto às quais recebem as
ligações das edificações. O esgoto coletado pelas redes é direcionado para as estações de
tratamento de esgoto. A escolha do sistema mais adequado para cada comunidade
dependerá dos custos de implantação e operação do sistema de esgoto. Comunidades com
edificações espalhadas, como o meio rural, em geral, são atendidas por sistemas individuais.
Centros urbanos são atendidos por sistemas coletivos.
Quanto ao sistema de coleta de esgoto, existem o sistema unitário e o separador
absoluto. O sistema unitário recebe as contribuições de águas pluviais e domésticas que são
conduzidas na mesma tubulação. O sistema separador absoluto é aquele em que as águas
residuárias veiculam em um sistema independente, enquanto a água pluvial é transportada
em outra canalização. Conforme Tsutya (2011), o sistema unitário foi desenvolvido e teve
bom desempenho em regiões frias e subtropicais, com baixo índice de pluviosidade. Foi
proposto em grandes cidades, inclusive no Rio de Janeiro, em 1857. Com chuvas de alta
intensidade, limitações financeiras, dentre outros fatores, os ingleses, que administravam o
sistema dessa cidade, viram-se obrigados a promover modificações no sistema da capital
carioca, fazendo alterações em relação ao sistema de esgotamento sanitário tradicional,
posteriormente denominado de separador parcial. O sistema separador absoluto foi
proposto em 1879, nos EUA. No Brasil, basicamente se utiliza esse último sistema.
Assim, o sistema coletivo de esgoto é constituído das seguintes partes:
• Ligações de esgoto: tubulação que parte da caixa de esgoto do usuário até a rede
coletora de esgoto;
• Redes coletoras: canalizações destinadas a receber as ligações de esgoto e conduzi117
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las para o coletor tronco;
• Poços de visita: unidades utilizadas para a inspeção e manutenção da rede coletora,
coletores e interceptores;
• Coletores-tronco: canalizações com diâmetros superiores a 400mm. que recebem as
redes coletoras de esgoto. Estas não recebem ligações domiciliares. Em Juiz de Fora estão
situadas, principalmente, nas margens dos córregos que deságuam no Rio Paraibuna;
• Interceptor: canalização situada às margens do rio principal, com a função de
interceptar os coletores-tronco e, eventualmente, redes coletoras auxiliares. Em Juiz Fora
está implantado às margens do Rio Paraibuna
• Elevatórias de esgoto: unidades de bombeamento que têm como função a elevação do
esgoto para cotas superiores, evitando grandes profundidades para as tubulações de esgoto;
• Estações de Tratamento: conjunto de unidades que tem como função remover a
matéria orgânica e partículas sólidas que compõem o esgoto sanitário.
Na figura 2, é apresentado o sistema separador absoluto. Destaca-se a necessidade de
separação da rede de águas pluviais.

Figura 2 – Sistema coletivo de esgoto, separador absoluto. Fonte: ACO/CESAMA (2017)
Em vista do acima exposto, o Programa de Despoluição do Paraibuna foi desenvolvido
com a proposta de sistema coletivo para toda a área urbana, situada na bacia de contribuição
desse rio, projetando a estrutura macro do sistema proposto, que envolve os coletores,
interceptores, elevatórias e estações de tratamento de esgoto. A rede coletora de esgoto não
é objeto desse programa, visto que a cidade possui cobertura de rede de esgoto em 98% da
área urbana.
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Os distritos e as áreas rurais não foram incluídos no Programa de Despoluição do Rio
Paraibuna, porém a ação A308, do Plano Municipal de Saneamento de Juiz de Fora, propõe a
substituição do sistema estático de esgotamento sanitário pelo sistema dinâmico nesses
locais.
HISTÓRICO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JUIZ DE FORA
Para esclarecer a evolução do esgotamento sanitário em Juiz de Fora, será feito um
breve histórico desse segmento na cidade.
Em 1891, foram contratados os serviços do Engenheiro Gregório Howyan, formado
pela Escola de Pontes e Calçadas de Paris, que elaborou o Projeto “Saneamento e Expansão
da Cidade de Juiz de Fora, Águas e Esgotos, Retificação de Rios e Drenagem”. Esse plano
previa: captação de águas pluviais; sistema de esgotos; abertura de ruas; construção de
pontes. Porém, o referido plano encontrou opositores políticos, dentre eles, o Dr. João
Penido, médico importante politicamente na cidade, que não concordava com determinadas
propostas feitas ali. Após muitas discussões e estudos contratados pela administração da
prefeitura na época e pela oposição, que conflitavam em vários pontos, esse plano,
infelizmente, foi engavetado no ano de 1894. Percebe-se o quão atual ele era, uma vez que
vislumbrava situações como o represamento da água de chuva para aproveitamento,
estações elevatórias, estações de tratamento, entre outras soluções tão utilizadas atualmente
(Juiz de Fora 2014).
O Plano Howyan é tomado como o primeiro Plano Diretor de Juiz de Fora. Sua
elaboração foi detalhada em um relatório feito pelo próprio autor, em 1893, e reeditada
recentemente em um livro: “Saneamento e Expansão da Cidade de Juiz de Fora” (2004).
Segundo Howyan, as intervenções seriam necessárias para melhorar a qualidade de vida e o
controle de epidemias na cidade. Afirmava também que as ruas eram pouco calçadas, o que,
em períodos de chuva, favoreciam o acúmulo de água parada. Além disso, seria necessária a
“drenagem dos pântanos” a fim de garantir a salubridade do sítio urbano, justificando, assim,
a natureza de suas propostas dentro dos moldes de construção das cidades europeias. O
engenheiro francês visava também criar um sistema de abastecimento de água, um sistema
de esgotamento sanitário moderno, a regularização de trechos do rio Paraibuna, além de um
aterro em quase toda a cidade (Miranda, 1990).
As tubulações da área central da cidade foram construídas em grandes dimensões,
para captar tanto a água pluvial, quanto o esgoto sanitário, em um sistema unitário. Percebia119
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se, em períodos de altas temperaturas e baixo índice pluviométrico, o forte odor emanado
dessas galerias, justamente pela presença apenas do esgoto sanitário. Esse fato fez com que
a população pressionasse o poder público para melhoria das condições sanitárias.
Em 1915, os sanitaristas Lourenço Baeta Neves e Francisco Saturnino Rodrigues de
Brito propuseram um novo Plano de Saneamento para o Município, no qual se elencavam
soluções de modernização dos meios operacionais para correção e ampliação do
esgotamento sanitário e pluvial, do abastecimento de água, bem como para a defesa contra
inundações.
Em 1978, é instituído o código de posturas do município de Juiz de Fora, formado por
um conjunto de leis, decretos, deliberações e resoluções que versavam sobre determinados
pontos da vida cotidiana da população e da administração desde o transporte público e
escolar até as edificações e uso do solo. Apenas em 1986, estabelece-se, de fato, uma
legislação sobre o parcelamento, uso e ordenamento do solo e sobre as edificações.
Em 1996, foi elaborado o Plano Diretor Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora, que
propunha a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) situada em Vila
Ideal para atender a toda a cidade. Não evoluíram os projetos básicos e executivos para essa
proposta.
Assim, Juiz de Fora teve seu primeiro Plano Diretor instituído no ano de 2000,
denominado de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, que se limitou a tratar a
área urbana do município. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz da Fora é
fruto do trabalho de várias equipes, coordenadas pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento
- IPPLAN, que, ao longo da última década, tem se dedicado ao levantamento de dados,
análises, discussões e elaboração de propostas, com a finalidade de dotar a cidade de
instrumentos adequados para o ordenamento de seu crescimento dentro de padrões
satisfatórios de qualidade de vida. No decorrer desses anos, muitas transformações
ocorreram no Município.
A partir de 2001, entra em cena também o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (Comdema) de Juiz de Fora. O Conselho Municipal de Meio Ambiente – Comdema,
criado pela Lei nº. 5.856, de 05 de setembro de 1980, foi instituído originalmente como órgão
colegiado e consultivo. Através da Lei nº. 9.680, de 20 de dezembro de 1999, foi
reestruturado e passou a ter também caráter normativo e deliberativo. O Comdema é parte
integrante da estrutura organizacional do Sistema Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Sismad. Trata-se de um órgão deliberativo com atribuições
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de licenciar, normatizar, assessorar, estudar e propor diretrizes relacionadas ao
desenvolvimento sustentável do Município.
O fato é que também a questão ambiental começou a ser pensada muito tarde: apenas
no fim do século XX constituiu-se como uma preocupação que deveria ter sido colocada em
pauta anos antes. A problemática do rio Paraibuna é um debate recente, sendo a sua
despoluição uma proposta muito discutida quanto ao seu custo operacional (lembrando até
Plano Howyan) e muito pouco em relação aos benefícios futuros.
No ano de 2002, foi elaborado o estudo de concepção do sistema de esgotamento
sanitário de Juiz de Fora, com recursos do Programa do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), coordenado pela Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica DGPE, no âmbito do Planejamento Estratégico para a cidade de Juiz de Fora. O estudo
priorizou a otimização das futuras instalações de transporte e tratamento, baseando-se em
uma estimativa cuidadosa das contribuições e cargas afluentes ao sistema. O estudo de
concepção traz, desde a caracterização do município até o estudo populacional, diretrizes
para o aprimoramento acerca dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário e a importância do estudo da dinâmica populacional para o dimensionamento de
todo o sistema. Nesse estudo, foram propostas sete alternativas de esgotamento sanitário
para o município. Após análise técnica, financeira e ambiental, foi consolidada a atual, que
divide o sistema de esgotamento sanitário em três sistemas: Sistema Barreira do Triunfo,
Sistema Barbosa Lage e Sistema União Indústria, com o tratamento do esgoto nas ETEs de
mesmo nome, que será apresentado no item Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de
Fora.
O estudo apresentou, como solução adequada de tratamento de esgoto para a cidade
de Juiz de Fora, a adoção do sistema combinado de ETE anaeróbia seguida de ETE aeróbia. A
combinação desses processos de tratamento na sequência apresentada utiliza as vantagens
de cada sistema, minimizando as suas desvantagens. Desse modo, foram adotadas para todas
as estações da cidade o mesmo sistema, de modo a otimizar a operação.
Em 2003, com a consolidação do estudo de concepção conforme descrito acima, o
programa BID lança o projeto básico do eixo Paraibuna, composto por três produtos a saber:
1. Projeto básico de coletores-tronco e interceptores; 2. Projeto básico de estações
elevatórias; 3. Projeto básico das estações de tratamento.
Entre 2007 e 2010, apesar da não concretização da captação de recursos junto ao BID,
foi dado continuidade aos projetos executivos do sistema proposto para o sistema Barbosa
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Lage, União Indústria e Barreira do Triunfo.
Nesse período, consolidou-se captação de recursos para parte do Sistema União
Indústria no Ministério das Cidades, que foi complementado posteriormente, em 2012, com
recursos do mesmo ministério junto ao PAC.
Orçado em mais de R$ 130 milhões, em 2013, inicia-se o conjunto de obras de
despoluição do Paraibuna que abrange a implantação de aproximadamente 40 quilômetros
de tubulações ao longo das margens do rio, estações elevatórias, a implantação da ETE União
Indústria, da ETE Santa Luzia e a ampliação do Sistema Barbosa Lage.
O Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora foi elaborado em 2014 e traz uma visão
geral quanto às atividades previstas para o seu sucesso. Apresenta, de forma clara e objetiva,
todos os dados levantados e analisados durante todo o período de sua elaboração, de modo
que todos podem entender como foi realizado o planejamento para Juiz de Fora, quanto ao
saneamento, por um período de 20 anos (2014 a 2033). Em alguns trechos do presente texto,
O Plano Municipal de Saneamento aparece referenciado como PSB/JF.
O Plano de Saneamento Básico é um instrumento de planejamento que, com o advento
da Lei nº 11.445/07, foi cunhado como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. E são essas as suas funções conforme
proposições, de executar as melhorias de todo o diagnóstico socioambiental realizado
durante a sua elaboração.
Com relação à entrada em operação das obras de despoluição do Rio Paraibuna,
conforme publicado por Valente (2018), está sendo inaugurada a Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) União-Indústria, no Bairro Granjas Bethel, região Sudeste. Trata-se do mais
importante passo, até o momento, do trabalho de despoluição do Rio Paraibuna, cujas
intervenções mantêm-se ininterruptas desde 2013. Nos últimos cinco anos, muitas obras
ocorreram, sendo parte delas longe dos olhos da população. A ETE é a principal, embora
outras, ainda em andamento, tenham igual importância. Basicamente, as atividades
desenvolvidas tiveram por objetivo interceptar o esgoto antes mesmo que ele caia nos
córregos que, por sua vez, deságuam no rio. Trata-se de uma atividade ainda em andamento,
mas que, nesta primeira fase, já resultará na duplicação da capacidade de tratamento do
esgoto na cidade, dos atuais 10% (através das ETEs dos bairros Barreira do Triunfo e
Barbosa Lage, ambos na Zona Norte) para 20%, beneficiando a região dos bairros Poço Rico
e Vila Ideal, Zona Sudeste.
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Nessa mesma matéria, Valente (2018) esclarece: O trabalho de despoluição do Rio
Paraibuna não é finalizado da noite para o dia, tampouco as intervenções estruturais, por si
só, conseguirão atingir este objetivo. A ETE de Granjas Bethel é, na verdade, o local que vai
receber o esgoto gerado na cidade desde o Bairro Santa Terezinha, na Zona Nordeste, até a
Vila Ideal. Mas, para isso acontecer, é preciso ainda concluir a etapa mais demorada do
processo, que é separar a água pluvial do esgoto nas tubulações, rua por rua. Isso acontece
porque o conceito construtivo de décadas atrás não tinha esta preocupação, e o rio era
tratado como o despejo do esgoto, tendo os córregos o papel de transporte dos fluidos para
o rio. Há ainda casos em que, clandestinamente, propriedades foram construídas ligando o
esgoto à rede pluvial. O problema é que a ETE só consegue operar se o material orgânico
chegar puro, sem estar diluído em água. Na região Norte, atendida pela ETE Barbosa Lage,
esta separação está avançada do Bairro Ponte Preta até a estação de tratamento, mas ainda
pouco desenvolvida desta direção até o Santa Terezinha.
Esta reportagem, publicada no Jornal Tribuna de Minas, elucida que o município está
implantando, neste momento, uma etapa do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna
fundamental para a ampliação do tratamento de esgoto, que se refere à implantação da ETE
União Indústria e os coletores e interceptores desse sistema. Outras etapas são necessárias
como a implantação da ETE Santa Luzia e a ampliação dos sistemas Barbosa Lage e Barreira
do Triunfo. A configuração do Sistema de Esgotamento Sanitário proposto para a cidade de
Juiz de Fora será descrita em item específico.
A separação de águas pluviais e esgoto abordada na matéria será apresentada no item
Programa Caça-Esgoto e no Trabalho Técnico-Social A figura 3 apresenta a ETE União
Indústria com entrada em operação em 2018.

Figura 3 – Foto da Estação de Tratamento de Esgoto União-Indústria Fonte: CESAMA (2018)
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JUIZ DE FORA
O sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora, proposto no Estudo de Concepção
de Esgotamento Sanitário do município, apresentado por Juiz de Fora (2002), divide a cidade
em três sistemas de esgotamento sanitários denominados Sistema Barreira do Triunfo,
Sistema Barbosa Lage e Sistema União Indústria, conforme apresentado na figura 4. A
representatividade desses sistemas e dos distritos na cidade de Juiz de Fora é apresentada
na figura 5.

Figura 4 – Sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora Fonte: Juiz de Fora (2002).

Figura 5 – Representatividade dos sistemas de esgotamento sanitário de Juiz de Fora. Fonte:
Juiz de Fora (2014).
124

CAPÍTULO 8
Conforme apresentado pelo PSB/JF, além dos sistemas definidos no Estudo de
Concepção, foram constatadas, a partir da elaboração dos projetos básicos e executivos,
algumas dificuldades de se manterem as bacias de esgotamento conforme estabelecido no
referido estudo. Sendo assim, a CESAMA reconheceu a necessidade de um novo sistema
independente, denominado Ipiranga, para o qual foi projetada a ETE Santa Luzia. Com essa
nova configuração, o sistema de esgotamento sanitário tem a sua representatividade
conforme tabela 1 e figura 6.
Tabela1 – Sistemas e subsistemas de esgotamento sanitário de Juiz de Fora

Fonte: Juiz de Fora (2014).
O sistema de esgotamento sanitário apresentado tem parte das unidades
implantadas, parte em obras e outra parte que demanda recursos para a sua execução. Em
linhas gerais, segue uma descrição sucinta da situação de cada sistema.
Sistema Barreira do Triunfo: Estação de tratamento de esgoto implantada junto com a
fábrica da Mercedes Benz. Atualmente trata somente o esgoto da indústria. Existe projeto
executivo para ampliação da ETE e do sistema de coleta de esgoto para a bacia de
contribuição. Corresponde a 1% da cidade
Sistema Barbosa Lage: Estação de tratamento de esgoto implantada parcialmente, um
módulo de quatro projetados para a sua bacia de contribuição. Existe projeto executivo para
ampliação da ETE e do sistema de coleta de esgoto para a bacia de contribuição e recursos
para ampliação da ETE e de alguns coletores. Corresponde a 27% da cidade, tratando
atualmente cerca de 9%.
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Figura 6 – Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora Fonte: Adaptado de Juiz de Fora
(2014)
Sistema União Indústria: conforme mencionado anteriormente, foi proposta para o
Subsistema Ipiranga a implantação da ETE Santa Luzia.Com isso, esse sistema ficou com o
subsistema Vila Ideal e Retiro com esgoto tratado na ETE União Indústria e o subsistema
Ipiranga, tratado na ETE Santa Luzia. A entrada em operação da ETE União Indústria está
ocorrendo neste ano de 2018 e as obras do sistema Vida Ideal estão sendo concluídas de
jusante para montante e entrando em carga à medida que são concluídas as intervenções
necessárias. Para o subsistema Ipiranga, existe projeto executivo para ampliação da ETE e
do sistema de coleta de esgoto e recursos para implantação.
Porém, além dos coletores, interceptores e ETE, para a ampliação do tratamento de
esgoto no município, é necessário otimizar a coleta, o que é realizado com o Programa CaçaEsgoto, o qual será abordado no próximo item.
PROGRAMA CAÇA- ESGOTO
Conforme mencionado no PSB/JF, além da implantação das estações de tratamento
de esgotos, para ampliação da cobertura por esse serviço, é importante aumentar o volume
de esgoto que é conduzido à ETE. Para tal, são necessários investimentos em programas que
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visem retirar esgotos lançados em galerias de águas pluviais, tais como o programa CaçaEsgoto.
O programa Caça-Esgoto tem como finalidade a identificação de lançamentos de água
pluvial na rede coletora de esgotos, bem como identificar o lançamento de esgotos em redes
pluviais, promovendo intervenções para a eliminação de tais inconvenientes.
A proposta do Programa Caça-Esgoto surgiu na CESAMA após a implantação da ETE
Barbosa Lage. Essa estação, projetada em módulos, havia implantado, em 2004, uma unidade
com capacidade para tratamento de cerca de 10% do esgoto da cidade. Porém, quando da
sua entrada em operação, não se atingia 2% do valor tratado. Começou-se, então, uma busca
dos esgotos que não estavam chegando à ETE.
De 2000 a 2004, o esgoto era tratado somente na ETE Barreira do Triunfo, cerca de
1% da cidade. Em 2005, com a entrada em operação da ETE Barbosa Lage, esperava-se o
acréscimo de cerca de 10%, o que não ocorreu. Nesse período, a CESAMA possuía contrato
junto ao Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES) para a estação de
tratamento em questão. As metas estabelecidas para abatimento de carga orgânica e
aumento da vazão de tratamento só conseguiram ser atingidas após o trabalho da equipe da
CESAMA de identificação dos lançamentos de esgoto que não estavam sendo encaminhados
para as redes, sendo desviados para a rede de águas pluviais. Deu-se início, então, ao
Programa Caça-Esgoto. No período de 2007 e 2008, momento em que a ETE sofreu uma
paralisação, houve um trabalho intenso do Caça-Esgoto que culminou com um aumento
significativo de vazão em 2009, quando voltou à operação da ETE, conforme apresentado na
figura 7.
Desde então, foi estabelecido o Programa Caça-Esgoto e estimado que, quando da
entrada em operação de uma ETE, a previsão de chegada de esgoto seria de 80% da sua
capacidade total. Esses valores foram definidos no Plano Municipal de Saneamento Básico.
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Figura 7 – Evolução do tratamento de esgoto em Juiz de Fora no período de 2000 a 2010.
Fonte: Adaptado de APC/CESAMA (2011).
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DESPOLUIÇÃO
Ao longo da trajetória do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna iniciado em
2000, a gestão de recursos hídricos esteve sempre presente como parceira desse processo.
A CESAMA e a Prefeitura de Juiz de Fora participaram da criação do Comitê para
Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), em 18/12/1997, e de sua
agência de bacias, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul (AGEVAP), em 20/06/2002. Desde então, tem participado da gestão, retirando vários
ensinamentos que ajudaram na captação dos recursos financeiros que têm viabilizado o
Programa de Despoluição e outros projetos do município de Juiz de Fora.
Dentre os primeiros desafios enfrentados pelo CEIVAP, estava a implementação da
cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul, conforme previsão existente na Lei
Federal nº 9433/97. Após discussões sobre criação de agência de bacia, metodologia de
cobrança, cadastramento de usuários e mobilização do segmento usuário da bacia, a
cobrança teve início em março de 2003. Foi uma experiência pioneira no Brasil, que serviu
de ponto de partida para outros comitês federais, tais como PCJ e São Francisco. Então, a
partir de 2003, os recursos financeiros arrecadados foram disponibilizados para
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investimento na bacia, segundo as prioridades definidas pelo Plano de Bacia e deliberações
da plenária do CEIVAP.
Nesse período, o município de Juiz de Fora elaborou diversos planos com o apoio do
CEIVAP/AGEVAP, dentre eles, o Plano de Drenagem/Zona Norte (2011), Plano Municipal de
Saneamento de Juiz de Fora (2014). Além disso, foram obtidos recursos para obras
estruturais, como o coletor CT7-Benfica.
Ao longo deste trabalho de gestão, a Associação dos Municípios da Microrregião do
Vale do Paraibuna (AMPAR) passou a somar esforços com a CESAMA e com a Prefeitura de
Juiz de Fora. Com esse advento, conseguimos alocar, na nossa região hidrográfica, recursos
financeiros para outros municípios, que, na sua maioria, foram contemplados com Planos
Municipais de Saneamento Básico, Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos e Projetos para Coleta e Tratamento de Esgoto. Esses planos e projetos municipais
atendem às exigências da legislação e credenciam os municípios para captação de recursos
junto à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. Dessa forma, estamos trabalhando com a
melhoria da qualidade das águas do Rio Paraibuna de forma compartilhada com outros
municípios da bacia.
Esses recursos disponibilizados, provenientes da cobrança pelo uso da água, são
cobrados de cada usuário relativos à captação de água dos cursos de água e da qualidade e
quantidade do lançamento de efluentes. Trata-se de uma ferramenta de gestão segundo a
qual quanto melhor a qualidade do efluente tratado, menor a cobrança, estimulando os
investimentos que reduzam a captação de água e melhorem a qualidade do efluente lançado
nos cursos de água.
De modo a incentivar a implantação de estações de tratamento de esgotos, com a
finalidade de reduzir os níveis de poluição dos recursos hídricos no país, e, ao mesmo tempo,
induzir à implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
definido pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, mediante a organização dos Comitês de
Bacia e a instituição da cobrança pelo direito de uso da água, a Agência Nacional de Águas ANA criou, em março de 2001, o

Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas

(PRODES).
O PRODES, também conhecido como "programa de compra de esgoto tratado", é uma
iniciativa inovadora: não financia obras ou equipamentos, paga pelos resultados alcançados,
pelo esgoto efetivamente tratado. O PRODES consiste na concessão de estímulo financeiro
pela União, na forma de pagamento pelo esgoto tratado, às Prestadoras de Serviço de
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Saneamento que investirem na implantação e operação de Estações de Tratamento de
Esgotos (ETE), desde que cumpridas as condições previstas em contrato.
A CESAMA participou do Edital de 2002 e obteve a habilitação da ETE Barbosa Lage,
assinando, assim, o Contrato PRODES 032/2002, com o qual foram garantidos R$
1.101.660,00 para pagamento em cotas. Esse contrato de pagamento pelo esgoto tratado,
com o início de liberação dos recursos financeiros, teve certificação em maio/2009,
estendendo-se por 12 (doze) trimestres. A cada trimestre havia uma avaliação das metas de
abatimento de cargas poluidoras, aprovadas pelo PRODES e pelo Comitê da Bacia
Hidrográfica (CEIVAP). Em abril de 2012, a CESAMA concluiu o contrato, tendo atendido às
metas pactuadas, que, no último trimestre, previa a redução da DBO em 85%, do SST em
85%, carga média de DBO afluente mínima de 1.389 kg/dia e vazão média afluente mínima
de 60 l/s. Podemos afirmar que as exigências e metas do PRODES contribuíram para que a
CESAMA aprimorasse as suas atividades de monitoramento e de avaliação de resultados.
Em 2014, a CESAMA assinou novo contrato junto ao PRODES relativo à ETE União
Indústria, o qual ainda não iniciou o processo de certificação. Para atingir as metas
estabelecidas para a ETE em questão, o bom desempenho do Programa Caça-Esgoto será
fundamental.
TRABALHO TÉCNICO-SOCIAL NA DESPOLUIÇÃO
O Trabalho Técnico Social (TTS) é uma ferramenta que compõe as estratégias de
política urbana desde a segunda metade do século XX. As primeiras iniciativas, muito
vinculadas às políticas de habitação, assumiam caráter mais administrativo, ocupado com
seleção de demanda, acompanhamento da inadimplência e organização comunitária
administrativa. Com o passar dos anos, as estratégias foram permeadas pelas demandas da
população por melhores condições de infraestrutura urbana e pelo processo de
democratização da política de desenvolvimento urbano. Nesse momento, acrescentam-se, no
escopo do trabalho técnico-social, preocupações ambientais e de sustentabilidade das
famílias que recebiam os empreendimentos. Com a criação do Ministério das Cidades, a
diretriz do trabalho técnico-social é reforçada e incluída como exigência na Política Nacional
de Habitação, nos Programas de Saneamento Ambiental Integrado e no Programa de
Aceleração do Crescimento e outros os recursos disponibilizados (Ministério das Cidades,
2010).
Atualmente, o Trabalho Técnico-Social, regulado pela portaria do Ministério das
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Cidades, de 21 de janeiro de 2014, é compreendido como um conjunto estruturado de ações
visando promover a autonomia e o protagonismo social dos beneficiários dos investimentos,
a adequação dos investimentos à necessidade da população e a sustentabilidade do
empreendimento. A portaria determina, ainda, que o trabalho social seja estruturado a partir
de diagnóstico do território de abrangência dos empreendimentos em suas dimensões social,
econômica, produtiva, ambiental e político-institucional. No conjunto de objetivos postos
pela portaria, destacam-se, como diretrizes, participação social; gestão democrática;
cidadania; intersetorialidade entre as políticas públicas; inclusão produtiva e processos
socioeducativos (Ministério das Cidades, 2014).
No caso do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna, as ações e as atividades
propostas no Plano de Trabalho Técnico-Social se nortearam pelo estabelecimento de uma
comunicação democrática e dialógica com a comunidade de Juiz de Fora. Pela natureza das
intervenções físicas propostas, os benefícios esperados no tratamento do esgoto atingirão
cerca de 80% da população da cidade e, por se tratar de um investimento que provocará
profundas transformações no sistema de saneamento de Juiz de Fora, surgiu a necessidade
de estratégias para prestar contas à população da cidade sobre a execução de ações previstas
no Plano de Saneamento Básico (que fora elaborado em 2013 com participação popular) e
de conscientização da população acerca de comportamentos que corroborem os efeitos
positivos trazidos pelas obras.
Sendo assim, fez-se necessário divulgar o significado da obra para o desenvolvimento
urbano da cidade, ressaltar seus impactos positivos, minimizar os possíveis transtornos
durante as obras e oferecer ferramentas educativas que possibilitem a produção de
comportamentos comprometidos com a manutenção da qualidade dos cursos d’água. É
importante salientar que a proposta metodológica deste trabalho, apesar da divisão de ações
em eixos específicos, encontra-se atravessada por uma diretriz educativa, demarcando a
construção dos instrumentos de comunicação e de abordagem da comunidade por um
caráter informativo. Nessa direção, foram elaboradas estratégias nos eixos de Comunicação
e Mobilização, acompanhamento e gestão social da intervenção e educação socioambiental.
O eixo de Comunicação e Mobilização cumpre o papel de manutenção de um canal
informativo com a comunidade de Juiz de Fora, em uma perspectiva de informação ampla e
dialogada. O resultado esperado das estratégias traçadas é de que a população de Juiz de
Fora receba informações sobre a realização das obras, de sua importância para o
desenvolvimento urbano da cidade de Juiz de Fora e da sua articulação com as propostas do
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Plano Municipal de Saneamento. São “Ações de Comunicação Ampla” em meios de
comunicação direcionados a toda a cidade de Juiz de Fora e de ações específicas de
“Comunicação Local” com as lideranças comunitárias da cidade, sendo elas: conteúdo
educativo divulgado em rádio, televisão e em jornais impresso e on-line; realização de
seminários com lideranças comunitárias e com o público interno da CESAMA;
disponibilização

da

página

“Despoluição

do

Paraibuna”

no

Facebook;

HotSite

(http://pjf.mg.gov.br/despoluicao) e distribuição de materiais educativos, tais como folders
e cartilhas.

Figura 8 - Seminário com lideranças comunitárias da região nordeste – CT Tapera. Fonte:
CESAMA, 2015.
O Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção é um eixo com ações que se
direcionam para a população diretamente afetada por possíveis transtornos ocasionados
pelas obras. O objetivo é promover ações de informação acerca dos possíveis transtornos
para minimizar seus impactos negativos e garantir condições de segurança nos canteiros de
obra em que há circulação de pessoas e veículos. As ações são orientadas pela montagem de
corredores para circulação de pedestre, isolamento de canteiros, comunicação prévia da
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realização das obras junto aos moradores através de circulares e reuniões com associação
de moradores no início das obras, além da disposição de cavaletes de sinalização com
orientações nos canteiros de obras.

Figura 9 – Registros das atividades do trabalho técnico-social; A - Seminário com lideranças
bairro São Pedro, 2016; B - Circular informativa sobre início de obras bacia do CT Tapera,
2017; C - Sinalização de Canteiro de Obras, 2017. Fonte: CESAMA.
A educação socioambiental é de extrema relevância no Programa de Despoluição do
Rio Paraibuna, por isso, é diretriz norteadora das demais ações previstas tanto no eixo de
Mobilização e Comunicação, como no eixo de Acompanhamento e Gestão Social da
Intervenção. Contudo, o eixo de Educação traz ações específicas voltadas para o
esclarecimento da população acerca dos benefícios da política de saneamento para a
qualidade de vida. Nesse eixo, interessa divulgaro empreendimento realizado, mostrar à
população seus benefícios, mas também socializar informações acerca da importância do
saneamento para a cidade e seus impactos na preservação da bacia do Rio Paraibuna. Assim,
as ações desse eixo se compõem de estratégias educativas, orientadas por uma perspectiva
lúdica, buscando o interesse da população pelo saneamento e seus impactos na qualidade
dos recursos hídricos da nossa cidade.
O marco temático do eixo de Educação permeia, essencialmente, a política de
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saneamento básico de caráter democrático e participativo; a relação entre saneamento e
meio ambiente e os dilemas dessa relação no ambiente urbano; os impactos para saúde e
qualidade de vida e a estruturação do sistema de esgotamento em Juiz de Fora. Nesse
processo, buscamos conscientizar a população da relevância de seu papel no cuidado não
apenas no uso racional da água e no cuidado em relação ao descarte de resíduos sólidos, mas
também a importância da manutenção das redes de esgotamento, ressaltando suas
especificidades de operação e manutenção e, especialmente, a necessidade de separação
entre as redes de esgoto e redes pluviais. Esse último ponto é relevante ao trabalho
educativo, pois se encontram muitos lançamentos inadequados de águas pluviais na rede de
esgoto danificando as redes e gerando odor nas residências em períodos chuvosos. Essa
situação prejudica, ainda, o equilíbrio do processo de tratamento, ao promover a diluição do
efluente. Também encontramos a situação inversa em que são realizadas ligação de esgoto
nas redes pluviais, o que pode acarretar a continuidade da emissão de esgoto nos cursos de
água, prejudicando o objetivo final de promover a despoluição dos cursos d’água por meio
do tratamento de efluentes.
Nessa direção, foram estabelecidas as seguintes ações: estande com ações educativas
e informativas para realização de eventos nas comunidades; concurso de reportagem;
concurso cultural de vídeo para os alunos das escolas públicas e oficinas de educação
ambiental realizadas em articulação com os equipamentos socioassistenciais da cidade.
Desde o início das obras, já foram realizados vários seminários nas regiões
administrativas da cidade, reuniões com associação de moradores das regiões que recebem
os empreendimentos; as ferramentas de divulgação on-line recebem uma boa carga de
informações rotineiramente; a equipe da CESAMA vem ocupando diversos espaços para
divulgação das obras; já foram realizadas oficinas de formação de multiplicadores nas
regiões sul e oeste da cidade desdobrando-se numa série de atividades educativas em
Unidades Básicas de Saúde, Centros de Referência em Assistência Social; participação em
eventos com o estande do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna; exposição da maquete
da Estação de Tratamento de Esgoto-União Indústria, dentre uma série de outras ações
voltadas para a informação e educação da população. Atualmente, encontra-se em
andamento o Trabalho Técnico- Social cujo foco, nos próximos 24 meses, é a realização de
trabalhos educativos nas escolas e implementação das estratégias de divulgação na mídia.
Espera-se que, com esse trabalho, a população de Juiz de Fora possa contar com um arsenal
de informações e reflexões que culminem em maior participação no controle social da
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política de saneamento e que tenha protagonismo na preservação dos recursos hídricos.

Figura 10 – Registros das atividades do trabalho técnico-social; A - Exposição da maquete da
ETE União Indústria, 2017; B - Oficina de educação ambiental com grupo de idosos do bairro
Borboleta - CT São Pedro, 2015; C - Estande no Parque Halfeld, 2018; D - Estande na escola
bairro Caiçaras, 2018. Fonte: CESAMA.
REGISTRO DA VIDA NO RIO PARAIBUNA
O nome do rio Paraibuna originou-se por apresentar águas escuras, devido às rochas
no seu fundo, segundo os índios Caxinoás que viveram na região (CESAMA, 2004). A história
desse rio está ligada à Corrida do Ouro, ocorrida em Minas Gerais. Em 1703, o rei de Portugal,
preocupado com os ladrões que fugiam do fisco, encarregou Garcia Rodrigues Paes de abrir
um trajeto à margem esquerda do rio Paraibuna, ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro, por
onde seriam transportados ouro e diamante extraídos das minas, transporte cuja viagem
tinha duração de, no mínimo, doze dias (CESAMA, 2004).
Levando em consideração a expansão da cidade de Juiz de Fora e a possível
degradação das águas do rio Paraibuna, foi realizado um trabalho, em três trechos do rio.
Como ilustrado na figura 16, o trecho 01 no bairro Barbosa Lage, o trecho 02 e o trecho 03
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na área central de Juiz de Fora - MG. O trecho 01fica localizado na Avenida Garcia Rodrigues
Paes, no Bairro Barbosa Lage. Esse local de coleta foi escolhido devido à proximidade da
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Barbosa Lage, que trata de parte do esgoto da
região norte. O trecho 02fica localizado na Avenida Brasil, próximo ao 4º Batalhão de
Bombeiros Militar de Juiz de Fora. Esse local de coleta foi escolhido por ser uma área
bastante urbanizada. E, por último, o trecho 03 que fica localizado também na Avenida Brasil,
no centro do município de Juiz de Fora. Esse local de coleta foi escolhido por ser próximo à
Estação Elevatória de Esgoto Bruto Independência.
Nesses trechos do rio Paraibuna, foi realizado um levantamento, através de registros
fotográficos, no período de 03 de março a 12 de maio de 2018, a cada quinze dias, sempre no
período da manhã. Assim, foram registradas, no dia 03/03/2018, dezoito fotos; no dia
17/03/2018, dez fotos; no dia 31/03/2018, quatorze fotos; no dia 14/04/2018, dezenove
fotos; no dia 28/04/2018, dezoitos fotos e, no dia 12/05/2018, dezenove fotos, ou seja, 98
fotos totalizando o trabalho.

Figura 11 – Mapa de localização dos trechos dos registros fotográficos. Fonte: Nardy (2018).
No trecho 1, foram encontradas aves silvestres, como canário-da-terra, gavião-carijó,
lavadeira-mascarada, sabiá-laranjeira, tiê-preto e tiziu. Foram encontradas também, no
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trecho 1, aves aquáticas, como garça-branca, marreco e pato. É importante ressaltar que a
ETE-Barbosa Lage, instalada desde 2005, no Bairro Barbosa Lage, é responsável pelo
tratamento de esgoto da região norte, contribuindo com a melhoria na qualidade da água do
rio. No trecho 2, foram encontradas aves, como: anu-preto, bem-te-vi, canário-da-terra, dóré-mi, sabiá-laranjeira, sabiá-da-mata, sabiá-poca. Foram encontradas também, no trecho 2,
aves aquáticas, como garça-branca e quero-quero, aves generalistas. Portanto, essas espécies
começam a mostrar afinidade com o crescimento das cidades (Figueiredo 2009). No trecho
3, foram encontradas aves, como: anu-preto, bem-te-vi, garça-branca, lavadeira-mascarada,
marreco, quero-quero e socozinho. Apenas no trecho 3 foi registrada a presença de capivaras
e um cágado, com a presença de 32 capivaras, próximas à estação elevatória de esgoto bruto,
no centro de Juiz de Fora. Segundo Matlack (1994), uma característica da capivara é ser
generalista, sendo que elas conseguem se adaptar em diferentes ambientes, tipos de clima,
vegetação e diferentes alimentos. Assim, as capivaras conseguem se adaptar às grandes
mudanças de crescimento urbano, pois são espécies mais tolerantes.

Figura 12 – Registros fotográficos no trecho 1; A - 31/03/2018 - Canário-da-terra; B 14/04/2018 – Marreco; C - 28/04/2018 – Garça-branca; D - 03/03/2018 – Lavadeiramascarada. Fonte: Nardy (2018)
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Figura 13 – Registros fotográficos no trecho 2; A - 12/05/2018 – Quero-quero; B 31/03/2018 – Do-ré-mi; C - 31/03/2018 – Sabiá-da-mata; D - 03/03/2018 – Sabiá-poca.
Fonte: Nardy (2018).
É notável a importância do saneamento tanto para cidade e os habitantes quanto para
a fauna e a flora, entretanto, muitos não dão a devida importância a essa área. A pouca
preocupação com as questões ambientais afetou, de forma direta, a vida do rio Paraibuna
desde o início da ocupação nos arredores do seu curso. Atualmente, o Rio Paraibuna passa
pelo processo de despoluição que também interfere, de forma direta, na flora e fauna.
Através da observação dos trechos escolhidos ao longo do curso d’água que passa pela cidade
de Juiz de Fora, foi possível perceber a diversidade da fauna existente que, com a
despoluição, irá aumentar de forma considerável
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Figura 14 – Registros fotográficos no trecho 3; A - 14/04/2018 - Capivara; B - 14/04/2018
– Socozinho; C - 14/04/2018 - Marreco; D - 14/04/2018 – Quero-quero; E - 12/05/2018 –
Anú-preto; F - 12/05/2018 – Cágado. Fonte: Nardy (2018)
Nessa situação, o biomonitoramento se faz necessário para ter um controle da fauna
existente e sua situação em todo o leito, para que sejam traçadas ações que são necessárias
para manter a melhoria de forma contínua no Rio Paraibuna. O biomonitoramento é
importante para mostrar informações relevantes da distribuição da vida do rio Paraibuna,
pois avalia as alterações que ocorrem no rio, avaliando a qualidade da água e a distribuição
dos seres vivos.
Este levantamento foi realizado no âmbito do curso de graduação em Engenharia
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Ambiental. Estudos mais aprofundados devem ser desenvolvidos para avaliar a vida que está
ocupando o Rio Paraibuna durante e depois da sua despoluição.
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Sete bilhões de pessoas produzem anualmente 1,4 bilhão de toneladas de resíduos
sólidos urbanos (RSU), uma média de 1,2 kg por dia per capita, sendo que quase metade
desse total é gerado por menos de trinta países, os mais desenvolvidos do mundo. Nas
últimas três décadas, o aumento do volume de lixo produzido no mundo foi três vezes maior
que o crescimento populacional e o índice per capita de geração de lixo nos países mais ricos
aumentou 14% desde 1990 e 35% desde 1980. Grande parte dos resíduos gerados sequer é
coletada, já que apenas metade da população mundial é atendida por coleta de lixo. África,
sudeste asiático e América Latina são as regiões onde a coleta é mais deficiente havendo
necessidade de um investimento anual de US$ 40 bilhões apenas para garantir que o lixo
nessas regiões seja recolhido (ONU 2015).
O descarte do lixo em locais inapropriados contamina o solo e as águas, a queima sem
controle polui o ar e o baixo índice de reciclagem de resíduos acelera o esgotamento dos
recursos naturais. Segundo pesquisa realizada pela Associação Internacional de Resíduos
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Sólidos (ISWA 2017), que avaliou o impacto de mais de 3 mil lixões no Brasil sobre a saúde
e o meio ambiente, 75 milhões de brasileiros têm seu lixo depositado em locais inadequados.
Entre 2010 e 2014, cerca de 1% da população desenvolveu doenças em consequência desse
descarte, o que fez com que o governo brasileiro gastasse cerca de R$ 1,5 bilhão por ano
através do Sistema Único de Saúde (SUS) com o tratamento dessas doenças. Os estragos
associados aos lixões estão relacionados com as emissões de substâncias tóxicas, e a
exposição a alguns desses elementos químicos pode ser cancerígena. Danos como a poluição
do ar e a contaminação do solo e de lençóis freáticos também são consideráveis e estima-se
que, nos últimos 4 anos, foram gastos R$ 8,4 bilhões com reparação de prejuízos ao meio
ambiente.
Para minimizar os problemas relacionados a resíduos sólidos, países da União
Europeia e os Estados Unidos têm aplicado várias formas de tratamento antes do descarte
final. As estratégias utilizadas por esses países para melhor gestão dos resíduos são baseadas
em: minimização, reutilização, reciclagem e recuperação de energia a partir de incineração.
Além de alguns países europeus terem reduzido sua produção de RSU entre 2001 e 2010, há
ainda claros indícios de mudanças na forma de tratamento desse material. O número de
países que encaminha seus resíduos para aterros diminuiu drasticamente, enquanto os
números relativos à reciclagem aumentaram substancialmente nesse período. É importante
ponderar que esse avanço está diretamente ligado às leis que, de fato, vem sendo cumpridas.
A legislação europeia das últimas duas décadas destaca a importância dos instrumentos
nacionais e regionais, que incluem medidas como a proibição de resíduos biodegradáveis em
aterros, coleta seletiva obrigatória, liberação de investimentos para países que incentivam e
apresentam programas de reciclagem, além de apresentar uma “hierarquia de resíduos” cujo
objetivo principal é priorizar a minimização da geração e apontar novas tecnologias para o
destino final desses materiais (EEA 2013). A Figura 1 indica que aproximadamente 40
milhões de toneladas de RSU deixaram de chegar aos aterros sanitários em um período de
dez anos na Europa, 15 milhões de toneladas passaram a ser incineradas (em sua maioria
com recuperação energética) e 29 milhões de toneladas de resíduos passaram pelo processo
de reciclagem durante esse mesmo período.
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Figura 1 – Gestão dos resíduos sólidos em 32 países europeus. Fonte: EEA (2013).
No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei
12.305/2010, estabeleceu que todos os depósitos irregulares deveriam ser encerrados até 2
de agosto de 2014. Porém, após uma série de prorrogações dessa data, mais de 3 mil lixões
ainda encontram-se em operação (ISWA 2017). No ano de 2015, quase 30 milhões de
toneladas foram dispostas em lixões ou aterros controlados em todas as regiões e estados
brasileiros. Milhares de municípios ainda fazem uso desses locais impróprios e nas regiões
norte, nordeste e centro-oeste a situação é ainda mais alarmante já que, em média, 70% dos
resíduos gerados são dispostos de forma inadequada. Nas regiões sul e sudeste, esse número
cai para 30%. Os recursos aplicados pelos municípios em 2015 para fazer frente a todos os
serviços de limpeza urbana no Brasil foram, em média, de cerca de R$10,15 por habitante
por mês, o que representa um aumento de 1,7% em relação a 2014 (ABRELPE 2015).
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LIXÃO, ATERRO CONTROLADO E ATERRO SANITÁRIO
Os lixões representam uma forma inadequada de disposição final de resíduos. É
caracterizado pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio
ambiente ou à saúde pública. Sendo uma forma de deposição desordenada sem compactação
e cobertura dos resíduos, essa atividade apresenta como consequência poluição do solo, ar
e água, bem como a proliferação de vetores e geração de maus odores. Por ser uma atividade
realizada sem qualquer segurança ou controle, de uma maneira geral, verifica-se a presença
de muitos catadores vivendo e trabalhando na área do entorno desses lixões. Dessa forma, a
maioria das pessoas acabam entrando em contato direto com lixo domiciliar e resíduos
perigosos, como os de serviço de saúde e industriais (Righi, 2017). A Figura 2 apresenta
algumas imagens de um lixão.

Figura 2 – Imagens do lixão de Gramacho, Duque de Caxias – RJ. Fonte: reprodução/internet.
O aterro controlado, outra forma de disposição recorrente no Brasil, tem como
cuidados a cobertura dos resíduos, com o objetivo de reduzir a proliferação de vetores de
doenças, e, em alguns casos, a drenagem dos efluentes, evitando parte de sua infiltração nos
solos. Geralmente não dispõe de impermeabilização de base, o que compromete a qualidade
das águas subterrâneas, nem de sistemas de tratamento de lixiviado ou do biogás gerado.
Devido aos problemas ambientais que causa, é de qualidade bastante inferior ao aterro
sanitário, mas, em muitos casos, surge como a única alternativa viável, visto a dita falta de
recursos dos municípios (Righi 2017). Na Figura 3 é possível observar um exemplo de aterro
controlado.

145

CAPÍTULO 9

Figura 3 – Imagens do aterro controlado Salvaterra, Juiz de Fora – MG. Fotos: acervo do autor.
A forma de disposição de resíduos considerada correta é o aterro sanitário. A NBR
8419/1992 define o termo como “Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo,
sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais.
Método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor
área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de
terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário”. A
Figura 4 apresenta imagens de um aterro sanitário.

Figura 4 – Imagens do aterro sanitário de Nova Iguaçu, RJ. Fonte: reprodução/internet.
ATERRO SANITÁRIO: ÚLTIMA ETAPA DA GESTÃO DE RESÍDUOS
Apesar do aterro sanitário ser uma técnica difundida por todo o mundo, existem
tratamentos que podem ser priorizados para diminuir o volume de resíduos a serem
depositados neste local. Como pode ser visto na Figura 5, várias etapas antecedem a
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destinação final, conforme estabelece a PNRS. A reciclagem de resíduos orgânicos,
incineração com recuperação energética e coprocessamento podem ser opções para garantir
a diminuição do lixo que chega ao aterro sanitário.

Figura 5 – Etapas da gestão dos resíduos sólidos.
O lixo gerado no Brasil possui alto teor de matéria orgânica, o que teoricamente
possibilitaria a aplicação da compostagem em larga escala. A compostagem é um processo
biológico de decomposição da matéria orgânica contido em restos de origem animal e
vegetal e tem como resultado um composto que pode ser usado tanto na fertilização agrícola
quanto na melhoria da estrutura física do solo. Para que seja possível realizar esse processo,
é necessário a presença de micro-organismos, controle da umidade e da relação carbono (C)/
nitrogênio (N). Do total de 220 mil toneladas de resíduos gerados diariamente, considera-se
que 58% seja orgânico, o que significa que o país produz cerca de 128 mil toneladas/dia de
resíduos compostáveis (Mahler et al. 2012). Partindo do princípio que o chorume gerado nos
aterros é resultado, em parte, do alto teor de matéria orgânica depositado no mesmo, a
compostagem dos resíduos (em grandes leiras ou domiciliar) reduziria gastos com o
tratamento do efluente e ainda minimizaria os impactos ambientais. Nas Figuras 6 e 7 são
apresentados exemplos de diferentes formas de compostagem.
147

CAPÍTULO 9

Figura 6 – Imagens da peneira mecânica e do resíduo já compostado na Usina do Caju, Rio de
Janeiro, RJ. Fotos: autor.

Figura 7 – Compostagem doméstica e produção de adubo de qualidade para seu próprio
plantio. Fonte: Divulgação/Morada da Floresta.
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Outra estratégia utilizada por países industrializados para melhor gestão dos
resíduos é baseada na incineração. Este processo consiste na decomposição térmica,
havendo, além da redução de peso e volume, minimização da periculosidade dos resíduos
através da combustão controlada. Uma outra opção é a incineração com recuperação de
energia, cujos resíduos são incinerados em fornos com filtros adequados para retenção dos
gases e particulados, provenientes da queima, e o calor é utilizado para cogeração de energia
elétrica e/ou térmica. De forma geral, o processo de incineração tem por objetivo, além de
gerar energia, reduzir o volume em mais de 90%, e a massa em mais de 70%, a fim de
economizar espaço nos aterros, garantido a total desinfecção do resíduo e decomposição dos
poluentes inorgânicos (Barbieri et al. 2014). Além disso, as cinzas volantes, oriundas de
incineradores, vêm sendo reutilizados na forma de matéria-prima para produção de vidros,
vidros-cerâmicos e compósitos em virtude principalmente de se poder transformar
composições químicas complexas, contendo metais pesados, em produtos não danosos ao
meio ambiente (Menezes et al. 2002). A Figura 8 apresenta imagens da Usina Verde,
localizada na Ilha do Fundão no Rio de Janeiro. Nesta usina são realizados tratamentos
térmicos de resíduos de serviço de saúde e resíduos não perigosos, de acordo com a DZ1310, do INEA/RJ (Instituto Estadual do Ambiente).

Figura 8 – Imagens da Usina Verde, Ilha do Fundão, RJ. Fonte: usinaverde.com.br.
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Uma outra alternativa para o tratamento dos resíduos é o coprocessamento. Sendo
uma atividade regulamentada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e
incorporada à PNRS, a tecnologia consiste na destruição térmica de toneladas de resíduos
durante o processo de produção do cimento, com a substituição parcial da matéria-prima
e/ou do combustível fóssil. Em 2015 foram coprocessadas no Brasil 1,07 milhão de toneladas
de resíduos industriais (pneus, solos contaminados, lama de tratamento, entre outros).
Sendo um tratamento já amplamente utilizado na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, no
Brasil, no período de 2000 a 2015 houve um aumento na destruição de resíduos em fornos
de cimento da ordem de 500% (ABCP, 2016). Como pode ser constatado na Figura 9, há uma
evolução da quantidade de resíduos coprocessados ao longo dos anos com um grande avanço
a partir de 2006. Além disso, o número de unidades de coprocessamento aumentou,
chegando a 38 no país.
O Brasil, diferentemente dos países europeus, ainda apresenta números muito baixos
no que diz respeito à reciclagem, compostagem e incineração, como pode ser visto na Tabela
1.
Em 2010, dos 5.565 municípios brasileiros, 3.205 (57,6%) indicaram a existência de
iniciativas de coleta seletiva. Embora a quantidade de municípios seja expressiva, é
importante considerar que, muitas vezes, tais atividades se resumem a disponibilização de
pontos de entrega voluntária à população ou na simples formalização de convênios com
cooperativas de catadores para a execução dos serviços. O total de investimentos necessários
para se alcançar 100% de destinação final adequada para os RSU, até o ano de 2018, é de
cerca de 11,4 bilhões de reais (PLANSAB, 2013).

Figura 9 – Evolução dos resíduos coprocessados em fornos de cimento (ABCP, 2016).
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Tabela 1 – Quantidade diária de resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos encaminhados
para diferentes formas de destinação final no ano de 2008.

Fonte: IBGE (2008)
DESAFIOS NA OPERAÇÃO E PÓS FECHAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS
Caso o resíduo gerado não seja reutilizado e nem passe por nenhum processo de
tratamento, seu destino será o aterro sanitário. De acordo com Laner et al. (2012), a gestão
do aterro inclui seis etapas antes da sua conclusão. Essas fases estão apresentadas na Figura
10.

Figura 10 – Fases da gestão de um aterro sanitário durante seu ciclo de vida
(modificado de Laner et al. 2012).
Segundo Laner et al. (2012), a fase ativa envolve o planejamento, investigação
hidrogeológica e geotécnica como base para o projeto, passando pela fase de construção,
terraplanagem e preparação do terreno da área de preenchimento. Durante o período de
operação, a partir do aterramento do primeiro carregamento de resíduos, há uma alta
intensidade de tráfego, cobertura diária do lixo, instalações de dispositivos de drenagem e
fechamento das células.
Após o término da operação do aterro, inicia-se a fase passiva, que compreende a
cobertura final, cuidados pós-fechamento e vigilância. Considerado muito mais longo em
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comparação com a fase ativa, a gestão/manutenção de cuidados no pós-fechamento de
aterros geralmente inclui, segundo Laner et al. (2012), o monitoramento das emissões
(lixiviados e gases), águas subterrâneas, águas superficiais e solo, além da manutenção e
supervisão dos sistemas de cobertura final. Estando as emissões em níveis aceitáveis, que
significa estar na mesma ordem de grandeza dos fluxos encontrados no ambiente
circundante, o aterro deve agora estar integrado ao entorno, não necessitando de atenção
especial.
Ainda de acordo com Laner et al. (2012), a fase ativa pode tipicamente durar entre 5
e 20 anos. Já a passiva, uma vez que o aterro sanitário é considerado uma obra de engenharia
recente (emergente por volta de 1970), não há experiência de campo sobre quanto tempo o
monitoramento ainda é necessário. Esse controle não deve ser ignorado após o fim da
operação, visto que processos de degradação química e biológica do lixiviado não cessam
com o fechamento, e as emissões podem continuar gerando impacto ambiental. A incerteza
sobre a duração desta fase deve causar cautela sobre a introdução de instalações ambientais
de recuperação de energia e manutenção dos dispositivos de drenagem. O aterro concluído,
se devidamente remediado e encerrado, pode se tornar útil para a comunidade local, sendo
importante o contínuo monitoramento do gás e lixiviado.
Entre as atividades do período pós-fechamento, o custo do monitoramento da
qualidade das águas é uma das maiores despesas de longo prazo (mais de 90% do custo
total). O monitoramento requer identificar hidrogeologia, caracterizar a qualidade das águas
subterrâneas e avaliar o potencial poluidor dos contaminantes no lixiviado (Sizirici & Tansel
2015).
Segundo Righi (2017), o lixiviado gerado em aterros fechados pode ter igual ou maior
potencial de contaminação em comparação com os aterros ativos, colocando em risco a
saúde pública. Porém, o período de monitoramento pós-encerramento é ignorado de forma
sumária no Brasil, e muitas áreas são abandonadas ao final da operação.
Apesar da fase ativa (operação) durar muito menos que a passiva (pós-fechamento),
os recursos necessários para realização do monitoramento pós-fechamento nem sempre
estão disponíveis, não sendo considerado, portanto, uma prioridade dos gerenciadores
dessas áreas. Como não há critérios técnicos bem definidos para avaliar a duração e os riscos
ambientais associados a essa fase, é difícil desenvolver estratégias para a proteção da saúde
humana e meio ambiente no entorno de aterros fechados (Barlaz et al. 2002; Stegmann et al.
2006; Morris & Barlaz 2011; Scharff et al. 2011).
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Para aterros desativados no Brasil, Righi (2017) propôs um índice de avaliação com
base no potencial poluidor dos compostos presentes no efluente através da caracterização
do lixiviado de um aterro localizado no estado do Rio de Janeiro e do monitoramento de
pontos no entorno e na própria área de disposição. Dado o elevado número de lixões ainda
existentes no Brasil e a dita escassez de recursos para o gerenciamento do aterro pósencerramento, o estudo mostra que a avaliação de 4 parâmetros (pH, DBO, DQO e nitrogênio
amoniacal) seria suficiente para detectar uma possível ameaça de poluição através do
transporte do lixiviado, possibilitando melhor alocação de recursos para os processos de
remediação. Os pesos para cada parâmetro foram sugeridos de acordo com a verificação dos
potenciais impactos desses componentes ao meio ambiente e à saúde humana, além dos
custos com tratamento.
O monitoramento na fase de pós-fechamento dos aterros é praticamente inexistente
no Brasil. Na NBR 8419/1992 - Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos
sólidos urbanos, algumas informações são expostas em relação ao plano de encerramento
do aterro e cuidados posteriores. Segundo a norma, deverá haver um plano indicando como
e quando o aterro sanitário será dado como encerrado, assim como os cuidados que serão
mantidos após o encerramento das atividades. Além disso, um plano de uso futuro da área
do aterro sanitário precisa ser apresentado. Por outro lado, não há qualquer recomendação
a respeito do uso de instrumentos de monitoramento ou mesmo o tempo em que esse
acompanhamento deve ser feito, o que contribui para que não haja uma cultura de
instrumentação geotécnica e monitoramento ambiental no momento em que a disposição de
resíduos é encerrada (Righi 2017).
Ainda segundo Righi (2017), na NBR 13896/1997 - Aterros de resíduos não
perigosos: Critérios para projeto, implantação e operação -, há uma abordagem sobre os
objetivos do plano de encerramento, apontando que devem ser tomadas medidas de forma
a minimizar a necessidade de manutenção futura, evitando também a liberação de líquido
percolado contaminado e/ou gases para o lençol freático, corpos de água superficiais ou para
a atmosfera. Consta na norma, ainda, que deve haver no plano a data aproximada para o
início das atividades de encerramento e uma estimativa dos tipos e da quantidade de
resíduos que devem estar presentes no aterro quando encerrado, com os usos programados
para a área do aterro após seu fechamento. Além disso, o monitoramento das águas após o
término das operações, a manutenção da área e a provisão dos recursos financeiros
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necessários para a execução das tarefas previstas devem estar disponíveis no plano de
encerramento.
O monitoramento geotécnico e ambiental realizado no Brasil restringe-se aos aterros
sanitários de grande porte, e ainda assim, o que se percebe é uma variação de procedimentos
e tipos de monitoramentos de um aterro para o outro, tanto no critério de escolha dos
instrumentos, quanto na frequência de suas leituras (Cepollina et al. 2004; Eid et al. 2000;
Stark 2000; Benvenuto & Cunha 1991). Pelo fato dessas obras serem estruturas recentes, as
referências sobre monitoramento e estudo de casos de acidentes em aterros sanitários são
escassas na literatura (Carvalho 1999; Catapreta 2008; Schuler 2010; Machado et al. 2010).
Não há normas nem critérios consagrados para realização da instrumentação de
aterro. O monitoramento geotécnico, por exemplo, é baseado na instrumentação de
barragens de terra, com diversas adaptações, visto que o comportamento dos resíduos é
bastante complexo, podendo haver bloqueio de líquidos e gases no interior do maciço
(Benvenuto & Cipriano 2010).
O monitoramento geotécnico e ambiental dos aterros sanitários deve ser previsto
ainda na fase de projeto, possibilitando avaliar o maciço de forma contínua e sistemática no
que diz respeito ao seu comportamento e condições de estabilidade. O monitoramento deve
compreender: controle de deslocamentos verticais e horizontais; controle do nível e da
pressão nos líquidos e biogás; controle da descarga de lixiviados através de drenos; análises
de poluentes presentes; escolha do tipo de tratamento; inspeções periódicas, buscando-se
indícios de erosão e trincas, além do controle tecnológico dos materiais de construção
empregados nas obras civis (Jucá et al. 1999; Simões et al. 2003).
A preocupação com a estabilidade geotécnica das estruturas de aterro faz-se
necessária visto o aumento da geração de resíduos e consequentemente o aumento na altura
das células. Sendo assim, é de grande importância que haja uma avaliação cautelosa por meio
de monitoramentos, de modo a impedir sua ruptura e verificar os atuais fatores de segurança
em relação à estabilidade de talude. A complexidade desta análise se dá, pois, a composição
do lixo é consideravelmente heterogênea. Essa heterogeneidade dificulta a determinação
dos parâmetros de resistência, que podem ser influenciados por propriedades químicas,
físicas e mecânicas, como composição gravimétrica e granulométrica, peso específico, por
opressão, teor de umidade, permeabilidade, compressibilidade, resistência ao cisalhamento,
entre outras.
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Se o monitoramento geotécnico e ambiental muitas vezes é escasso durante a
operação do aterro, um quadro mais grave é visto no caso de depósitos de resíduos
desativados. As avaliações e os critérios previstos em legislação nacional e internacional
ainda não são suficientes para definir quando esses depósitos deixam de ser uma ameaça
para a saúde humana e meio ambiente. Para as agências reguladoras, essa indefinição
dificulta a avaliação dos projetos de encerramento de depósitos de resíduos, bem como a
decisão de estender ou reduzir o período de monitoramento da área após o encerramento.
Informações sobre as características de operação e qualidade dos resíduos aterrados, do
lixiviado, do solo e cobertura são essenciais para guiar essa avaliação e apontar os critérios
específicos para cada depósito de resíduos (Barlaz et al. 2002).
OPORTUNIDADES A PARTIR DA RECICLAGEM DOS RESÍDUOS
Para Izzo & Nagalli (2013) a densa geração de resíduo nas grandes cidades relacionase com o modo de vida da população. Com a saturação e fechamento dos aterros de lixo surge
a demanda por novas áreas, cada vez maiores e inevitavelmente próximas aos centros
urbanos. A ideia de que não há mais espaço nos aterros sanitários e a dificuldade no
licenciamento de determinadas áreas, tem atraído empreendedores que começam a
enxergar a possibilidade de se iniciar um negócio a partir dos resíduos. Nesse sentido, o que
poderia ser um problema passa a ser visto como uma oportunidade. Em muitos casos, de
fato, é mais lucrativo reciclar materiais do que utilizar matéria prima virgem, mas o que se
percebe é que grande parte dos empreendedores também têm se preocupado com o impacto
ambiental e social positivos que esses negócios podem trazer.
As oportunidades surgem no momento que o país possui leis que sejam
regulamentadas e haja, de fato, fiscalização e punição para os que não se enquadram na
correta gestão dos resíduos. Alguns importantes conceitos são tratados na Lei 12.305/2010
que instituiu a PNRS, como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
Pela lei, a “minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como a
redução dos impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do
ciclo de vida dos produtos é atribuição dos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo dos resíduos sólidos”. Sendo assim, presume-se que todos os atores envolvidos
desde a geração, passando pelo consumo até a destinação final, são responsáveis pelo
resíduo.
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Além disso, ainda no que diz respeito à Lei 12.305/2010, alguns resíduos possuem
logística reversa obrigatória, o que significa que “deve ser viabilizada a coleta e a restituição
destes ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”. No artigo 33 da referida
lei, regulamentada pelo decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, são citados os resíduos
que devem possuir logística reversa obrigatória, “mediante retorno dos produtos após o uso
pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo
dos resíduos sólidos, responsabilizando fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes”. Dentre os resíduos apresentados, destaca-se os produtos eletroeletrônicos e
seus componentes, que hoje movimentam um grande mercado de reciclagem, visto sua
grande geração.
Apenas em 2016, foram descartadas 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico no
mundo, segundo a mais recente edição do estudo Global E-Waste Monitor (ITU 2017).
Segundo o relatório, houve um aumento de 8%, cerca de 3,3 milhões de toneladas de lixo
eletrônico, entre 2014 e 2016, e é esperado que esse volume aumente para 52,2 milhões de
toneladas em 2021. Ainda segundo o relatório, os países que mais geraram lixo eletrônico
per capita foram a Austrália e a Nova Zelândia, cerca de 17 kg por habitantes. A Europa é a
segunda maior geradora desses resíduos, com uma média de 16,6 kg por pessoa. As Américas
geram 11,6 kg per capita, enquanto a Ásia tem um descarte de 4,2 kg. Os países da África são
os que menos produzem lixo eletrônico por habitante, mas são os que mais recebem esse
resíduo, muitas vezes de forma clandestina. Na Figura 11 é possível visualizar uma imagem
de um dos maiores lixões de eletrônicos do mundo.
De fato, as oportunidades de negócio na reciclagem desse material são muitas, visto
que do total de produtos gerados, apenas 20%, ou cerca de 8,9 milhões de toneladas do lixo
eletrônico foi reciclado em 2016 (ITU, 2017). Os dados ainda mostram que, todos os anos,
até 90% desse material, com valor estimado em US$ 19 bilhões, são comercializados
ilegalmente ou jogados no lixo comum. No Brasil, foram produzidos 1,4 milhão de toneladas
de resíduos eletrônicos em 2014 (ITU et al, 2015). A Figura 12 apresenta uma imagem do
galpão de uma empresa em Juiz de Fora – MG que recebe esse tipo de resíduo, faz a separação
dos componentes e sua venda.
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Figura 12 – Imagem do galpão da empresa E-Ambiental, situada em Juiz de Fora - MG.
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Outro resíduo gerado em grande escala e com altíssimo potencial de reciclagem é
aquele proveniente da construção civil. Sendo um importante segmento da indústria
brasileira, tida inclusive como um indicativo de crescimento econômico e social, essa
atividade pode provocar uma série de impactos caso seus resíduos não sejam destinados de
maneira correta. Entre esses impactos estão: aceleração dos processos de deslizamento de
encostas, proliferação de vetores de doenças, sobre utilização de recursos naturais, em
especial os não-renováveis, em razão de desperdício ou escolha inadequada de materiais e
ainda carreamento de sólidos a cursos d’água, podendo acarretar em processos de
assoreamento, poluição hídrica ou obstrução de sistemas de drenagem, como pode ser visto
na Figura 13.

Figura 13 – Margem de córrego em área urbana. Entulho e lixo em descartes irregulares.
Fonte: https://www.ecodebate.com.br.
Segundo Pucci (2006), historicamente o manejo dos resíduos de construção civil
(RCC) esteve a cargo do poder público, que enfrentava o problema de limpeza e recolhimento
dos RCC depositados em locais inapropriados, como áreas públicas, canteiros, ruas, praças e
margens de rios. Porém, em 2002, a Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA, determinou que o gerador seria o responsável pelo gerenciamento
desses resíduos. Esta determinação representou um avanço legal e técnico, estabelecendo
responsabilidades aos geradores, tais como a segregação dos resíduos em diferentes classes
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e o seu encaminhamento para reciclagem e disposição final adequada. Esta resolução é
considerada, portanto, o principal marco regulatório para a gestão dos RCC e dispõe ainda
sobre a responsabilidades dos municípios em implementarem seus planos de gerenciamento
integrado de RCC, bem com diretrizes, critérios e procedimentos para o manejo adequado
destes resíduos. O estabelecimento deste regulamento se deu antes mesmo de uma política
pública geral para a gestão dos resíduos no país. Posteriormente, tal política foi aprovada e
sancionada na forma da Lei nº 12.305.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012), os RCC compõem
cerca de 50% a 70% dos RSU. Em 2014 o Brasil gerou cerca de 78,6 milhões de toneladas de
RSU urbanos, sendo cerca de 45 milhões de toneladas RCC. Na região norte foi coletado em
torno de 4.539 toneladas de RCC por dia. Esse número pode ser ainda maior, dado que, é
levado em consideração apenas os resíduos lançados nos logradouros públicos (ABRELPE,
2014). De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo
(SINDUSCON-SP, 2012), a construção formal é responsável pela geração de apenas 30% dos
RCC, sendo os geradores informais os responsáveis pela maior parcela dos resíduos gerados.
Além das demolições, grande parte da produção diária dos resíduos vem do desperdício de
materiais em construções novas, graças a projetos construtivos malfeitos, com
especificações errôneas de materiais e detalhes, e à falta de planejamento da execução da
obra, resultando em improvisos (Junior & Romanel 2013).
Diante do cenário atual, o processo de reciclagem na construção civil tem aparecido
como uma oportunidade para quem deseja buscar soluções no gerenciamento dos resíduos
gerados por esta atividade. O material reciclado pode substituir as matérias-primas
retiradas do meio ambiente e o processo é constituído basicamente das etapas de triagem,
homogeneização e trituração. O RCC se gerenciado de forma adequada pode ser útil em
outras atividades. Silva et al. (2015), apresentam uma alternativa para reduzir o acúmulo
desses resíduos por meio de sua reciclagem e reutilizando na pavimentação, mostrando sua
viabilidade técnica e econômica. Catapreta & Simões (2011) avaliam o RCC como material
alternativo na cobertura intermediária de RSU dispostos em aterros sanitários,
apresentando resultados que sugerem a viabilidade da utilização desse material como
cobertura diária. Neste estudo os autores comprovam que o RCC exerce adequadamente a
função sanitária, evitando a proliferação de vetores e exalação de odores, e proporcionam
boas condições para o tráfego de máquinas e veículos durante a operação dos aterros
sanitários. As propriedades hidráulicas dos resíduos, segundo Catapreta & Simões (2011),
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permitem um melhor fluxo de líquidos lixiviados e de gases no interior do aterro sanitário,
evitando a formação de bolsões, que tem grande influência na estabilidade geotécnica desses
empreendimentos.
Algumas cidades se destacam na gestão do RCC, como o caso de Belo Horizonte, que
colocou em vigor em 2013 a Lei n° 10.522, de agosto de 2012, segundo a qual os geradores
de resíduos são responsáveis pela sua gestão, certificando-se de que sejam quantificados,
armazenados, transportados e encaminhados para locais onde possam ser aproveitados ou
depositados corretamente (Vasconcelos 2014). Segundo informações da Prefeitura do
município, em Belo Horizonte o entulho é transformado em materiais que são utilizados em
obras de pavimentação, fabricação de blocos, reaterro de valas de saneamento entre outras
utilidades. A iniciativa integra o Programa de Reciclagem de Entulho da Construção Civil, que
conta com duas Estações de Reciclagem de Entulho (EREs) – a da Pampulha, inaugurada em
1996, e a da BR-040, criada em 2006. Ainda de acordo com a Prefeitura, as estações têm
como objetivo transformar os RCC em agregados reciclados, que podem substituir a brita e
a areia em partes da obra que não tenham função estrutural. No ano de 2016, foram
encaminhadas 24,5 mil toneladas de resíduos da construção civil para as duas usinas. Juntas,
as estações britaram 15 mil toneladas em 2016 (Prefeitura de Belo Horizonte 2018). Na
Figura 14 é possível visualizar a reciclagem de entulho em uma das estações da cidade.

Figura 14 – Reciclagem de entulho em Belo Horizonte. Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br.
Foto: Pedro Antônio de Oliveira/PBH.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei 12.305/2010
trouxe à tona conceitos importantes como a responsabilidade compartilhada e a logística
reversa dos produtos e menciona ainda a necessidade de se encerrar os lixões que ainda
estão em operação, visando a destinação ambientalmente adequada. Apesar do aterro
sanitário ser uma técnica difundida por todo o mundo, existem tratamentos que podem ser
priorizados para diminuir o volume de resíduos a serem depositados. Mais do que isso, a
redução do consumo deve ser priorizada, tendo em vista a escassez de áreas para disposição
do lixo gerado.
A grande quantidade de resíduos que ainda chega aos aterros sanitários faz com que
os gastos com o tratamento dos efluentes e com o monitoramento ambiental e geotécnico
sejam altos, principalmente ao se levar em consideração que após o fim de sua vida útil, a
área deve continuar sendo monitorada.
A ideia de que há cada vez menos áreas disponíveis para construção dos aterros e a
dificuldade no licenciamento desses locais, tem atraído empreendedores que começam a
enxergar a possibilidade de se iniciar um negócio a partir dos resíduos. Nesse sentido, o que
poderia ser um problema passa a ser visto como uma oportunidade e além do lucro esperado
pelo empreendedor, impactos sociais e ambientais positivos podem ser alcançados.
Tratamentos anteriores ao aterro sanitário como a compostagem, incineração com
recuperação energética, coprocessamento, reciclagem de resíduos eletroeletrônicos e
resíduos de construção civil têm despertado o interesse de investidores que avaliam o
mercado como promissor, visto o enorme volume de material de qualidade que é
desperdiçado todos os dias.
É importante ratificar, portanto, que para que os desafios desse setor possam de fato
ser vistos como oportunidades de negócio e melhoria na qualidade ambiental, é preciso que
a legislação seja colocada em prática por meio de uma fiscalização mais efetiva.
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